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RESUMO 

O tomate é uma das principais olerícolas produzidas no Brasil e nos EUA. 

A colheita de frutos verdes, como é feita na Flórida, EUA, garante um longo período de 

vida pós-colheita, por outro lado, resulta em frutos maduros de baixa qualidade. No 

Brasil a colheita é feita quando os frutos já apresentam mais de 30% da superficie 

vermelha o que resulta num produto de curta vida pós-colheita. Um esquema que possa 

unir a longa vida pós-colheita com a boa qualidade final do fruto seria o ideal. O 

armazenamento sob atmosfera controlada, juntamente com a refrigeração, é um dos 

processos que tem sido muito utilizados para atrasar o amadurecimento e retardar a 

senescência de frutas e olerícolas. Neste trabalho procurou-se estudar os efeitos do uso 

da atmosfera controlada na qualidade final do tomate. Para isso, tomates (cv. Agriset) 

foram colhidos no estádio 2 de maturidade (menos de 10% de cor vermelha) e 

armazenados em um sistema de fluxo contínuo a 12 ºC sob diferentes atmosferas (2% 02, 

3% 02, 4% 02, 2% CO2, 4% CO2, 7% CO2 e ar) por dois períodos de tempo distintos, 7 

e 14 dias. Após o armazenamento os frutos foram transferidos para uma câmara de 

amadurecimento (20 ºC) e quando se encontravam totalmente maduros - começaram a 

perder a firmeza - foram avaliadas a perda de peso e firmeza, o desenvolvimento da cor, 

o conteúdo de açúcares totais e vitamina C, a acidez titulável e a produção de compostos

voláteis. De acordo com os resultados obtidos as concentrações de 2% 02 e 3% 02 a 12 

ºC foram as mais eficazes para atrasar o amadurecimento dos frutos, principalmente 

quando o período de armazenamento foi de 14 dias. Os tratamentos com altos níveis de 

CO2, por outro lado, não atrasaram o amadurecimento dos frutos. 



SUMMARY 

Tomato is one of the most irnportant vegetable crop produced in Brazil 

and USA. ln Florida, USA, tomatoes are harvested at green stage, it leads to a longer 

postharvest life but, in the other hand, to a poor quality when they reach edible maturity. 

Toe harvest in Brazil usually happens when more than 30% of fruit surface turned to red, 

these tomatoes have a better quality but for a short time. The ideal would be a scheme 

that gathers a long postharvest life with a good final quality. Controlled atmosphere and 

low temperature storage have been used to delay ripening and senescence of fruits and 

vegetables. The purpose of this research was to study the effects of controlled 

atmosphere storage on tomato quality. Tomatoes (cv. Agriset) was harvested at breaker 

stage (less than 10% of red coloration) and storage in a flow through system at 12 ºC at 

various atmospheres (2% 02, 3% 02, 4% 02, 2% C02, 4% C02, 7% C02 e air) for 7 and 

14 days. After storage, fruits were allowed to ripen in a 20ºC chamber until they reach 

edible maturity (when noticeable so:ftening began), when weight loss, firmness, color, 

total sugars, titratable acidity, vitamin C an volatile production were measured. Our 

research suggested that 2% 02 and 3% 02 are the best atmosphere concentration to delay 

ripening when breaker tomatoes are storage for 14 days at 12 ºC. However, fruits treated 

with high C02 didn't show a delay on ripening. 



1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, o tomate é uma cultura de grande importância econômica. 

Somente no estado de São Paulo, a área cultivada é de 17.000 ha com uma produção de 

800.000 toneladas que equivalem a cerca de 10% da produção nacional de olerícolas 

(Camargo Filho & Mazzer, 1995). Mesmo assim, poucos esforços tem sido feitos para 

garantir a qualidade pós-colheita, logo, uma grande parte da produção é perdida. Isto tem 

levado os pesquisadores à procura de técnicas que possam reduzir as perdas que ocorrem 

durante o transporte e comercialização, e estender a vida pós-colheita dos produtos 

através do armazenamento, visando um maior período de comercialização e a 

regularização da oferta desses produtos no mercado. 

Um desses processos, que vem sendo muito utilizado na pós-colheita, é o 

armazenamento sob refrigeração. O tomate, no entanto, é altamente suscetível a injúrias 

causadas por baixas temperaturas, suportando apenas temperaturas iguais ou maiores a 

12 ºC durante o armazenamento (Jackman et al., 1988). Uma alternativa é o uso da 

atmosfera controlada (AC) que, associada à refrigeração, pode ser um processo útil para 

prolongar o período de armazenamento do tomate, mantendo a boa qualidade do fruto. 

Muitos trabalhos realizados com maçã (Knee, 1980), manga (Bender et al., 1994), alface 

(Singh et al., 1972) e ervilha (Ontai et al., 1992), entre outros, têm comprovado que a 

AC é uma importante técnica para estender a vida pós-colheita de frutos e olerícolas. 

Outro ponto que deve ser considerado para o armazenamento do tomate é 

o estádio de maturidade em que este se encontra no momento da colheita. O ponto de

colheita é muito importante pois dele depende a vida pós-colheita e o processo de 

amadurecimento, que por sua vez influencia diretamente a qualidade do produto que 

chegará ao consumidor. No Brasil, os frutos (grupo 'Santa Cruz') são colhidos quando 
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apresentam mais de 30% da superficie com coloração rósea ou avermelhada - estádios 4 

e 5 da escala do United States Department of Agriculture (USDA) de 1976 - o que 

resulta num produto final de boa qualidade (Apêndice l ), e são mandados para as centrais 

de distribuição logo em seguida. Todavia, as perdas durante a comercializ.ação são 

grandes e o período de armazenamento fica reduzido, pois frutos nesse estádio tornam-se 

totalmente vermelhos em poucos dias e, consequentemente, mais suscetíveis a danos. 

Por outro lado, nos Estados Unidos (EUA) o tomate é colhido verde

maduro, selecionado, transportado e amadurecido com etileno quando chega ao seu 

destino final. Esse esquema permite uma maior flexibilidade ao sistema, reduz o número 

de colheitas e permite uma vida mais longa ao produto, o que acaba por favorecer o 

transporte em longas distâncias, mas freqüentemente resulta em tomates de qualidade 

inferior se comparados com aqueles amadurecidos na planta. O processo de 

amadurecimento depende da maturidade fisiológica em que os frutos se encontram no 

momento da colheita e este é um fator que não pode ser determinado por suas 

características externas. Deste modo, uma grande parte dos frutos colhidos verde é 

imaturo o que compromete seu amadurecimento normal e, por conseqüência, a qualidade 

final do produto. Estudos mostraram que 40% a 80% dos tomates que passam pelos 

"packinghouses" na Florida, EUA, são imaturos (Sargent, 1995). Assim, os frutos que 

chegam ao consumidor têm qualidade inferior a desejada. 

A qualidade do tomate depende de aparência, cor, textura, aroma e sabor. 

Segundo Jones & Scott (1983 ), tais características são distintas entre frutos colhidos 

verdes e aqueles colhidos vermelhos. Considera-se de ótima qualidade o fruto que sofre o 

processo de amadurecimento na planta, isto é, colhido totalmente vermelho (Nakhasi et 

al., 1991), além disso os consumidores preferem a cor e o sabor destes tomates (Hicks et 

al., 1975; Kader et al., 1977). No entanto, tomates vermelhos são perecíveis e muito 

suscetíveis a danos durante a comercialização e, portanto, não resistem ao rigor do 

sistema de manuseio pós-colheita. 
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Diante dessas informações pode-se supor que urna situação ideal seria 

aquela que permitisse urna boa qualidade final do produto e, ao mesmo tempo, urna longa 

vida pós-colheita; isto é, armazenar frutos que foram colhidos quando já atingiram a 

maturidade fisiológica, mas que não estejam num estádio muito avançado de maturidade, 

apresentando menos de 30% da superficie vermelha. Este fruto não teria seu 

amadurecimento normal comprometido, o que levaria a urna boa qualidade final e 

agregaria um alto valor ao produto. Por outro lado, este fruto teria curta vida pós

colheita se comparado com aqueles colhidos verdes, mas esse problema pode ser 

remediado pelo uso da AC. No entanto, ainda não se tem muita informação a respeito do 

uso da AC em tomates colhidos em estádios intermediários de maturidade. A maioria dos 

trabalhos que podem ser encontrados na literatura referem-se a tomates verdes ou 

totalmente vermelhos (Lockhart & Eaves, 1967; Parsons et al., 1970; Dennis et al., 1979; 

Vidigal et al., 1979; Hobson, 1981; Thomas et al., 1982; Brown et al., 1989; Marangoni 

& Stanley, 1991). Murata et al. (1968), no entanto, estudaram o efeito da alta 

concentração de CO2 em tomates colhidos no estádio 2 ("breaker"), e mostraram que o 

uso da AC pode ser benéfico no armazenamento deste produto. 

A partir do conhecimento desses problemas, sugerimos a utilização de um 

esquema que combine a boa qualidade final do produto, obtida no Brasil, com a maior 

vida pós colheita, como ocorre nos EUA. Para isto, neste trabalho foram utilizados 

tomates colhidos no estádio 2 de maturidade, pois estes seguramente já atingiram a 

maturidade fisiológica, e são mais resistentes ao manuseio. Estes frutos foram 

armazenados em AC a 12 ºC, pois nessa temperatura pode-se evitar os danos causados 

pelo frio; e os efeitos das diferentes composições atmosféricas aplicadas foram avaliadas 

a partir do estudo de diversas variáveis como a mudança de cor e firmeza durante o 

armazenamento, e da qualidade final do fruto, analisando-se a acidez titulável, açúcares 

totais, vitamina C e compostos voláteis. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Atmosferas de armazenamento 

A composição dos gases na atmosfera de armazenamento pode afetar 

diretamente a vida pós-colheita de um produto, principahnente alterações na 

concentração dos gases relacionados à respiração-(O2 e CO2). Para esse sistema de 

armazenamento os termos atmosfera controlada (AC) e atmosfera modificada (AM) são 

comumente utilizados. Estes processos implicam na adição ou remoção de gases, 

resultando em uma composição atmosférica diferente da atmosfera normal do ar que é de 

78,08% de N2, 20,69% de 02 e 0,03% de CO2 (Kader, 1980). Estes processos são 

gerahnente empregados em adição ao armazenamento refrigerado podendo ter como 

beneficio o retardamento do processo de amadurecimento e de senescência, a redução da 

sensibilidade ao etileno, o alívio de certas desordens fisiológicas e a redução da incidência 

e da severidade de doenças (Brecht, 1980). 

A AC consiste em prolongar a vida pós-colheita de produtos através da 

adição ou remoção de gases, como por exemplo o uso de permanganato de potássio 

(K.MnO4) para remoção do etileno, o que exige um controle rigoroso da composição 

atmosférica. Para este fim são utilizadas câmaras herméticas a estes gases. No caso da 

AM, a atmosfera de armazenamento é geralmente alterada pelo uso de filmes plásticos, 

permitindo que a concentração de gases seja modificada pela respiração do próprio 

produto. São utilizados filmes de polietileno de baixa densidade com diferentes 

espessuras ou filmes de cloreto de polivinila (PVC), que possuem permeabilidade limitada 

ao 02 e ao CO2. A composição da atmosfera interna irá depender da característica de 

permeabilidade do material da embalagem e da velocidade de consumo ou de liberação de 
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gases pelo produto embalado. O princípio básico da AC e AM, segundo Kader et al. 

(1989), é o de controlar ou modificar as concentrações de gases no meio de 

armazenamento. Para os dois casos, o interesse é o de aumentar a concentração de C02 e 

reduzir a concentração de 02, com o objetivo principal de inibir a respiração. Deste 

modo, consegue-se retardar o amadurecimento e atrasar a senescência do produto, 

prolongando a sua vida pós-colheita. Apesar de possuírem princípios comuns, há uma 

diferença básica entre os dois sistemas: o grau de controle da concentração de gases. 

Enquanto na AC há total controle das concentrações, na AM não há controle da 

atmosfera que se produz dentro das embalagens. 

Reduzindo o 02 a níveis menores que 8% a produção de etileno é reduzida 

em frutos e hortaliças. O 02 é necessário para a síntese e a ação do etileno, uma vez que 

sob condições anaeróbicas a conversão do ACC (ácido 1-aminociclopropanocarboxílico) 

à etileno é inibida, promovendo um acúmulo de ACC no tecido, uma vez que a passagem 

de metionina a ACC ocorre mesmo na ausência de 02. Altas concentrações de C02, por 

sua vez, pode reduzir, promover ou não ter nenhum efeito na taxa de produção de etileno 

pelo fruto, dependendo do produto e da concentração a que este é exposto. Em alguns 

frutos, ocorre um acúmulo de C02 nos espaços intercelulares e este funciona como um 

antagonista natural do etileno. 

A partir deste princípio, durante os últimos 60 anos, pesquisadores norte

americanos voltaram seus interesses para o estudo da AC em uma vasta variedade de 

produtos, mas as respostas apresentaram uma grande variabilidade. Isto pode ser 

explicado pelas distintas tolerâncias a baixas concentrações de 02 e a altas de C02 para 

os diferentes frutos e hortaliças (Tabelas 1 e 2), níveis estes que se ultrapassados 

provocariam danos de ordem fisiológica. Esses limites podem variar de acordo com a 

temperatura de armazenamento (Kader, 1992). Deste modo, a concentração ideal para 

um produto não o é para outro, parecendo haver especificidade entre produto e 

concentrações limite. 
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Tabela l - Frutos e hortaliças classificados quanto a sua tolerância a baixas concentrações 

de oxigênio (02). 

Concentração mínima de 02 tolerada (%) 

Fonte: Kader, 1992. 

0,5 

1,0 

2,0 

3,0 

5,0 

Produtos 

nozes 

brócoli, alho e cebola 

kiwi, cereja, maçã, alface e couve-flor 

abacate, pepino e alcachofra 

frutos cítricos, ervilha, aspargo e batata 

Tabela 2 - Frutos e hortaliças classificados quanto a sua tolerância a elevadas 

concentrações de gás carbônico (CO2). 

Concentração máxima de CO2 tolerada (%) 

Fonte: Kader, 1992. 

2 

5 

10 

15 

Produtos 

uva, alface e alcachofra 

maçã, laranja, kiwi, ervilha e couve-flor 

limão, aspargo, brócoli, alho e cebola 

morango, cereja, figo e espinafre 

Geralmente, a concentração de 02 deve ser reduzida a menos de l 0% para 

obtenção de efeito positivo na redução da respiração. No entanto, são necessários 

cuidados para que não se atinjam níveis de 02 (Tabela 1) que promovam a respiração 

anaeróbica, associada ao desenvolvimento de aroma e sabores desagradáveis e à quebra 

de componentes estruturais dos tecidos, o que provoca perda de firmeza do produto. 

Além disso, o nível mínimo de 02 em que certo produto pode ser armazenado sem 



7 

problemas não é constante, mas dependente da temperatura e da resistência da epiderme 

à difusão do 02 (Dadzie et al., 1993). 

A adição de pequena porcentagem de CO2 na atmosfera de 

armazenamento tem um efeito marcante na respiração, mas se os níveis de CO2 forem 

muito elevados, efeitos similares àqueles causados pela anaerobiose podem ser 

desencadeados. As respostas ao aumento nos níveis de CO2 apresentam uma variação 

ainda mais ampla do que as respostas à redução de 02• Bender et al. (1994) observaram 

que concentrações de 50% e 70% de CO2 aumentaram a taxa de produção de etanol em 

mangas armazenadas a 12ºC. 

Os produtos apresentam urna ampla variedade de respostas às alterações 

nas concentrações de 02 e CO2 e, por essa razão, combinações ideais precisam ser 

determinadas experimentalmente para cada produto. 

2.2 Modificações atmosféricas para a conservação do tomate 

O tomate foi urna das primeiras olerícolas testadas em atmosfera 

controlada por Kidd & West (1932). Eles observaram que a mudança da cor verde para 

vermelha, indicativa do amadurecimento, podia ser retardada por altas concentrações de 

CO2 (5%) e baixas de 02 (5%). Muitos outros pesquisadores estudaram o 

comportamento do tomate sob atmosfera controlada ou modificada visando prolongar a 

vida pós-colheita e estudar as mudanças químicas e fisicas que ocorrem durante o 

processo. Segundo Hall (1968), essas mudanças, principalmente as ocorridas em açúcares 

e ácido, afetam o sabor dos frutos após o amadurecimento. Desde 1955, Dennison já 

ressaltava a importância da quantidade de açúcares e da acidez para o sabor do tomate. 

Goodenough & Thomas (1980) testaram 6 cultivares de tomate, armazenaram-nos em 

AC (2,5 - 4% 02; 4% CO2) por 2 meses, e analisaram o conteúdo de açúcares, ácidos 

orgânicos e aminoácidos livres. Salunk:e & Wu (1973), estudando o efeito de baixas 

concentrações de oxigênio (1 a 3%) no amadurecimento de tomate, observaram que 

quanto menor a concentração de 02, dentro de certos limites, maior a vida pós-colheita, 



8 

maior o atraso na perda de clorofila e na síntese de licopeno e 13 caroteno, e maior a 

inibição da degradação de amido e, por conseqüência, da síntese de açúcares. 

No entanto, esses trabalhos foram realizados utilizando-se frutos colhidos 

verdes. Testes realizados por Subburamu et al. (1990), em condições ambiente com 4 

diferentes cultivares de tomate em 4 diferentes estádios de maturidade, mostraram que 

embora a vida pós-colheita tenha sido maior (11 a 12,5 dias) em frutos colhidos verdes, 

estádio 1, a qualidade após o armazenamento era inferior, e frutos no estádio 2 tinham 

melhor qualidade e uma vida pós-colheita de 8,3 a 10,5 dias. Anju-Kumari et al. (1993) 

estudaram a influência do estádio de maturidade na vida pós-colheita e qualidade do 

tomate dos cultivares Roma, Pusa, Sioux e Solan Gola. Eles observaram que para todos 

os cultivares, o estádio de maior vida pós-colheita foi o 1, que todavia resultou em um 

menor conteúdo de ácido ascórbico após o armazenamento. 

A maturidade fisiológica do tomate na hora da colheita, portanto, parece 

ter grande influência na qualidade final do fruto quando maduro (totalmente vermelho). 

Uma vez que este tenha iniciado o processo de amadurecimento, a taxa de respiração 

aumenta drasticamente e a vida pós-colheita é reduzida. Tanto o resfriamento quanto a 

AC têm grande potencial em reduzir a respiração do produto. Kubo et al. (1989) 

observaram que tomates maduros tiveram uma redução na respiração em função de altas 

concentrações de CO2, mas apresentaram uma pequena resposta quando testados antes 

do climatério. Buescher (1979) observou atraso no amadurecimento, relacionado a uma 

rápida redução na síntese de etileno, em tomates colhidos com 10% a 20% da superficie 

vermelha, estádio 3, armazenados em altas concentrações de CO2 (5, 10, 20, 40 e 60 %). 

Nakhasi et al. (1991) armazenaram frutos de tomate (cv. Perfecto) 

colhidos no início do aparecimento da cor vermelha, estádio 2, em sacos de polietileno de 

baixa densidade a 15 ºC, por 23 dias. O estado de equihbrio foi atingido por volta de 

3,5% a 4,0% de 02 e 8,0% de CO2• e eles observaram que a AM atrasou as mudanças em 

acidez, sólidos solúveis, textura e cor, e reduziu a perda de peso, quando comparados 
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com frutos sem embalagem plástica. Marangoni & Stanley (1991) observaram que 

tomates ( cv. Caruso) podem ser armazenados por até 30 dias no estádio 1 a 12 ºC em 

AM ( 3% 02 + 2% CO2), enquanto que amostras armazenadas a 12 ºC no ar por 30 dias 

amadureceram completamente. Hooda et ai. ( 1994) estudaram os efeitos do estádio de 

maturidade na qualidade de tomates (cv. Sel-18) armazenados em condições ambiente e 

AM e observaram que frutos no estádio 1 em AM e tratados com KMnO4 mostraram 

urna menor perda de peso e firmeza. 

Francile (1992) observou que tomates ( cv. Ramy) colhidos no estádio I 

atrasaram seu amadurecimento quando armazenados em AC contendo 1,5% de 02 , 0% 

de CO2 e um absorvedor de etileno, enquanto que Singh et ai. (1985) testaram 

concentrações de 1, 2, 3 e 4 % de CO2 e encontraram a concentração de 1 % como sendo 

a melhor. Bhowmic & Pan (1992) armazenaram tomates, colhidos verdes, em AC, a 12 

ºC, sob 85% ou 95% de umidade relativa, e observaram redução na perda de peso dos 

frutos assim como atraso na mudança de cor verde para vermelha. O mesmo foi 

observado por Kim & Hall (1976), que armazenaram tomates verdes em AC (2,5% 02) e 

mostraram que após 7 semanas estes apresentavam a mesma cor do que aqueles 

armazenados por 1 semana em condições ambiente. Morris et ai. (1982) observaram que 

tomates colhidos verdes podem ser armazenados por até 7 semanas a 12,8ºC, sob 

atmosfera com 4% 02, 2% CO2 e 5% CO, e ainda apresentarem qualidade aceitável após 

1 ou 2 semanas a 20ºC. 

A partir dos trabalhos já existentes, pode-se observar que o estádio de 

maturidade que promove urna maior vida pós-colheita do tomate é o estádio 1, no 

entanto, após o armazenamento, o produto não mantém sua qualidade inicial. Frutos 

armazenados em estádios mais avançados de maturidade, apesar de apresentarem menor 

vida pós-colheita, mostraram ter melhor qualidade após o armazenamento. O 

acondicionamento em AC poderia então aumentar a vida pós-colheita dos frutos em 

estádio avançado de maturidade, de modo a manter melhor qualidade final do produto 

após o armazenamento. 



3 MATERIALEMÉTODOS 

3.1 Material 

Foram realizados 2 experimentos com o objetivo de verificar os efeitos da 

AC no armazenamento de tomates (Lycopersicon esculentum) colhidos em estádio 

intermediário de maturidade. Os tomates da cultivar Agriset foram colhidos na região de 

Immokalee, sudoeste da Flórida, EUA, no dia 25/04/1996, e foram armazenados em 

diferentes AC a uma temperatura constante e igual a 12 ± 0,5 ºC. As concentrações 

testadas foram: 2% 02, 3% 02, 4% 02, 2% CO2, 4% CO2, 7% CO2 e ar (controle). No 

primeiro experimento, os frutos foram armazenados em AC por 7 dias e, no segundo, por 

14 dias. 

Os tomates foram colhidos, manualmente, de plantas cultivadas no campo 

segundo os tratos culturais convencionais nos EUA. Estes frutos foram imediatamente 

transportados, em caixas padrão (12 kg) de papelão ondulado, para o laboratório de pós

colheita do Departamento de Horticultura da Universidade da Flórida, Gainesville, 

Flórida, EUA, onde foram imediatamente lavados com água contendo 100 ml.L- 1 de 

hipoclorito. Em seguida, os frutos foram selecionados de acordo com seu estádio de 

maturidade, sendo que aqueles que apresentavam qualquer dano aparente foram 

descartados. Os frutos selecionados para os dois experimentos foram aqueles no estádio 

2 ("breaker") segundo critérios estabelecidos pela USDA (1976), isto é, aqueles cuja cor 

predominante era a verde e que apresentavam menos de 10% de coloração rósea ou 

avermelhada na região apical, situada no polo oposto à inserção do pedúnculo (Figura 1 ). 

Após lavados e selecionados, de acordo com o estádio de maturidade, cinco tomates 

foram pesados ( cada fruto tinha um peso médio de 150 g), e acondicionados no interior 
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Figura 1 - Estádio de maturidade dos frutos selecionados para os dois experimentos -

estádio 2 ("breaker") segundo critérios estabelecidos pelo USDA (1976). 
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Figura 2 - Frutos acondicionados em recipientes de vidro de 9646 ml, sob atmosfera 

controlada a 12 ºC. 
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de jarros de vidro de 9646 ml e submetidos a um fluxo (F) contínuo de 26,6 ml.kg·1 .min·1

(Figura 2). Este fluxo, cuja composição dos gases (02, CO2 e N2) variou entre os 

tratamentos, foi calculado com base na taxa respiratória (TR) de 15 mg CO2 kg"1 .h·1 a 1 O 

ºC (USDA, 1986), conforme cálculos abaixo. 

TR= 15 mg co.f...kg"1.h" 1 
= 7,97 mI CO2.kg"1.h"1

1,88 

(1) 

O fator 1,88 foi utili2:ado para a conversão de mg para mI para a 

temperatura de armazenamento igual a 12 ºC (ver Anexo 1). 

Logo, empregando um fator de segurança de 0,5%, de modo que a 

concentração de CO2 não ultrapasse esse patamar, teremos um fluxo total por minuto de: 

F= 7,97 mI COz.kg·1.h· 1 = 26,6 ml.kg· 1.min·1

0,005 X 60 min 

(2) 

Os jarros foram fechados com tampas que apresentavam 3 orificios 

( aproximadamente 5 mm de diâmetro): um para a entrada da mistura de gases, um para a 

saída e o último com um septo de borracha, de onde podia-se retirar amostras da 

atmosfera interna. Em seguida, os frutos foram armazenados em câmara fria a uma 

temperatura de 12 ± 0,5 ºC. 

Os gases (N2, CO2 e 02), provenientes de suprimento engarrafado, foram 

misturados em um painel de controle (Figura 3) - construído no laboratório de pós

colheita do departamento de horticultura da Universidade da Florida, EUA - nas 

concentrações desejadas (ver Anexo 2) e passados a borbulhar em jarro contendo água de 

modo a promover uma alta umidade relativa. As concentrações foram conferidas com um 

analisador de gases, modelo Servomex 1450B Oxygen and Carbon Dioxide Analyser, NJ, 

EUA. Esta mistura foi distribuída uniformemente entre as repetições de cada tratamento, 

através de sistema de capilares. Tubos de plástico, de mesmo diâmetro e comprimento, 

foram utili2:ados para ligar o sistema de capilares aos jarros (Figura 4). 
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Figura 3 - Painel de controle das misturas de gases provenientes de suprimento 

engarrafado - localizado no laboratório de pós-colheita do Departamento de 

Horticultura da Universidade da Flórida, Gainesville, FL, EUA. 
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Figura 4 - Sistema de capilares do painel de distribuição do fluxo - localizado no 

laboratório de pós-colheita do Departamento de Horticultura da Universidade da 

Flórida, Gainesville, FL, EUA. 
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Após o armazenamento em AC, a 12 ± 0,5 ºC, os frutos foram 

transferidos para a temperatura de 20 ± 0,5 ºC de modo a permitir o término do processo 

de amadurecimento em atmosfera normal. Quando estes começaram a perder a firmeza, 

apresentando uma deformação de aproximadamente 4 mm, medida através do método de 

Hampson (1952), os frutos foram processados e congelados. Análises quúnicas foram 

realizadas posteriormente. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Procedimento estatístico 

A análise dos dados obtidos foi efetuada, separadamente para os 

experimentos 1 e 2, segundo o procedimento GLM do sistema para análise estatística 

para microcomputador SAS (SAS Institute Inc. Cary, NC, EUA. 1992). 

O delineamento experimental utilizado nos dois experimentos foi o 

inteiramente casualizado, dentro do esquema de análise de variância apresentado na 

Tabela 3. Foram testados 7 tratamentos de AC com 3 repetições, obtendo-se um total de 

21 parcelas. Cada parcela foi representada por um recipiente de vidro com 5 frutos. 

Tabela 3 - Esquema de análise da variância com a aplicação do teste F dos dados obtidos 

nos experimentos 1 e 2. 

CV 

AC 

Resíduo 

Total 

GL 

(I-1) 

l(J-1) 

IJ-1 

QM 

O modelo matemático associado a este delineamento foi: 

F 
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(3) 

com i= 1, ... , I (número de níveis de AC) e 

j = 1, ... , J (número de repetições), 

onde: 

Yii é o valor observado correspondente a j-ésima repetição do i-ésimo tratamento; 

µ é a média geral; 

ti é o efeito do i-ésimo tratamento na variável dependente; 

eij é o erro aleatório não observável atribuído à observação Yü· 

A hipótese geral testada foi: 

Ha : pelo menos µi :::J: µi· , para i '# i'. 

Para as variáveis que apresentaram F significativo, isto é, para aquelas em 

que rejeitou-se Ho, foram feitas comparações entre médias duas a duas aplicando-se o 

teste de t de Student. 

Os dados de compostos voláteis foram analisados através da análise da 

variância multivariada, com a utilização do procedimento MANOV A do SAS. A escolha 

das variáveis utilizadas foi feita através do método dos Componentes Principais (CP), 

tomando os CP com autovalores menores do que 0,09 e os maiores coeficientes dos 

autovetores associados, eliminando desta forma a variável correspondente. 

3.2.2 Análise de frutos intactos 

3.2.2.1 Perda de peso 

Os cinco frutos de cada repetição foram pesados duas vezes em conjunto, 

numa balança modelo Mettler PE 24 / Mettler Instruments Co., NJ, EUA: a primeira, 

antes de serem colocados na AC para obtenção do peso inicial e, a segunda, durante a 

transferência para a câmara de amadurecimento, para obtenção do peso final. A perda de 
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peso durante o armazenamento foi calculada pela diferença entre os pesos inicial e final e 

apresentada como porcentagem do peso inicial. 

3.2.2.2 Firmeza dos frutos 

A firmeza foi medida em todos os frutos em dois pontos da região 

mediana destes utilizando-se o método descrito por Hampson (1952). Neste método, os 

frutos são comprimidos com um peso de 1 kg por 5 segundos e a deformação é medida 

por um micrômetro de relógio. As medidas foram feitas em duas ocasiões: a primeira, 

durante a transferência para a câmara de amadurecimento e, a segunda, antes de serem 

processados. As medidas de deformação foram apresentadas em mm. Utilizou-se a 

medida de 4 mm de deformação como índice de ponto final de amadurecimento. 

3.2.2.3 Cor 

A coloração da epiderme foi medida em todos os frutos, na região apical, 

com um colorímetro manual, modelo Minolta CR-300 / Minolta Crop., Ramsey, NJ, 

EUA, calibrado com a cor branca. As medidas foram feitas em duas ocasiões: durante a 

transferência para a câmara de amadurecimento e antes dos tomates serem processados. 

O sistema utilizado para medir a cor foi o "L" "a" "b" de Hunter , onde 

"L" refere-se a intensidade da luz (valores maiores mais escuro), "a" a cromaticidade em 

um eixo que vai de verde (-) ao vermelho ( + ), e "b" a cromaticidade em um eixo que vai 

do azul ( -) ao amarelo ( +). Os valores de "a" e "b" foram convertidos em ângulo "h" (h= 

tan·1 (b/a)), que representa a intensidade da cor, e croma (C = (a2 + b2) 112), que

representa a pureza da cor (Francis, 1980; Shewfelt, 1988). 

3.2.3 Análises de frutos processados 

Frutos com 4 mm de deformação foram triturados individualmente, com o 

auxílio de um liqüidificador e, em seguida, os 5 frutos de cada repetição foram agrupados 

em urna só amostra composta. O homogeneizado resultante foi colocado em uma 

centrífuga, modelo Beckman J2-21 com rotor JA-20 de fabricação de Beckman Inc., CA, 
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EUA, por 20 minutos a 15000 rpm. O sobrenadante foi filtrado utilizando-se um papel de 

filtro Whatman n2 4, 1 O ml do :filtrado foram então colocados em frascos e congelados 

para posterior análises de acidez titulável e açúcares totais. Para análise de vitamina C, 

antes de centrifugar, 2,0 g do homogeneizado foram misturados com 20 ml de uma 

mistura dos ácidos metafosfórico e acético glacial (Nunes et al., 1995). Para a análise de 

compostos voláteis as amostras foram congeladas com nitrogênio líquido, logo depois de 

trituradas, e armazenadas em :freezer a -80ºC. 

3.2.3.1 Acidez titulável 

As amostras foram retiradas do :freezer, descongeladas e uma alíquota de 

6,0 g foi diluída com 50 ml de água destilada. A acidez titulável foi determinada com um 

titulador automático, modelo Automatic Tritation System n2 0-313-10 / Fisher Scienti:fic 

Co., EUA, através de uma solução 0,1 N de NaOH até um pH final de 8,2. Os resultados 

foram calculados (ver Anexo 3) de modo a serem expressos em% de ácido cítrico, que é 

o ácido orgânico presente em maior quantidade no tomate (Hobson & Davies, 1971),

segundo a equação 4: 

onde: 

% ác. cítrico = Vb (ml) * Nb * 0.064 * 100 

6,0 

Vb = volume da base (NaOH) em ml, 

Nb = normalidade do NaOH em N, e 

0,064 = miliequivalente para o ácido cítrico. 

3.2.3.2 Açúcares totais 

(4) 

Os açúcares totais foram determinados segundo o método analítico de 

Dubois et al. (1956), baseado na estabilidade da cor da reação entre os açúcares com 

fenol e ácido sulfúrico, lida em espectrofotômetro modelo Beckman DU-50 / Beckman 

Instruments Inc., CA, EUA, com absorbância de 490 nm. A quantidade de açúcares foi 



20 

determinada comparando-se as amostras diluídas com uma curva padrão de glicose (20, 

40, 60, 80 e 100 µg glicose.mr
1
) previamente construída e expressa em mg.m.r

1
• 

3.2.3.3 Vitamina C 

A vitamina C foi determinada a partir da quantidade de ácido ascórbico 

(AA). Alíquotas do homogeneizado de tomate, previamente preparadas com uma mistura 

de ácidos, foram submetidas ao método da dinitrofenlhidrazina (DNPH) de determinação 

de AA descrito por Terada et al. (1978) e modificada por Nunes et al. (1995). Neste 

método, o AA é oxidado a osazona pela incubação com DNPH numa solução diluída 

(90%) de ácido sul:fiírico. A coloração resultante é estável e foi lida em 

espectrofotômetro modelo Beckman DU-50 / Beckman Instruments Inc., CA, EUA, em 

uma absorbância de 540 nm. Os resultados foram comparados à uma curva de calibração 

de AA (5, 10, 20 e 30 µgAA.mr
1
) e expressos em mg AA.lO0g fruto·

1
• 

3.2.3.4 Compostos voláteis 

A análise de compostos voláteis foi feita somente no experimento 2. As 

amostras foram preparadas segundo o método desenvolvido por Nisperos-Carriedo & 

Shaw (1990) para citros e modificado para tomate conforme descrito por Baldwin et al. 

(1991). Estas amostras foram analisadas por cromatografia gasosa e as concentrações 

foram calculadas utilizando-se equações de regressão (Apêndice 2), que foram 

previamente determinadas injetando-se 5 concentrações de cada padrão para obtenção de 

uma curva de calibração baseada na altura dos picos de cada composto nos 

cromato gramas. 

Os compostos voláteis analisados foram: acetona, metanol, etanol, 1-

penten-3-ona, hexanal, cis-3-hexenal, trans-2-hexenal, 2+3-metilbutanol, trans-2-

heptenal, 6-metil-5-hepten-2-ona, cis-3-hexanol, 2-isobutiltiazol, 1-nitro-2-feniletano, 

geranilacetona e f3-ionona. Tais compostos foram analisados por contribuírem 

significativamente para o "flavor" do tomate e outros frutos (Buttery et al., 1987; Petro

Turza, 1987; Me Donald et al., 1996). 



4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Experimento 1 

4.1.1 Perda de peso 

A perda de peso dos tomates durante o armazenamento ocorre 

principahnente devido a dois fatores, a transpiração e a respiração. A transpiração, que é 

a maior responsável pela perda de peso, é o mecanismo pelo qual a água é perdida devido 

a diferença de pressão de vapor d'água entre a atmosfera circundante e a superficie do 

fruto. A diferença de pressão de vapor é uma função da temperatura, pressão atmosférica 

e umidade relativa do ar. A respiração, por sua vez, também causa redução no peso, pois 

átomos de carbono são perdidos do fruto toda vez que uma molécula de CO2 é produzida 

e perdida para a atmosfera (Bhowmik & Pan, 1992). 

As médias dos valores obtidos na medição da perda de peso dos frutos no 

experimento 1 podem ser observadas na Tabela 4. A perda de peso em todos os casos foi 

menor que 0,15% do peso inicial, durante o período de 7 dias de armazenamento a 12 

ºC. Este baixo valor para todos os tratamentos pode ser explicado pela presença de 

umidificadores em todas as linhas que abasteciam os recipientes de armazenamento, 

inclusive o controle, o que gerou uma alta umidade relativa diminuindo assim a diferença 

da pressão de vapor entre a atmosfera circundante e a superficie dos frutos. Além disso, 

todos os frutos foram armazenados nas mesmas condições de temperatura e pressão. 

Desta forma, o fruto perdeu pouca água por transpiração e consequentemente pouco 

peso. Os tomates, em geral, perdem pouco peso porque o pericarpo do fruto é uma 

estrutura pouco permeável. O único ponto de trocas gasosas é a cicatriz formada no 

ponto da inserção do pedúnculo. Segundo boletim publicado pelo USDA (1986) a perda 
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de peso diária de tomates armazenados a 27 ºC e umidade relativa de 60% (condições 

bastante adversas) é de somente 0,9%. 

Tabela 4 - Perda de peso e firmeza dos tomates após 7 dias de armazenamento sob 

atmosfera controlada a 12 ºC (experimento 1). 

Tratamentos 

2%02 

3%02 

4%02 

2%C02 

4%C02 

7%C02 

Ar 

Perda de peso 

(% peso inicial) 

0,099 a* 

0,067 a 

0,138 a 

0,147 a 

0,176 a 

0,137 a 

0,147 a 

Firmeza 

(mm de deformação) 

1,58 a 

1,83 a 

1,70 a 

1,86 a 

1,74 a 

1,74 a 

1,85 a 

*Valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,5% de probabilidade

(teste t de Student). 

Não foi encontrada diferença estatística entre os tratamentos, apesar disso, 

os tratamentos 2% 02 e 3% 02 - menores concentrações de 02 - mostraram valores mais 

baixos. Isto pode ser explicado pelo fato de que as baixas concentrações de 02 reduzem o 

processo respiratório e consequentemente ocorre uma menor taxa de quebra de glicose e 

liberação de C02 para o ambiente, logo uma menor perda de peso. Segundo Burton 

(1974), as baixas concentrações de 02 retardam a atividade da citocromo-c oxidase e 

deste modo a taxa respiratória é reduzida. Esses fatores podem ter levado a uma menor 

perda de peso, mesmo que em pequena magnitude, em frutos armazenados sob baixas 

concentrações de 02. 

4.1.2 Firmeza 

Várias mudanças ocorrem durante o amadurecimento do fruto, uma delas 

é a perda de firmeza que está relacionada com a estrutura e composição da parede 
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celular, principalmente da fração péctica (Gross & Wallner, 1979). Urna das mais 

importantes enzimas ligadas a bioquímica da parede celular é a poligalacturonase (PG) 

que está envolvida na degradação da pectina (K.ays, 1991) e tem sido relatada por fazer 

parte do processo de amolecimento em frutos de tomate (Crookes & Grierson, 1983; 

Brady et al., 1982; Hobson, 1974). Segundo Sawamura et ai. (1978), a PG parece ser a 

maior responsável pela perda de firmeza do fruto durante o amadurecimento, pois é a 

responsável pela solubilização da parede celular. Além disso, quanto mais cedo o fruto é 

destacado da planta mãe mais cedo a atividade da PG aumenta. Segundo Kader et al. 

(1989), o armazenamento sob AC inibe a atividade da PG, podendo reduzir deste modo a 

taxa de amolecimento do fruto. No morango, por exemplo, além de retardar o 

amolecimento, alguns autores observaram que o armazenamento sob elevadas 

concentrações de CO2 pode aumentar a firmeza dos frutos, em algumas cultivares (Smith 

& Skog, 1992; Smith, 1992). 

Da mesma forma que a perda de peso, não houve diferença significativa 

entre os tratamentos para perda de firmeza no experimento 1 (Tabela 4). Os frutos 

armazenados em AC apresentaram a mesma firmeza que aqueles armazenados em ar 

durante os 7 dias. Possivelmente, o tempo de armazenamento sob AC não foi suficiente 

para que ocorresse significativa inibição da PG. No entanto, essa suposição só poderia 

ser confirmada se a atividade da PG tivesse sido monitorada, o que não aconteceu. 

4.1.3 Cor 

A seqüência de eventos que resultam na mudança de cor durante o 

armazenamento tem sido intensamente estudada em tornate(Grierson & Kader, 1986; 

Goodwin, 1980; Khudairi, 1972). A alteração da coloração do fruto normalmente 

envolve a degradação da clorofila e a síntese de pigmentos como carotenos -

principalmente o licopeno no caso do tomate - e xantofilas, à medida em que os 

cloroplastos são transformados em cromoplastos. A utilização de um método fisico de 

medida de cor, no entanto, provê um modo mais acessível de avaliar o amadurecimento 

do que a análise de pigmentos, e está mais relacionada com a percepção visual, que é uma 

das formas com que os consumidores avaliam a qualidade de um produto. 
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Durante a transferência para a câmara de amadurecimento observou-se 

que os frutos sob AC de 2% 02, 3% 02 e 7% CO2 apresentavam valores de ''L" maiores 

(Tabela 5), o que indica coloração mais clara. Por outro lado, os menores valores de "L" 

foram observados nos tratamentos de AC com 4% 02, 2% CO2 e 4% CO2, e no controle. 

Todos os tratamentos, com exceção de 2% 02, não apresentaram diferença significativa 

se comparados ao controle. 

Tabela 5 - Cor dos tomates medida após 7 dias de armazenamento sob atmosfera 

controlada a 12 ºC (experimento 1). 

Tratamentos Cor 

L h Croma 

2%02 55,81 a* 84,56 a 23,32 d 

3%02 54,88 abc 86,31 a 25,14 cd 

4%02 51,71 cd 80,37 ab 25,09 cd 

2%CO2 51,42 cd 65,21 bc 25,42 bc 

4%CO2 52,79 bcd 63,72 c 29,49 a 

7%CO2 55,65 abc 65,04 bc 27,38 b 

Ar 51,02 cd 67,45 bc 26,94 bc 

*Valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,5% de probabilidade

(teste t de Student). 

Para os valores do ângulo "h", os tratamentos com baixas concentrações 

de 02 foram os que apresentaram valores mais altos (menos vermelho) ao contrário dos 

tratamentos com altas concentrações de CO2 que apresentaram valores menores, e não 

diferiram estatisticamente do controle, como pode ser observado na Tabela 5. Isto indica 

que nos tratamentos com baixas concentrações de 02 houve um maior atraso no 

desenvolvimento da cor vermelha do que naqueles armazenados com altos níveis de CO2 

e o controle. 
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Os valores de croma (Tabela 5), por sua vez, também apresentaram uma 

distinção entre os tratamentos de 02 e CO2, sendo que os de baixo 02 apresentaram os 

menores valores. Além disso, apenas os tratamentos 2% 02 e 4% CO2 apresentaram 

diferença estatística em relação ao controle. 

Outro ponto que pode ser observado na Tabela 5 é um aparente estímulo 

do amadurecimento quando os frutos foram tratados com 4% CO2, uma vez que estes 

frutos apresentaram baixo valor de "L", o menor valor do ângulo "h" e o maior valor de 

croma, indicando frutos mais escuros e mais vermelhos. 

Tabela 6 - Cor dos tomates medida após 7 dias de armazenamento sob atmosfera 

controlada a 12 ºC e posterior amadurecimento a 20 ºC (experimento 1). 

Tratamentos 

2%02 

3%02 

4%02 

2%CO2 

4%CO2 

7%CO2 

Ar 

L 

44,33 a* 

44,12 a 

44,25 a 

43,47 a 

44,46 a 

43,92 a 

43,22 a 

Cor 

h Croma 

50,52 ab 33,61 b 

49,24 bc 34,92 ab 

49,91 ab 33,66 ab 

47,52 c 35,38 ab 

50,47 ab 34,57 ab 

51,44 a 33,22 b 

49,76 ab 35,86 a 

*Valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,5% de probabilidade

(teste t de Student). 

Segundo Shewfelt et al. (1988), o desenvolvimento da cor durante o 

amadurecimento do tomate é caracterizado por menores valores de "L", redução do 

ângulo "h" e o aumento do croma. Isto implica em dizer que, segundo os dados 

observados, os tratamentos 2% 02 e 3% 02 - menores concentrações de 02 - foram os 

que apresentaram maior atraso na mudança de cor. Salunkhe & Wu (1973), da mesma 

forma, observaram um atraso no amadurecimento de tomates colhidos no estádio 1 de 
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maturidade armazenados sob baixas concentrações de 02, pois nestas condições ocorreu 

inibição da degradação de clorofila e da síntese de licopeno. 

As medidas feitas antes do processamento dos frutos (Tabela 6), isto é, 

quando os tomates apresentavam 4 mm de deformação após amadurecimento a 20 ºC, 

mostraram que não houve diferença significativa entre os tratamentos quanto aos valores 

de "L". Para os valores do ângulo "h" todos os tratamentos, exceto 2% CO2 (menor 

valor), não apresentaram diferença significativa quando comparados com o controle e, 

quanto ao croma, apenas os tratamentos mais extremos (2% 02 e 7% CO2) apresentaram 

diferença significativa em relação ao controle. Isto indica que após a retirada da AC os 

frutos recuperaram seu desenvolvimento normal da cor, alcançando valores muito 

próximos àqueles armazenados somente em ar durante todo o período. 

4.1.4 Análise química 

4.1.4.1 Açúcares totais e acidez titulável 

As mudanças que ocorrem na composição do tomate durante a maturação 

e o amadurecimento têm sido muito estudadas (Salunkhe et al., 1974; Hobson & Davies, 

1971). Entre as substâncias orgânicas do tomate, os açúcares e ácidos orgânicos são os 

constituintes mais importantes para o sabor do fruto e afetam diretamente a qualidade do 

produto. Os açúcares são principalmente redutores - fruto se e glicose - e aumentam 

progressivamente com o amadurecimento do fruto, enquanto que a acidez aumenta 

durante o desenvolvimento e alcança um máximo no estádio 2 de maturidade e então 

diminui com o amadurecimento (Dalal et al., 1966). 

Não houve diferença significativa entre os tratamentos quanto ao teor de 

açúcares totais e à acidez titulável (Tabela 7). Essas observações mostram que o 

armazenamento em AC por 7 dias a 12 ºC e amadurecimento sob 20 ºC não alterou o 

processo normal de redução de acidez e degradação do amido em açúcar que acontece 

durante o amadurecimento do tomate (Hobson & Grierson, 1993). Segundo Nakhasi et 

al. ( 1991) o armazenamento em AM faz com que a redução da acidez total, de frutos 

colhidos no estádio 2, seja mais lenta. Por outro lado, Murata et al. (1968) não 

observaram inibição na redução da acidez total sob AC, mas a redução do ácido málico 
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foi retardada. Como os dados do experimento 1 foram obtidos após o armazenamento a 

20 ºC os frutos parecem ter se recuperados do efeito da AC, e por isso não apresentaram 

diferença significativa quando comparados com o controle ao final do armazenamento. 

Tabela 7 - Valores de açúcares totais, acidez titulável e vitamina C em tomates, medidos 

após 7 dias de armazenamento sob atmosfera controlada a 12 ºC e posterior 

amadurecimento a 20 ºC ( experimento 1 ). 

Tratamentos 

2%02 

3%02 

4%02 

2%CO2 

4%CO2 

7%CO2 

Ar 

Açúcares totais 

(mg/ml) 

17,19 a* 

14,18 a 

16,17 a 

15,49 a 

14,78 a 

16,48 a 

14,49 a 

Acidez titulável Vitamina C 

(% ác. cítrico) (mg AA/l00g) 

0,94 a 12,77 ab 

0,91 a 11,99 ab 

0,83 a 11,11 b 

0,88 a 10,73 b 

0,82 a 10,84 b 

0,91 a 12,59 ab 

0,87 a 13,27 a 

*Valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,5% de probabilidade

{teste t de Student). 

4.1.4.2 Vitamina C 

Segundo Hobson & Davies (1971) os dados sobre o comportamento do 

ácido ascórbico durante a maturação de tomates são inconsistentes. Alguns autores 

afirmam que há reduzida mudança no conteúdo desse ácido, enquanto que outros, como 

Dalal et al.(1966), mostraram que há um aumento do conteúdo de ácido ascórbico com o 

amadurecimento do fruto. Além disso, Al-Shaibani & Greig (1979) observaram que não 

houve diferença significativa na quantidade final de ácido ascórbico em frutos 

armazenados a 20 ºC e aqueles amadurecidos na planta quando estes foram armazenados 

no estádio 2 de maturidade, ao contrário daqueles armazenados no estádio 1. A AC, 
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segundo Kader ( 1986), geralmente promove melhor retenção do ácido ascórbico do que 

o armazenamento em ar.

No experimento 1, os tratamentos 4% 02, 2% CO2 e 4% CO2 

apresentaram diferença significativa quanto ao conteúdo de ácido ascórbico quando 

comparados com o controle, por outro lado, não houve diferença estatística entre os 

tratamentos de AC (Tabela 7). O maior valor de ácido ascórbico obtido, no entanto, foi 

no controle ao contrário do esperado. Possivelmente, o período de amadurecimento a 20 

ºC tenha interferido na retenção da vitamina C nos tratamentos de AC. 

4.1.5 Amadurecimento pós-colheita 

Os frutos mantidos sob AC não apresentaram diferença significativa 

quanto a vida pós-colheita sendo que apenas o tratamento 7% CO2 apresentou valor 

maior do que o controle. Os frutos do tratamento controle tiveram uma vida pós-colheita 

de 13,53 dias (média de 15 tomates). Davies & Hobson (1981) afirmaram que, 

geralmente, sob condições de baixas concentrações de 02 ou altas de CO2, a firmeza é 

preservada o que pode vir a resultar em maior vida pós-colheita. O curto período sob AC 

a que os tomates foram submetidos, no entanto, podem não ter sido suficiente para que 

acarretasse diferenças na firmeza do fruto, como pode ser observado na Tabela 4, de 

modo a não causar um prolongamento maior na vida pós-colheita comparado com o 

controle. 

4.2 Experimento 2 

4.2.1 Perda de peso 

No segundo experimento, assim como no primeiro, não foi encontrada 

diferença estatística entre os tratamentos (Tabela 8). No entanto, os menores valores 

encontrados para perda de peso durante o armazenamento foram dos tratamentos 2% 02 

e 3% 02, provavelmente pelo fato da taxa respiratória ser reduzida à baixas 

concentrações de 02. Todos os tratamentos testados apresentaram perda de peso menor 

que 0,3 % do seu peso inicial durante os 14 dias de armazenamento a 12 ºC. Este baixo 

valor pode ser explicado pelo fato de todas as linhas fornecedoras das misturas de gases, 

inclusive a do controle, apresentarem um umidificador, o que gerou uma alta umidade 



29 

relativa no interior dos recipientes armazenadores reduzindo a transpiração e 

consequentemente a perda de peso. 

Tabela 8 - Perda de peso e firmeza dos tomates após 14 dias de armazenamento sob 

atmosfera controlada a 12 ºC (experimento 2). 

Tratamentos 

2%02 

3%02 

4%02 

2%C02 

4%C02 

7%C02 

Ar 

Perda de peso 

(% peso inicial) 

0,205 a* 

0,207 a 

0,264 a 

0,217 a 

0,227 a 

0,300 a 

0,264 a 

Firmeza 

(mm de deformação) 

1,48 b 

1,58 b 

1,76 ab 

1,80 ab 

1,79 ab 

1,74 ab 

2,03 a 

*Va lores seguidos da mesma letra não diferem significativa mente ao nível de 0,5% de proba bilidade

(testet de Student). 

4.2.2 Firmeza 

Quanto a firmeza dos frutos, não foi encontrada diferença estatística entre 

os tratamentos de AC após o armazenamento por 14 dias (Tabela 8). No entanto, apenas 

os tratamentos de AC 2% 02 e 3% 02 apresentaram diferença significativa quando 

comparados com o controle. Esses tratamentos foram os que apresentaram os menores 

valores o que indica frutos mais firmes que o controle após esse período sob AC. Kim & 

Hall (1976), estudando os efeitos de baixas concentrações de 02 no armazenamento de 

tomates colhidos no estádio 1 de maturidade, observaram que a perda de firmeza foi 

inibida a medida em que reduziu-se a concentração de 02 e aumentou-se o tempo de 

armazenamento dos frutos. O período de 14 dias de armazenamento possibilitou 

evidenciar melhor as diferenças entre os tratamentos quanto a manutenção da firmeza do 

que o de 7 dias, já que no primeiro experimento não houve diferença significativa entre os 



30 

tratamentos de AC e o controle. Os tomates armazenados em ar foram os que 

apresentaram a maior média indicando frutos menos firme após o armazenamento. A 

perda de firmeza continuou em todos os tratamentos após a transferência para a 

atmosfera normal, da mesma forma que foi observado por Nakhasi et al. (1991). Park et 

al. (1994) também observaram atraso na perda de firmeza quando frutos colhidos no 

estádio 2 foram armazenados em AM. 

4.2.3 Cor 

A média dos dados de cor observados durante a transferência dos frutos 

para a câmara de amadurecimento (20 ºC) podem ser observados na Tabela 9. Observou

se que os tratamentos sob AC de 2% 02, 3% 02 e 7% CO2 não diferiram estatisticamente 

entre si e apresentaram os maiores valores de "L". Estes tratamentos apresentaram 

diferença significativa quando comparados ao controle e aos outros tratamentos de AC, 

com exceção de 7% CO2• Isto indica que estes foram os frutos que apresentaram 

coloração mais clara após os 14 dias de armazenamento. Por outro lado, os frutos mais 

escuros - valores de "L" mais baixos - foram aqueles armazenados em AC de 4% 02, 2% 

CO2 e 4% CO2, isto é, as AC com menor alteração nos níveis de 02 e CO2, e não 

apresentaram diferença significativa em relação ao controle. 

Quanto aos valores do ângulo "h", apenas nos tratamentos 2% 02 e 3% 02

observou-se diferença significativa em relação ao controle, além de apresentarem os 

maiores valores. Da mesma forma como foi visto no experimento 1, isto indica que os 

frutos armazenados em AC sob baixas concentrações de 02 apresentaram maior atraso no 

desenvolvimento da cor vermelha do que aqueles armazenados sob altas concentrações 

de CO2 ou em ar. 

Os dados de croma, por sua vez, também mostraram distinção dos 

tratamentos 2% 02 e 3% 02 em relação aos demais, sendo que nestes observou-se os 

valores mais baixos. Não foi encontrada diferença significativa entre o controle e os 

tratamentos 4% 02, 2% CO2, 4% CO2 e 7% CO2. Buescher (1979) observou que o 

desenvolvimento da cor foi inibido em frutos - colhidos no estádio 3 - armazenados sob 

altas concentrações de CO2 por 4 dias, no entanto, apenas os tratamentos com 
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concentrações muito altas como 10, 20, 40 e 60 % apresentaram diferenças significativas 

quando comparados com aqueles armazenados em ar. 

Tabela 9 - Cor dos tomates medida após 14 dias de armazenamento sob atmosfera 

controlada a 12 ºC (experimento 2). 

Tratamentos Cor 

L h Croma 

2%02 52,90 a* 78,15 a 25,58 b 

3%02 51,97 a 72,35 ab 24,41 b 

4%02 46,58 bc 51,06 c 33,21 a 

2%CO2 46,23 c 52,40 c 33,81 a 

4%CO2 48,34 bc 55,29 c 33,18 a 

7%CO2 50,37 ab 61,23 bc 33,83 a 

Ar 46,34 c 51,60 c 34,86 a 

*Valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,5% de probabilidade

(teste t de Student). 

Os dados de cor obtidos após o amadurecimento dos frutos (Tabela 10) 

mostraram que não houve diferença significativa entre os tratamentos de AC em relação 

aos valores de "L" e somente as AC de 2% 02, 3% 02 e 7% CO2 apresentaram diferença 

significativa em relação ao controle, que apresentou o menor valor. Para os valores do 

ângulo "h" apenas o tratamento 3% 02 apresentou diferença significativa quando 

comparado ao controle. Os menores valores observados foram das AC 4% 02 e 2% CO2

e do controle. Os valores de croma observados também mostram maior atraso no 

desenvolvimento da cor para os tratamentos 2% 02 e 3% 02, sendo que este último 

apresentou o menor valor, e apresentaram diferença significativa em relação ao controle 

em que, ao contrário destes, observou-se o maior valor. Esses dados mostraram que o 

período de amadurecimento sob 20 ºC em ar não foi suficiente para a total recuperação 

do desenvolvimento normal da cor dos frutos armazenados sob AC de 2%02 e 3% 02, 
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apesar de que estes frutos já apresentavam mesma firmeza que os dos outros tratamentos. 

Aparentemente esses frutos demoram mais para desenvolver a cor, mas ao mesmo tempo 

perdem a firmeza com maior rapidez após a retirada dos frutos da AC. Segundo Nakhasi 

et al. (1991) o armazenamento de frutos no estádio 2 em AM diminui os processos 

metabólicos responsáveis pela perda de clorofila e síntese de licopeno, o que também foi 

observado por Yang et al. (1987), mas o desenvolvimento da cor vermelha ocorre 

normalmente quando os frutos são retirados das embalagens e transferidos para o ar. 

Os tratamentos que mais se aproximaram do controle quanto a cor foram 

os das AC 4% 02, 2% CO2 e 4% CO2, os tratamentos menos extremos. 

Tabela 10 - Cor dos tomates medida após 14 dias de armazenamento sob atmosfera 

controlada a 12 ºC e posterior amadurecimento a 20 ºC (experimento 2). 

Tratamentos 

2%02 

3%02 

4%02 

2%CO2 

4%CO2 

7%CO2 

Ar 

L 

45,19 a* 

45,06 a 

42,57 ab 

42,96 ab 

43,27 ab 

43,73 a 

40,10 b 

Cor 

h Croma 

49,73 ab 32,66 b 

52,04 a 29,49 e 

47,55 b 34,11 ab 

46,88 b 35,77 a 

48,95 ab 34,66 ab 

49,85 ab 35,08 ab 

47,07 b 36,17 a 

*Valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,5% de probabilidade

(teste t de Student). 

4.2.4 Análise química 

4.2.4.1 Açúcares totais e acidez titulável 

Após o armazenamento sob AC a 12 ºC por 14 dias e posterior 

amadurecimento a 20 ºC, os tratamentos não apresentaram diferença estatística entre si 

em relação aos açúcares totais e acidez titulável (Tabela 11 ). Não houve diferença 
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estatística entre os tratamentos de AC e o controle, da mesma forma que foi observado 

por Nakhasi et al. (1991) para frutos armazenados sob AM, apesar disso, os maiores 

valores observados para conteúdo de açúcar foram os dos tratamentos com baixas 

concentrações de 02 e 2% CO2, sendo que 2% 02 obteve o maior valor, e o menor valor 

foi o do tratamento 7% CO2. Nunes et al. ( 1996) estudando o efeito da AC em frutos 

colhidos no estádio 4 em diferentes temperaturas também observaram que a 12 ºC não 

houve diferença estatística entre os tratamentos de AC e o ar quanto a acidez titulável. 

Por outro lado, eles observaram que os sólidos solúveis foram mais baixos nos frutos sob 

AC do que naqueles armazenados em ar. Segundo Salunkhe & Wu (1973) baixas 

concentrações de 02 inibem a degradação do amido e a subsequente formação de açúcar 

e que essa inibição é ainda mais distinta no estádio 1 - menos avançado de maturidade -

ao contrário do que foi observado no experimento 2. Provavelmente, isto se deve ao fato 

dos frutos no estádio 2 já estarem no início da ascenção climatérica da respiração 

enquanto que os frutos no estádio 1 estarem no pré-climatério, sendo assim o efeito na 

inibição da quebra de amido em açúcar deve ser maior. 

Tabela 11 - Valores de açúcares totais, acidez titulável e vitamina C em tomates, 

medidos após 14 dias de armazenamento sob atmosfera controlada a 12 ºC e 

posterior amadurecimento a 20 ºC ( experimento 2). 

Tratamentos 

2%02 

3%02 

4%02 

2%CO2 

4%CO2 

7%CO2 

Ar 

Açúcares totais 

(mg/ml) 

16,24 a 

14,52 a 

16,07 a 

16,22 a 

13,88 a 

13,24 a 

13,88 a 

Acidez titulável Vitamina C 

(% ác. cítrico) (mg AA/l00g)

0,84 a 12,10 a 

0,79 a 11,63 a 

0,83 a 11,77 a 

0,89 a 11,42 a 

0,81 a 10,71 a 

0,81 a 11,54 a 

0,82 a 11,84 a 

*Valores seguidos da mesma letra não diferem significativamente ao nível de 0,5% de probabilidade

(teste t de Student). 



34 

4.2.4.2 Vitamina C 

Da mesma forma que para o conteúdo de açúcares totais e a acidez 

titulável, não foi encontrada diferença significativa entre os tratamentos no experimento 2

para vitamina C. Apesar disso, os tomates armazenados sob 2% 02 mostraram a 

tendência a ter maior valor para conteúdo de ácido ascórbico. Murata et al. (1968), por 

outro lado, observaram decréscimo no conteúdo de ácido ascórbico com o tempo de 

armazenamento principalmente nos frutos armazenados sob AC a 7,5 ºC. 

4.2.4.3 Compostos voláteis 

As substâncias voláteis produzidas pelo tomate segundo Petro-Turza 

(1987) são em sua maioria derivadas de arninoacidos ou da quebra de carotenóides 

(Buttery et al., 1988). Dos 400 compostos que já foram identificados apenas poucos 

deles têm importância para o aroma característico do tomate. Este odor está ligado a 

substâncias como álcoois, hidrocarbonetos e compostos insaturados, fato que tem sido 

confirmado por trabalhos mais recentes. Alguns voláteis, segundo Baldwin et al. (1991), 

aumentam durante o amadurecimento junto com o aumento na síntese de licopeno. Dalal 

et al. (1968) também observou aumento na concentração dos compostos voláteis com o 

amadurecimento do fruto. 

Ao contrário dos outros trabalhos, neste experimento foi feita uma análise 

multivariada dos compostos voláteis identificados, por este método de análise estatística 

os compostos são analisados como um todo e os efeitos dos tratamentos podem ser 

descritos como diferenças no aroma dos frutos. Observou-se que apenas o tratamento 

7% C02 não apresentou diferença significativa quando comparado ao controle e houve 

diferença significativa entre os tratamentos com baixas concentrações de 02 e aqueles 

com altos níveis de C02. Isto indica que a AC altera o aroma normal de tomates 

armazenados a 12 ºC, no entanto não pode-se dizer se a mudança foi positiva ou 

negativa, para isso seria necessário um teste sensorial . 
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4.2.5 Amadureciemnto pós-colheita 

Não foi encontrada diferença estatística quanto a dias para o 

amadurecimento entre os frutos mantidos sob AC e seguidos por amadurecimento em ar. 

Os frutos do controle tiveram uma vida pós-colheita de 20,93 dias (média de 15 tomates). 

Por outro lado, parece haver uma diferença entre os tratamentos com baixas 

concentrações de 02 e aqueles com alto C02, sendo que os primeiros apresentaram 

menor vida pós-colheita. Os frutos armazenados em baixas concentrações de 02 parecem 

perder a firmeza mais rapidamente após serem retirados da AC do que os em altas 

concentrações de C02, já que em um mesmo espaço de tempo eles já apresentavam 4 mm 

de deformação - que foi o ponto escolhido como final do amadurecimento - mas 

coloração mais clara do que aqueles armazenados sob altos níveis de C02 ou em ar. 



5 CONCLUSÕES 

O uso da atmosfera controlada no armazenamento a 12 ºC de tomates 

colhidos no estádio 2 (menos de 10% de cor vermelha) de maturidade foi eficiente em 

retardar o amadurecimento dos frutos, uma vez que após o período de armazenamento 

esses frutos apresentaram-se mais firmes e com a coloração mais clara e menos vermelhos 

que frutos armazenados em ar no mesmo período e temperatura. No entanto, este 

comportamento foi bem mais marcante quando a duração do armazenamento foi de 14 

dias, comparado com 7 dias .. 

Frutos armazenados sob AC por 7 dias apresentaram a mesma perda de 

peso e firmeza que tomates armazenados em ar, nas mesmas condições, e recuperaram a 

cor normalmente quando voltaram a atmosfera normal. Por outro lado, quando o período 

de armazenamento foi aumentado para 14 dias os frutos sob AC mostraram-se mais 

firmes e houve atraso no desenvolvimento da cor vermelha. Provavelmente as diferenças 

seriam maiores ainda se o período de armazenamento em AC fosse estendido. 

O armazenamento sob altas concentrações de C02 não foi eficiente em 

retardar o amadureciemnto, ao contrário do esperado o tratamento 4% C02 parece ter 

estimulado o amadurecimento dos frutos. 

De acordo com os resultados obtidos o armazenamento de tomates 

colhidos no estádio 2 e armazenados a 12 ºC sob a concentração de 2% ou 3% de 02 por 

14 dias seria a condição mais eficaz para a conservação pós-colheita destes frutos. 



ANEXO 
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Al - Conversão de mg de C02 em mi de C02 

Na equação 1 utilizou-se o fator de conversão de 1,88 para conversão de 

mg em ml de CO2. Este fator foi calculado considerando-se o CO2 como um gás perfeito 

onde PV /T = R, sendo P a pressão do gás em atm, V o volume ocupado pelo gás em L, T 

a temperatura do gás em Kelvin e R a constante universal dos gases perfeitos que é igual 

a 0,082 atm L.K 1
• 

Nas CNTP 1, isto é, temperatura igual a 0ºC e pressão de 1 atm, um mol 

de CO2 ocupa um volume de 22,4 L. Considerando-se que 1 mol de CO2 pesa 44 g, 

temos que 1ml de CO2 equivale a 1,96 mg (equação 6). 

x mg = 44000 mg / 22400 ml = 1,96 mg (6) 

Assim, o fator de conversão de mg para mi seria de 1,96 para as CNTP e 

deste modo tem-se: 

V'= mg CO2 / 1,96 (7) 

onde V' é o volume ocupado pelo gás, em mi, à temperatura de 0ºC. 

Como a temperatura de armazenamento utilizada foi de 12 ± 0,5ºC, e 

considerando-se que a pressão utilizada foi a mesma das CNTP, tem-se 

PV / T = R (Lei dos gases perfeitos) 

P=RV /T 

1 CNTP = Condições Normais de Temperatura e Pressão

(8) 

(9)



logo, 

onde: 

R T' / V' = R t/ v 

v = (t / T') V' 

T' = temperatura nas CNTP em K, 

t = temperatura de armazenamento em K, 

V = volume do gás nas CNTP em mi, e 

v = volume do gás na temperatura de armazenamento em mi. 

Substituindo-se os valores numéricos de t e T', tem-se 

v = (285,15 / 273,15) V' 

v = 1,044 V' 
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(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

Substituindo-se a equação 7 na equação 13 e resolvendo para v, temos : 

v = 1,044 (mg C02 / 1,96) 

V = mg C02 / 1,88 

(14) 

(15)
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A2 - Obtenção das concentrações de gases para a AC. 

Para obtermos um fluxo de ar com uma concentração específica de um 

gás, os seguintes passos foram obedecidos 

1) Determinou-se o fluxo total (F) em m1 min-1 de acordo com a quantidade de

frutos armazenados. Como F = 26,5 m1 kg-1 min-
1
, para 1kg de tomate necessita-se de um 

fluxo de 26,5 m1 min-1• 

2) Os fluxos parciais (FP) foram calculados para cada gás separadamente, de

acordo com a porcentagem desses gases desejada nas misturas. 

FP CO2 = % de COi desejada x F 
100 

FP 02 = % de Oi desejada x F 

100 

(16) 

(17) 

Como a fonte de 02 utilizada foi o ar comprimido e considerando-se que 

só 21 % do ar é 02, tem-se que dividir o FP 02 por 21 % (equação 18). 

FP 02 = % de O� desejada x F 

21 

FP N2 = % de Ni desejada x F 

100 

(18) 

(19) 

Do FP N2 tem-se de subtrair uma parte do N2 que já foi suprida pelo ar 

comprimido, que corresponde ao FP 02 x 79 %. Deste modo, o FP N2 pode ser calculado 

segundo a equação 20. 
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FP N2 =[(%de N2 desejada /100) x F] - [FP 02 x (79 / 100)] (20) 

3) Ajustou-se os FPs no painel de controle com o auxílio de um medidor de fluxo

digital modelo ADM 1000 / J & W Scientific, CA, EUA, de modo que, no final, tem-se 

um fluxo total que apresenta as concentrações de gases desejadas. 
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A3 - Cálculo da porcentagem de ácido no tomate 

Calculou-se a porcentagem de ácido nas amostras utilizando-se o método 

volumétrico ou titulométrico. Por este método consegue-se determinar o volume de ácido 

existente em uma amostra a partir do volume de base utilizado para neutraliz.ar esse 

ácido, como mostra a equação 21: 

onde: 

onde: 

NbVb = NaVa, 

Nb = normalidade da base, 

Vb= volume da base em L, 

Na = normalidade do ácido, e 

Va = volume do ácido em L. 

Sabe-se que: 

N= m 

EV 

m = massa do soluto em g, 

E = equivalente grama, e 

V = volume em L. 

Assim, substituindo-se a equação 22 na equação 21 teremos: 

(21) 

(22)



Nb Vb = [m/ (Ex Va)] Va 

NbVb=m/E 

m = NbVbE 
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(23) 

(24) 

(25) 

A partir dessa relação pode-se determinar a porcentagem de ácido na 

amostra, considerando-se o tamanho da amostra utilizada e o ácido presente em m aior 

quantidade no fruto, que no caso do tomate é o ácido cítrico. Como para a titulação 

utilizou-se 6,0 g do homogeneizado se todos os 6,0 g fossem apenas ácido cítrico, a 

porcentagem de ácido seria de 100 %. Deste modo, para determinar-se a porcentagem 

existente na amostra tem-se: 

% ácido cítrico = m x 100 

6,0 g 

Substituindo-se a equação 25 na equação 26 tem-se: 

% ácido cítrico = Nb Vb E l 00 

6,0 g 

Utilizando-se o Vb em mi tem-se: 

% ácido cítrico = Nb Vb(ml) mE 100 

6,0 g 

(26) 

(27) 

(28)



44 

O ácido cítrico é um ácido tricarboxílico cujo equivalente grama (E) é 

igual a 192 g (massa atômica) divididos por 3, isto é, 64g , logo, o fator miliequivalente 

(mE) do ácido cítrico é 64 / 1000 = 0,064 g. Deste modo, tem-se a equação 29 que 

representa o cálculo da porcentagem de ácido presente em uma amostra de 6,0 g. 

% ácido cítrico = Nb x Vb(ml) x 0,064 x 100 

6,0 

(29)
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Apêndice l 

Estádios de maturidade do tomate segundo o USDA. 
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Descrição do estádio de maturidade de tomates segundo a classificação do 

USDA (1976). Esta classificação foi utilizada como padrão para o presente trabalho. 

Estádio 1 ("Green"): indica que a superficie do tomate é totalmente verde, 

podendo variar de um verde claro a um verde escuro. 

Estádio 2 ("Breaker"): há uma predominância na cor verde mas com o 

aparecimento de coloração amarela, rosa ou vermelha em menos de 10% da superficie, 

principalmente na região apical do fruto. 

Estádio 3 ("Turning"): o tomate apresenta uma mudança definitiva na cor 

verde para amarelo, rosa, vermelho ou de uma combinação das três, em 10% a 30% de 

sua superficie. 

Estádio 4 ("Pink"): o tomate apresenta a cor rosa ou vermelha em 30% a 

60% da superficie. 

Estádio 5 ("Light Red"): o tomate apresenta a cor rosa ou vermelha em 

60% a 90% da superficie. 

Estádio 6 ("Red"): o tomate apresenta a cor vermelha em mais de 90% da 

superficie. 



Apêndice 2 

Equações de regressão para compostos voláteis. 
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As equações seguintes foram determinadas através de uma curva de 

calibração baseada na altura dos picos (AP) formadas no cromatograma por 5 

concentrações (C) padrão para cada composto. 

1. Acetona: AP = - 609,7 + 3717,5 C; r = 0,980

2.Metanol: AP = - 4910,7 + 48,l C; r = 0,950

3. Etanol: AP = - 970,8 + 89,8 C; r = 0,960

4. l-Penteno-3-ona: AP = - 9,0 + 771,3 C; r = 0,998

5. Hexanal: AP = 1667,4 + 816,3 C; r = 0,990

6. cis-3-Hexanal : AP = 5,5 + 278,4 C ; r = 0,996

7. 2+3 Metilbutanol : AP = - 317,2 + 1750,8 C; r = 0,999

8. trans-2-Hexanal: AP = - 1476,59 + 1106,0 C; r = 0,998

9. trans-2-Hepteno-3-ona: AP = - 79,9 + 8546,3 C; r = 0,970
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10. 6-Metil-5-hepteno-2-ona: AP = - 530,6 + 3364,6 C ; r = 0,998

11. cis-3-hexanol: AP = - 112,2 + 3901,7 C; r = 0,985

12. 2-Isobutiltiazol: AP = - 20,5 + 2108,0 C; r = 0,997

13. 1-Nitro-2-feniletane : AP = - 173,8 + 4724,3 C ; r = 0,980

14. Geranilacetona: AP = - 148,2 + 336,1 C; r = 0,990

15. 13-ionona: AP = 9,2 + 602,5 ; r = 0,970




