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FERREIRA, I. J. S. 1Influência de câmara de resfriamento rápido e de câmara 

fria na qualidade de manga ‘Rosa’. 2020. 77p. Dissertação (Mestrado em 

Engenharia Agrícola). Universidade Federal do Vale do São Francisco. Juazeiro-BA. 

 

RESUMO 

 

O estudo objetivou verificar a influência de uma câmara de resfriamento rápido e de 
uma câmara fria na qualidade de manga „Rosa‟. Seis paletes com 48 frutas cada 
foram submetidos a diferentes tratamentos de refrigeração pós-colheita. 
Inicialmente, dois paletes foram acondicionados em uma câmara de resfriamento 
rápido, sendo um submetido a um programa de 120 minutos e outro a um programa 
de 240 minutos de exposição. Quatro sensores térmicos conectados a dois datas 
loggers foram inseridos individualmente na polpa de outras quatro mangas distintas, 
localizadas em diferentes posições horizontais de três camadas dos paletes. Após 
os programas de resfriamento rápido, os dois paletes foram conduzidos a uma 
câmara fria e submetidos a programas de 7 e 14 dias de armazenamento e mais três 
dias prateleira a 20 °C. Todas as 48 frutas foram analisadas quanto a parâmetros 
físico-químicos de qualidade. Estatística descritiva e modelagem matemática foram 
utilizadas para processamento dos dados. Não ocorreram diferenças significativas 
entre as temperaturas finais de polpa para mangas submetidas a 120 minutos ou a 
240 minutos de resfriamento rápido. Não houve diferenças significativas entre os 
parâmetros físico-químicos após cada tratamento pós-colheita. Somente a perda de 
peso variou de um valor inicial 0 para valores próximos de 4 e 5%, entre os 
tratamentos, após três dias de prateleira. Tendo em vista que proporcionando 120 
minutos de resfriamento rápido seja possível obter os mesmos resultados de 
temperaturas e de qualidade, que quando proporcionando 240 minutos, a adoção de 
um programa de 120 minutos pode contribuir com maior economia e rapidez para o 
sistema comercial de resfriamento. 
 
Palavras-chave: Ambiência. Frutas. Pós-colheita. 
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ABSTRACT 

 
The paper aimed to verify the influence of a fast-cooling chamber and a cold 
chamber on the quality of mango 'Rosa'. Six pallets of 48 fruits each were submitted 
to different post-harvest cooling treatments. Initially, two pallets were placed in a fast 
cooling chamber, one under a 120-minute cycle and the other under a 240-minute 
exposure cycle. Four thermal sensors connected to two data loggers were 
individually inserted into the four mangoes pulps, located in different horizontal 
positions of three pallet layers. After the rapid cooling programs, the two pallets were 
taken to a cold storage chamber and placed in 7- and 14-day storage and another 
three days shelf at 20°C. All 48 fruits were analyzed for physic-chemical quality 
parameters. Descriptive statistics and mathematical modeling were used for data 
processing. There were no significant differences between the final pulp 
temperatures for mangoes submitted to 120 minutes or to 240 minutes of rapid 
cooling. There were no significant differences between physic-chemical parameters 
after each post-harvest treatment. Only weight loss between treatments ranged from 
an initial value of 0 to values close to 4 and 5%, after three days on the shelf. 
Considering that by providing 120 minutes of rapid cooling it is possible to obtain the 
same temperature and quality benefits as when providing 240 minutes, the adoption 
of a 120-minute program can contribute to greater economy and quickness for the 
commercial cooling system. 
 
Keywords: Ambience. Fruits. Post-harvest.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A ausência na disponibilidade de nutrientes e água, que antes eram 

fornecidos pela planta, faz com que as frutas utilizem as próprias reservas 

químicas e biológicas para o continuo processo de respiração e transpiração na 

pós-colheita. Nesse contexto, altas temperaturas são as principais 

responsáveis pela aceleração desses processos metabólicos que resultam em 

perda de qualidade e consequente redução do tempo de prateleira dos 

produtos agrícolas (HONÓRIO; MORETTI, 2002).  

Portanto, após atividades de colheita e beneficiamento, o 

armazenamento refrigerado vem sendo crucial para reduzir a carga térmica da 

fruta, conhecida também por “calor de campo”, e retardar o processo de 

deterioração, diminuindo a produção de substâncias como o etileno, e também 

a atividade de microrganismos (CENCI, 2006; TERUEL, 2008).  

Atualmente, determinar os programas mais adequados de refrigeração 

para obtenção de um resfriamento rápido completo, ou seja, estimar sob quais 

regimes de arrefecimento se é possível proporcionar uma temperatura 

desejada antes de transferir o produto à estocagem ou ao transporte, e depois 

realizar correto controle de temperaturas e umidades relativas dentro de 

câmaras frias em condições comerciais, visando reduzir danos e perdas de 

produtos ainda é um grande desafio, que aborda a quantificação do processo, 

em termos de tempo e temperatura (SUCUPIRA, 2014). 

Especialmente em sistemas comerciais de resfriamento, há uma 

necessidade maior de prover dados práticos capazes de demonstrar como o 

ambiente refrigerado pode afetar parâmetros físico-químicos altamente 

significativos ao consumo das frutas, e paralelamente impactar no sucesso 

produtivo. 

Por isso, tendo em vista que o cultivo de produtos agrícolas tem grande 

destaque na região do Vale do São Francisco e que o estudo sobre o 

comportamento físico-químico de frutas na fase pós-colheita, seja de suma 

importância econômica, este trabalho teve por objetivo verificar a influência de 

uma câmara de resfriamento rápido e de uma câmara fria, na qualidade de 

manga da variedade Rosa, a partir do impacto de distintos programas de 
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refrigeração sobre os parâmetros físico-químicos perda de peso, firmeza da 

polpa, teor de matéria seca e teores de sólidos solúveis totais. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MANGA 

 

2.1.1 Características gerais 

 

A Manga (Mangifera indica L.) é uma fruta cultivada em 

aproximadamente 3,7 milhões de hectares de área ao redor do mundo 

(GENTILE et al., 2018). Apresentando variada constituição de carboidratos, 

proteínas, ácidos, sais, pigmentos, elevado conteúdo de polpa, apreciáveis 

peculiaridades de sabor e aroma, além de boas propriedades vitamínicas, é 

atualmente a segunda maior cultura agrícola em territórios tropicais. Possui o 

status de ser a fruta de consumo mais relevante em todo o mundo, que oscila 

entre 1,2 a 2,5 kg/per capita/ano seja em in natura ou processada (PINTO, 

2002; MARTIM, 2006; CANUTO; SOUZA; GARRUTI, 2009). O Brasil desponta 

com elevado número de diferentes cultivares, presentes em extensas regiões, 

que comumente exportam grande volume da fruta (CARDELLO; CARDELLO, 

1998; SILVA et al., 1999; BRUNINI; DURIGAN; OLIVEIRA, 2002; SANTOS, 

2003; SANTOS-SEREJO, 2005; BENEVIDES et al., 2008; SINGH et al., 2013; 

LIMA NETO, 2017). 

Pelo que consta em um levantamento realizado pelo Anuário Brasileiro 

da Fruticultura (KIST et al., 2018) apenas de 2016 a 2017, houve aumento 

produtivo de 16,46% em exportação com despache de aproximadamente 179 

mil toneladas de manga para diferentes países. Segundo o Anuário, esta 

expressividade está possivelmente associada ao fato do país possuir produção 

durante todo o ano. 

Frutas de manga são encontradas em diversas formas semelhantes, que 

vai desde a conformação arredondada até a alongada dependendo da cultivar. 

O comprimento da fruta pode se situar entre 2,5 cm a pouco mais ou pouco 

menos que 30 cm e o peso vai de poucas gramas até dois quilos. Quanto a 

polpa, esta é comumente carnosa, suculenta, composta por muitas fibras e de 
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cor amarela ou amarelo-alaranjada (NETO, 2012). A Figura 1 expõe as regiões 

morfológicas mais importantes de uma manga. 

 

 

 

Figura 1- Principais estruturas morfológicas da manga. Fonte: Carvalho, 2015. 

 

O desenvolvimento da fruta passa por muitas etapas até a colheita, 

geralmente realizada de 100 a 150 dias depois do inicio da polinização 

(DAVENPORT, 2007; LIMA NETO, 2017). Por ser climatérica, ou seja, que por 

meio de substratos reunidos antes da colheita, pode atingir completa 

maturidade em prateleira, é comumente retirada da planta quando ainda se 

encontra em estágio de maturação verde (CHITARRA; CHITARRA, 2005; 

LÉCHAUDEL; JOAS, 2007).  

No amadurecimento, diversas alterações bioquímicas e fisiológicas, 

reguladas pelo fitohormônio etileno afetam diretamente em propriedades 

qualitativas sensoriais e organolépticas de alto interesse para o consumo 

(MCATEE et al., 2013; CARVALHO, 2015; OLIVEIRA et al., 2015).  

Mundialmente existe inúmeras cultivares de manga, mas como afirma 

Singh et al. (2013) as mais disseminadas são extremamente perecíveis e 

amadurecem dentro de sete a nove dias após colheita quando em temperatura 

ambiente. As peculiaridades de cada cultivar ao longo da cadeia de 

comercialização são quem determinam a escolha mais adequada por parte de 

produtores e dinamiza as questões econômicas em torno da fruta, 
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principalmente quando se trata do mercado internacional (PINTO; PINHEIRO; 

GUIMARÃES, 2011). 

As cultivares mais recomendadas estão associadas a altas 

produtividades, boa coloração, poucas fibras, boa palatabilidade e a uma 

significativa resistência a danos mecânicos (COSTA et al., 2008).  Para 

produção, os principais pontos que devem ser considerados, dentro de um 

período razoável, na escolha de uma cultivar são: a preferência do consumidor; 

aptidão produtiva da cultivar ao local a ser plantado; e as restrições das 

questões fitossanitárias, inclusive no pós-colheita (COSTA; SANTOS, 2004). 

No Brasil, as cultivares mais comuns da manga estão representadas 

pelas variedades Espada, Tommy Atkins, Haden, Keitt, Kent e Rosa (GENÚ; 

PINTO, 2002; ARAÚJO; MORAES; CARVALHO, 2017). Dentre as mais 

exportadas têm-se: a Haden, composta de superfície amarelo-avermelhada, e 

peso médio de 480 gramas; a Tommy Atkins, composta por superfície 

vermelho-verde/amarelada e peso médio de 580 gramas; e a Keitt, composta 

por superfície amarelo-esverdeada e peso médio de 600 gramas (CARVALHO, 

2015).  

A manga „Rosa‟, em especifico, uma das mais conhecidas, está entre as 

mais valorizadas pelo comércio brasileiro e encontra boa abertura no mercado 

europeu. Dentre as características desta cultivar, têm-se o fato de possuir 

árvore de porte médio com copa arredondada e crescimento lento. Fruto vai de 

amarelo para rosa-vermelho e possui peso médio em torno de 350 gramas, e 

polpa moderadamente suculenta, fibrosa e saborosa (TEIXEIRA et al., 2004).  

 

2.1.2 Vale do São Francisco 

 

O nordeste brasileiro é responsável por mais da metade da produção 

nacional de manga, estando maior parte concentrada no Vale do Submédio 

São Francisco, região localizada entre o oeste do estado de Pernambuco e o 

norte do estado da Bahia. Com clima semiárido tropical, o Vale apresentou 

crescimento anual de 5,5% de áreas cultivadas no decorrer de 2017 e 

atualmente é responsável por parte significativa de toda a produção da cultura 

(Figura 2) (IBGE, 2012; VALEXPORT, 2012; KIST et al., 2018; CEPEA, 2019). 
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Figura 2 - Estatística de produção de manga no Brasil. Fonte: 

HORTIFRUTI/CEPEA, 2019. 

 

Para o ano de 2020, estima-se que a região terá aproximadamente 60 

mil hectares com produção de manga, em virtude de diversos investimentos 

(LIMA et al., 2018). O Submédio do São Francisco é responsável por 

expressivos 95% das exportações do país. Toda esta expressividade deve-se a 

capacidade que a região tem de produzir a fruta durante todo o ano, dada às 

adequadas condições climáticas e boa disposição de tecnologias de manejo 

(SILVA et al., 1999; ARAÚJO et al., 2003). O cultivo da manga na região, não 

somente se caracteriza pela expansão de áreas produzidas e disposição de 

frutas com boa qualidade, como também pela alta geração de renda e emprego 

(BRITTO et al., 2004).  

 

2.1.3 Qualidade  

 

O conceito que se tem de qualidade de alimentos vem sendo moldado 

ano após ano, sendo visto como algo multidimensional, dinâmico, e inerente à 

visão do consumidor para com propriedades de produtos (NASPETTI; 

ALBERTI; SOLFANELLI, 2015).  
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A exigência dos consumidores com a qualidade dos alimentos impacta 

diretamente na aceitabilidade dos produtos agrícolas (ALANDER et al., 2013). 

Para atender satisfatoriamente as demandas do consumidor, uma das 

principais preocupações dos produtores de manga, é disponibilizar ao mercado 

uma fruta com boa qualidade em termos de aparência, textura e sabor (LIMA; 

MIRANDA, 2000; LIMA et al., 2016; FARINA et al., 2017).  

A produção do hormônio etileno em consequência do processo de 

amadurecimento climatérico no pós-colheita, faz com que a manga apresente 

um prazo de validade muito curto, e com isto, muitas de suas características 

sejam modificadas (BRECHT; YAHIA, 2009). 

Estudos que envolvem a análise de parâmetros físico-químicos, 

bioquímicos e sensoriais, bem como suas esperadas alterações, são decisivos 

na busca por melhor qualidade da fruta (DOLLHOJO et al., 2009). É altamente 

necessário correlacionar todos os principais parâmetros para se indicar a 

qualidade da fruta, em si. Com os processos de modificação, ocorrem, por 

exemplo, síntese de carotenóides (MERCADANTE; RODRIGUEZ-AMAYA, 

1998), perda de ácido ascórbico (HERNÁNDEZ; LOBO; GONZÁLEZ, 2006), 

aumento dos teores de sólidos solúveis (PADDA et al., 2011), mudanças físicas 

como peso, tamanho, forma, firmeza e cor (KIENZLE et al., 2011), além de 

alterações no aroma, conteúdo nutricional e sabor da fruta (GIOVANNONI, 

2004; JHA et al., 2011). 

A qualidade de características de interesse comercial é fortemente 

dependente de variáveis como genótipo, estágio de maturação quando colhida, 

e clima sob o qual a fruta se desenvolve (WANITCHANG et al., 2011).  

Em estudo com mangas da variedade Rosa, Matos (2000) apresentou 

um valor de peso de 300 a 350 gramas, cor amarela para a polpa e teor de 

sólidos solúveis totais variando de 14 a 16 °Brix, como sendo características 

desta cultivar. Por sua vez, Batista et al. (2015) ao estudar o mesmo tipo de 

variedade no Vale do Submédio São Francisco, observou que o peso médio foi 

de 327 gramas e os sólidos solúveis foi de 13,8 ºBrix. 

A avaliação dos diversos parâmetros de qualidade é geralmente 

viabilizada por uma serie de metodologias padrões e instrumentos especificos 

de análise. A desaceleração da perda de vida útil pela fruta, e 

consequentemente de sua qualidade é realizada por atividades pós-colheita 
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que envolvem o uso de tratamento térmico, armazenamento a frio ou 

armazenamento sob atmosfera controlada, revestimentos coméstiveis, dentre 

outras formas (TORRES et al., 2013). 

No âmbito da qualidade das frutas in natura existe ainda um vasto 

número de normas que se diferenciam a depender do país, do continente ou 

mercado considerado. No Brasil, padrões de qualidade são estabelecidos pelo 

Ministério da Agricultura e Abastecimento (MAPA), sendo elaborados por 

cooperativas, associações ou consumidores (TEIXEIRA et al., 2004).  

 

2.2 PERDAS PÓS-COLHEITA DE FRUTAS 

   

No contexto agroalimentar, perdas se configuram como diminuição na 

disponibilidade física do produto, em razão da deterioração de sua qualidade. 

Perdas expressivas de frutas e vegetais pela deterioração da qualidade 

ocorrem comumente como consequência de práticas incorretas no 

gerenciamento de temperaturas de armazenamento e ausência constante de 

monitoramento de propriedades fisiológicas relevantes para manutenção de um 

produto de excelência ao longo das diferentes fases da cadeia de produção e 

comercialização (CARVALHO, 1994; ALVAREZ; TRYSTRAM, 1995; VILELA et 

al., 2005; RUIZ-ALTISENT et al., 2010).  

Segundo levantamento da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO) realizado no ano de 2011, frutas em conjunto 

com outros produtos agrícolas representam de 40 a 50% das perdas dentro do 

setor alimentício (FAO, 2011). 

O Brasil é considerado o terceiro maior produtor de frutas e hortaliças do 

mundo, se aproximando de um quantitativo de 45 milhões de toneladas, que o 

torna um dos principais exportadores de produtos agrícolas (IBGE, 2013; 

EMBRAPA, 2015). O grande problema do setor se encontra na cadeia pós-

colheita, onde aproximadamente 35% dos produtos são perdidos gradualmente 

desde o manuseio na colheita até o consumo (FERREIRA; FERRARI, 2007; 

FISCHER et al., 2009; IPEA, 2009).  

Para frutas de manga, atividades pós-colheita inadequadas podem 

acarretar em desperdícios de produto de forma quantitativa ou qualitativa, tanto 

por sua degradação física quanto pela redução de propriedades nutricionais 
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essenciais (CHOUDHURY; COSTA, 2004; NEVES et al., 2008; FISCHER et al., 

2009). 

Diante das diversas formas pelas quais ocorrem as perdas, agricultor e 

consumidor são os mais diretamente impactados, pois enquanto investimentos 

prévios em produção são transformados em prejuízos para o agricultor, que 

tem um retorno financeiro menor que o esperado, a redução na disponibilidade 

do produto, resulta em altos custos de aquisição para o consumidor. Com isto, 

somente ações integradas em todo setor com a aplicação de tecnologias pode 

gerar mudanças (CARVALHO, 2009). 

Costa, Guilhoto e Burnquist (2015) reforçam que reduzir perdas de 

produtos alimentares, não apenas colabora com diminuição de preços, mas 

também com aumento de renda e emprego. 

Enquanto que em países desenvolvidos os desperdícios alimentares 

ocorrem no final da cadeia de produção, durante manuseio do consumidor final, 

nos países em desenvolvimento o maior quantitativo de perdas ocorre nas 

etapas pós-colheita, como resultado da ausência de estrutura logística e 

inadequado manejo dos produtos colhidos. Diminuir estas perdas é crucial para 

a sustentabilidade da cadeia produtiva (LOUISE; GOEDHALS-GERBER; 

KHUMALO, 2019). 

 

2.3 ARMAZENAMENTOS PÓS-COLHEITA 

 

Após colheita, frutas produzidas em regiões de clima tropical, como o 

Brasil, passam por aceleradas taxas de amadurecimento, tornando o manejo 

fisiológico e as técnicas que amenizam o processo, em fatores decisivos para 

se inibir perdas e garantir o sucesso das diversas etapas comerciais, tanto a 

nível nacional quanto a nível internacional (MENEZES; ALVES, 1995; 

BRECHT; YAHIA, 2009). 

Por apresentar características qualitativas peculiares e serem 

produzidas em elevadas quantidades, inúmeros tipos de frutas tem papel 

importante para o mercado, mas quando dispostas com estágios de maturação 

desuniforme, má aparência, e sobre alocações isentas de correta refrigeração, 

se tornam pouco aceitas e perdem valor (XAVIER et al., 2009). 
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Tendo em vista que a temperatura seja determinante para manter a 

qualidade pós-colheita, reduzi-la durante o armazenamento de produtos 

agrícolas é a principal forma de inibir reações químicas deteriorantes e em 

paralelo prolongar a vida útil do produto (CHAVES; ZARITZKY, 2018). Com o 

retardo do metabolismo, ocorre simultaneamente a redução de alterações 

físico-químicas, que geram amaciamento da textura, mudanças na cor e perda 

de água, que por sua vez, afeta negativamente o peso do produto (KADER, 

2002). 

 

2.3.1 Cadeia do frio 

 

A gestão eficaz da temperatura, desde a colheita até o consumo final, é 

fator critico para o bom desempenho agricola. A cadeia do frio é como um 

complexo estruturado, composto por etapas de resfriamento, estocagem, 

transporte e varejo, capaz de suprir temperaturas e umidades controladas, que 

torna viável a comercialização nacional e internacional dos produtos (AUNG; 

CHANG, 2014; BERRY et al., 2015; MATARE, 2012; ARAH et al., 2015; 

RODRIGUE; NOTTEBOOM, 2017). 

O objetivo principal da cadeia do frio nada mais é do que garantir um 

produto integro, tanto em etapas de armazenagem quanto de distribuição. O 

grande problema é que geralmente a integridade do produto pode não chegar a 

ser totalmente conservada, principalmente quando ocorrem oscilações de 

temperaturas para além ou aquém das faixas adequadas a cada fruta ou 

hortaliça (MALGARIM; CANTILLANO; COUTINHO, 2006; MERCIER et al., 

2017).  

Alguns estudos mostram que frequentemente a cadeia do frio de 

diferentes tipos de produtos agricolas sofre pertubações, que envolvem o 

transporte, custos diversos e perdas devido à alta perecibilidade das 

mercadorias. Manter baixas temperaturas é desafiador dentro das cadeias do 

frio (BADIA-MELIS et al., 2018; NDRAHA et al., 2018). Os produtos são 

comumente expostos a temperaturas mais altas quando em transição de 

ambientes e em periodos de degelo dos equipamentos. 

Dentre os principais desafios da cadeia do frio estão o monitoramento da 

vida útil dos produtos e a atenuação de ameaças ao bom funcionamento de 
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todo o sistema, que em suma devem ser realizados continuamente entre 

produtor e consumidor (RUIZ-GARCIA; LUNADEI, 2011; LÜTJEN; DITTMER; 

VEIGT, 2013; CUIÑAS et al., 2014).  

 Na cadeia do frio, aspectos de vida útil, de qualidade e de segurança 

dos produtos agrícolas são drasticamente afetados pela temperatura e 

umidade relativa em todas as etapas da logística (AUNG; CHANG, 2014). 

Ruiz-Garcia e Lunadei (2011) apontam que cerca de 35% de produtos 

da logística de frutas e hortaliças são perdidos somente na etapa de transporte, 

em decorrência do inadequado controle da temperatura. Ter informações sobre 

históricos de temperaturas do produto é de extrema importância, para se ter 

maiores certezas em relação a sua vida útil dentro da cadeia (KETZENBERG; 

BLOEMHOF-RUWAARD, 2009; JEDERMANN et al., 2014). 

Ben-Tzur et al. (2015) alertam que mesmo diante da existência de um 

grande número de tecnologias de conservação de qualidade, estas ainda não 

são utilizadas de forma integrada dentro da cadeia, não ocorrendo interação e 

continuidade entre as distintas etapas. É comumente recomendado fazer uso 

de registradores para monitoramento contínuo dos ambientes refrigerados, 

para que assim, os dados coletados possam ser avaliados e possíveis 

correções sejam feitas. 

Dois requisitos são importantes do ponto de vista prático, para o sucesso 

da cadeia do frio (CORTEZ; HONÓRIO; MORETTI, 2002; NEVES FILHO, 

2003): 

 Realização de cálculos referentes a níveis de ar refrigerado para 

todos os processos envolvidos; 

 Adequada seleção de equipamentos ou do sistema mais viável 

para a operação que se pretende instaurar, considerando 

atividades de manutenção e consumo de energia.  

 

2.3.2 Mecanismos de resfriamento 

   

2.3.2.1 Resfriamento rápido 

 

Os chamados mecanismos de resfriamento rápido são métodos 

adotados para retirar o calor de campo da fruta após colheita e estabilizar sua 
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temperatura para próximo do valor que seria ideal ao posterior armazenamento 

em câmara fria. Minimizar o tempo entre colheita e inicio de resfriamento é 

crucial para reduzir processos de transpiração e respiração pela fruta 

(CASQUERO; GUERRA, 2009). 

Frutas tipicas de regiões com clima temperado, tais como, morangos, 

cerejas e damascos, necessitam ser acondicionadas em resfriamento próximo 

a 0 °C por 6 horas após a colheita. Outras frutas devem ser resfriadas até 12 

horas após a colheita. Tipos diversos de instalações são utilizados para 

operações com tal finalidade (WILLS et al., 2007).  

O tempo necessário para um resfriamento rápido completo depende de 

muitas variáveis, como coeficiente de transferência de calor, diferença de 

temperatura entre o produto e meio de resfriamento, propriedades termofísicas, 

tamanho e geometria dos produtos, tipo de meio de resfriamento, tipo de 

embalagem, e forma como as frutas estão nestas acondicionadas (BROSNAN; 

SUN, 2001; TERUEL, 2008).  

O bom desempenho do sistema é quantificado com base nos 

parâmetros tempo de meio resfriamento (1/2 th) e tempo de sete oitavos do 

resfriamento (7/8 th), os quais podem ser visualizados graficamente através da 

projeção de uma taxa adimensional em relação ao tempo de exposição do 

produto ao ar (Figura 3).  

 

 

Figura 3- Curva característica de resfriamento. ---Temperatura na superfície 
(Ts); – Temperatura na polpa (Tc). Fonte: Teruel, 2008, Adaptado de Chau e Gaffney, 

1990. 
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O tempo de meio resfriamento é um valor adimensional igual a 0,5 pelo 

qual a fruta alcança uma temperatura média entre a temperatura inicial e a 

temperatura do ambiente. O tempo de 7/8 th resfriamento é um valor 

adimensional igual a 0,125, resultante do resfriamento de 7/8 da temperatura 

da fruta, depois que esta temperatura apresenta valor igual à diferença entre a 

temperatura inicial e a temperatura do ambiente. Quando a fruta alcança o 

tempo de 7/8 de resfriamento, alcança também sua temperatura ideal para 

armazenamento em câmara fria (MOHSENIN, 1980; ASHRAE, 2002; 

THOMPSON; MITCHELL; KASMIRE, 2007).  

A taxa de resfriamento depende da temperatura da fruta, temperatura do 

ambiente, taxa de respiração da fruta, circulação de ar dentro das embalagens, 

etc. Caso o sistema implantado não seja suficientemente eficaz para remover o 

calor em tempo hábil, o arrefecimento será finalizado apenas após dias, o que 

pode ocasionar alguns disturbios para a fruta.  O processo pode ser realizado 

com uso de água fria, ar frio, por meio do mecanismo por ar forçado ou 

naturalmente (BENICHOU et al., 2018). 

O melhor método a ser utilizado varia em suma, com a fisiologia da fruta, 

com a temperatura na colheita, com a suscetibilidade a incidência de 

patógenos, com a vida útil que se deseja durante armazenamento, e não 

menos importante, com o custo-beneficio envolvido (WILLS et al., 1998). 

 

2.3.2.1.1 Resfriamento por ar forçado 

 

O método de resfriamento por ar forçado é o mais utilizado e adaptado a 

diferentes condições (PARSONS; MITCHELL; MAYER, 1970; RIJ; 

THOMPSON; FARNHAM, 1979; THOMPSON; KESMIRE; MITCHELL, 1998). 

Em um sistema forçado, o ar refrigerante é utilizado como mecanismo de 

resfriamento. Para o arrefecimento, duas linhas de embalagens paletizadas são 

colocadas em ambos os lados de um canal para retorno de ar, que pode ser 

composto por inúmeros sistemas de fluxo, ou mais comumente por um 

resfriador de túnel (THOMPSON; KESMIRE; MITCHELL, 1998). 

Teruel (2008) diz que o método consiste em forçar a passagem de um 

fluxo de ar frio unidirecional, emanado por evaporadores, por um palete coberto 



21 

 

por lona, que auxilia no direcionamento do fluxo por entre as frutas, até que o 

fluxo contendo o calor seja retirado por ventiladores.  

Em sistemas forçados o ar frio pode circular no ambiente de várias 

formas, a depender do modelo de serpentina evaporativa. Para frutas tropicais, 

geralmente os refrigeradores são colocados no teto da câmara. O ar mais frio é 

direcionado pela horizontal abaixo do teto, atingi a fruta por cima em sentido 

para baixo e segue horizontalmente pelo retorno de fluxo (BENICHOU et al., 

2018).  

Os produtos devem ser empilhados de forma que possibilite a circulação 

adequada do ar frio (YAHIA; ELANSARI, 2011). Este tipo de disposição agrega 

economia, alta popularidade e curto período de instalação, apesar de ser 

limitado a pequenos espaços (JACKMANN, 2007). Um bom sistema forçado 

deve ser capaz de possibilitar o contato do ar com todos os locais que estejam 

com frutas, a um fluxo de 0,3 m3/min por tonelada de produto (CHAVES; 

ZARITZKY, 2018). 

Uma grande desvantagem do sistema de resfriamento por ar forçado, 

quando mal manejado, está no fato da facilidade que tem de deslocar por 

gradiente negativo, a água de dentro, para fora da fruta, podendo com isto 

causar danos a sua qualidade (ASHRAE, 1993). 

 

2.3.3 Armazenamento refrigerado   

 

O armazenamento refrigerado lento sucede o resfriamento rápido com 

fins de manter as boas características da fruta a curto ou longo prazo. Visa 

prolongar o tempo de vida útil dos produtos agrícolas, por meio da redução dos 

processos metabólicos, diminuição da proliferação microbiana, e da inibição de 

altos níveis de desidratação, sendo ponto chave para que produtores e demais 

envolvidos na cadeia de comercialização oferte uma fruta com boa qualidade e 

tenham mínimas perdas (SAKAMOTO, 2005; CHAVES; ZARITZKY, 2018). 

Do ponto de vista prático, o armazenamento refrigerado é um conjunto 

de aparatos sistematizados que condicionam o ar em determinado ambiente 

com produtos perecíveis. Por meio dos aparatos, que devem ser rigorosamente 

controlados em termos de temperatura e umidade, o ambiente pode ser 
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resfriado até uma condição térmica que tenha compatibilidade com as 

propriedades fisiológicas do produto (RAO, 2015). 

O método de armazenamento a frio largamente utilizado é por câmaras 

frias. Neste método, a amenização das perdas de características qualitativas 

ocorre se adequando temperatura e umidade até as faixas recomendadas para 

cada produto (PINTO et al., 2015).  

Algumas câmaras frias acondicionam diferentes tipos de frutas 

simultaneamente por curtos intervalos de tempo. Sob tais condições deve-se 

sempre considerar recomendações de temperatura, umidade relativa, taxa de 

respiração, produção e sensibilidade ao etileno, além de possível absorção de 

odores (THOMPSON; MITCHELL; KASMIRE, 2007). 

Problemas relacionados a desidratação de frutas, que resultam em 

perda de peso e com isso em desvalorização comercial, podem ser controlados 

reduzindo temperatura, elevando a umidade do ambiente, e até mesmo 

adotando a combinação do armazenamento com a modificação da atmosfera 

dentro das embalagens utilizadas para o acondicionamento. O modelo das 

embalagens nas quais as frutas são acondicionadas pode ter também, grande 

importância para o tempo de resfriamento (OPARA; MDITSHWA, 2013; 

DEFRAEYE et al., 2015). 

A minimização dos processos deteriorantes costuma ocorrer sob 

temperaturas imediatamente superiores ao ponto de congelamento para alguns 

tipos de frutas ou acima do limiar de lesão ao resfriamento para outros tipos. As 

lesões em consequência do resfriamento inadequado se manifestam por meio 

do escurecimento, corrosão, áreas encharcadas de água, falha no 

amadurecimento, desenvolvimento de sabores estranhos, e incidência de 

ataque de fungos. Frutas sensíveis ao resfriamento, que em maioria são 

aquelas de regiões tropicais, são danificadas quando mantidas a temperaturas 

acima do ponto de congelamento e abaixo de 5 a 15 °C (KADER, 2007). 

Frutas como maçãs, peras, e pêssegos, que apresentam baixa 

suscetibilidade a lesões por frio, podem ser armazenadas a 0 °C. Frutas com 

moderável suscetibilidade, como abacate, cítricos, e abacaxi, podem ser 

armazenadas entre 7 e 10 °C. Frutas altamente suscetíveis, podem ser 

armazenadas entre 12 e 15 °C. Estas temperaturas devem ser manuseadas 

com variação de ±1 °C. Possíveis oscilações acima ou abaixo da variação 
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aceita prejudicam o bom desempenho do sistema de circulação de ar 

(CHAVES; ZARITZKY, 2018).  

Kohatsu et al. (2011)  demonstraram que a temperatura de 8 °C foi a 

mais adequada para prolongar a vida útil de frutos de cajá-manga e influenciar 

nas suas características qualitativas. Pfaffenbach et al. (2003) constataram que 

embalagens com atmosfera modificada do tipo PEBD + sachê, unida ao 

armazenamento frio impactou na manutenção da qualidade, enquanto que 

outro tipo, o Conservax prejudicou a maturação dos frutos de manga espada. 

No geral, mangas podem ser armazenadas entre 10 e 13 °C, de acordo 

com o estágio de maturação (Figura 4) e cultivar. Devido à sensibilidade que 

apresenta aos danos pelo frio, não devem ser armazenadas em temperaturas 

abaixo de 13 °C, quando verdes crescidas (estágio 1-2). Frutas parcialmente 

maduras (estágio 4) ou maduras (estágio 5) podem ser armazenadas em 

temperaturas de 10 °C (SANTOS et al., 2008; ZAHARAH; SINGH, 2011; 

ZHANG et al., 2017). 

   

 

Figura 4- Escala númerica de maturação em relação à cor de casca da manga. 
Fonte: Santos et al., 2008. 

 

A umidade relativa da câmara é outro fator a ser atentado, com vistas a 

reduzir perdas de água pela fruta e desenvolvimento microbiano. Para a 

maioria das situações que envolvem armazenamento de frutas, se é 

recomendado uma umidade relativa entre 85 e 95% (CHAVES; ZARITZKY, 

2018). 

Ferramentas gerenciais de temperatura e umidade necessitam ser 

adotadas com finalidade de tornar o processo de armazenamento refrigerado 
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das frutas, mais preciso e eficiente. Monitores de temperatura e de tempo, que 

podem ser colocados na embalagem junto ao produto, termômetros 

infravermelhos e eletrônicos, em vários locais dentro da câmara, são os 

principais exemplos aplicados (CHAVES; ZARITZKY, 2018). 
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3. ARTIGO I: Sistema comercial de refrigeração de mangas ‘Rosa’: efeitos de 

programas de resfriamento rápido no arrefecimento da fruta 

 

Resumo  

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o comportamento de um sistema comercial de 

resfriamento de manga „Rosa‟ em função dos efeitos de programas de resfriamento 

rápido no arrefecimento da fruta. Mangas „Rosa‟ foram igualmente distribuídas em três 

camadas de um total de seis paletes e submetidas a programas de 120 e 240 minutos de 

resfriamento rápido. Sensores térmicos foram utilizados para monitorar valores de 

temperaturas ao longo do resfriamento. Modelagem matemática foi aplicada para prever 

taxas de arrefecimento e índices de heterogeneidade. A câmara de resfriamento atingiu 

temperatura média de 10 °C, e as frutas atingiram temperaturas de polpa de 15 °C (com 

programa de 120 minutos) e de 14 °C (com programa de 240 minutos) que não se 

diferenciaram significativamente.  Independente do programa de resfriamento adotado e 

da localização da fruta no palete, o tempo de 7/8 th do resfriamento não foi alcançado. 

A polpa da fruta apresentou um coeficiente médio de resfriamento em torno de 0,0097 

min
-1

 quando exposta a programa de 120 minutos e de 0,0089 min
-1

 quando exposta a 

programa de 240 minutos. Os programas de resfriamento rápido não proporcionaram 

temperaturas homogênias entre as frutas, como seria esperado, uma vez que parte das 

mangas foi retirada da câmara com temperaturas mais elevadas que outras, mostrando 

uma heterogeneidade que pode influenciar na qualidade das frutas. Os resultados 

apontam para a escolha de 120 minutos como programa mais viável de resfriamento e 

podem auxiliar para um manejo mais otimizado do sistema comercial de refrigeração. 

 

Palavras-chave: Conservação pós-colheita. Temperaturas de armazenamento. Ar 

forçado. 

 

1. Introdução 

 

Os sistemas de resfriamento inseridos nos inúmeros eixos que compõem a cadeia 

do frio são decisivos para a subsistência fisiológica de variados tipos de frutas na fase 

pós-colheita. Estes sistemas promovem cruciais remoções de temperatura de polpa, a 

principal responsável pela indução de atividades respiratórias/metabólicas contrárias à 

conservação da integridade de características comerciais altamente valorizadas pelo 

consumidor (BROSNAN; SUN, 2001; TERUEL, 2008; ROBERTSON, 2012). 

O resfriamento rápido por ar forçado é considerado um dos mais utilizados 

sistemas de arrefecimento da cadeia de exportação de frutas. Através de um resfriador 

que impulsiona a passagem do fluxo de ar com alta velocidade e baixas temperaturas 

pela fruta, o sistema deve ser capaz de inibir incidência patogênica, amenizar perdas de 

água, ocasionar aumento da vida útil do produto e viabilizar para que as câmaras frias 

sejam projetadas com capacidade de refrigeração reduzida e menores custos energéticos 
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(BROSNAN; SUN, 2001; CENCI, 2006; TERUEL, 2008; ELANSARI; MOSTAFA, 

2018). 

Em escala comercial, um sistema de resfriamento rápido necessita ser bem 

manejado para que desempenhe adequadamente sua função de conservar a qualidade do 

produto, visto que a depender da eficiência dos equipamentos de refrigeração, do 

tamanho das frutas, modelos de caixas, da maneira que as caixas são empilhadas, da 

carga de produto a ser atendida, da ocorrência de abertura de portas e do tempo 

necessário para um resfriamento rápido completo, o sistema pode distribuir o ar frio de 

forma heterogênea dentro do palete, o que não é recomendável ao setor 

(KRISHNAMURTHY; RAO, 2001; DELELE et al., 2008; DEFRAEYE et al., 2013; 

O'SULLIVAN, 2016; BERRY et al., 2017).   

No entanto, para as condições de mercado, estudos com resfriamento rápido 

estão comumente associados a consideráveis valores econômicos, demandam um 

expressivo número de frutas, tempos mais longos de exposição, e um processo mais ágil 

de locação, realocação e retirada de sensores, para que isto não interfira na rotina do 

sistema durante o monitoramento dos elementos térmicos. Ainda assim, são 

extremamente importantes ao entendimento de como se comportam variáveis como 

temperatura e taxa de resfriamento das frutas, sob influência de aspectos relacionados 

principalmente ao tempo de exposição do produto e sua localização no palete 

(KUMAR; KUMAR; MURTHY, 2008; WU et al., 2018). 

 O tempo necessário para um resfriamento rápido completo é um dos fatores de 

maior relevância para o sucesso de um sistema bem projetado, sendo sua determinação 

um dos grandes entraves da cadeia. A análise de taxas de resfriamento ao longo de 

períodos pré-fixados, é comumente realizada seguindo critérios empíricos devidamente 

estabelecidos, sendo os mais comuns, o tempo de meio (1/2 th) resfriamento, o tempo 

de sete-oitavos (7/8 th) do resfriamento e o coeficiente de resfriamento (SESTARI; 

KLUG, 2008; RAO, 2015; ELANSARI; MOSTAFA, 2018).   

Avaliar a magnitude de possíveis heterogeneidades entre temperaturas de 

produtos, em decorrência de desiguais distribuições do ar ambiente, é outro passo 

crucial para se indicar pontos de zonas quentes e frias ao longo de operações de 

resfriamento rápido, e se viabilizar ferramentas adequadas ao desenvolvimento de 

modelos de previsão para um sistema de arrefecimento (ZHAO; BRONLUND; EAST, 

2014; MERCIER; BRECHT; UYSAL, 2019).  
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A comum existência de temperaturas significativamente heterogêneas no 

decorrer do resfriamento já foi relatada em alguns estudos como os de Defraeye et al. 

(2014) e Han et al. (2015) que apontaram como uma das principais causas, o 

aquecimento do ar que atravessa os produtos sequencialmente. Por não apresentar 

conformação esférica, além de possuir polpa e sementes com diferentes propriedades 

térmicas, a manga é fortemente vulnerável a processos de heterogeneidade, que na 

maioria das vezes, são pouco abordados e compreendidos durante o arrefecimento 

convectivo (TAGLIAVINI; DEFRAEYE; CARMELIET, 2019). 

Portanto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o comportamento de um 

sistema comercial de refrigeração de manga „Rosa‟ em função dos efeitos de programas 

de resfriamento rápido no arrefecimento da fruta. 

 

2. Materiais e métodos 

 

2.1 Caracterização do sistema de refrigeração 

 

O estudo foi conduzido em uma fazenda produtora de frutas localizada na região 

do Vale do Submédio São Francisco (Brasil: 9° 23′ 39″ S, 40° 30′ 35″W), entre os 

meses de agosto a outubro, ano 2018, durante o armazenamento comercial. A fazenda 

possui um sistema de refrigeração composto por: (1) câmara de resfriamento rápido com 

dimensões 3,35 x 5,71 x 3 m, constituída por dois arrefecedores não sincronizados de 

classe industrial, um conjunto de turbinas de sucção de ar e uma porta de dimensões 

1,57 x 2,5 m com cortina de lona, que visa a redução das trocas térmicas com o 

ambiente externo; (2) câmara fria com dimensões 4,48 x 5,71 x 3 m, composta por 

compressor de 5,5 hp e intervalo de temperatura entre 5 °C e 7 °C com setpoint em 6 

°C. 

 

2.2 Armazenamento na câmara de resfriamento rápido 

 

As frutas de mangas (Mangifera indica L.) da variedade Rosa foram 

acondicionadas em 84 embalagens de papelão com parede dupla e capacidade de 4 kg. 

As embalagens com as frutas foram dispostas verticalmente formando um palete (12 

embalagens x 7 camadas), com dimensões de 1,14 x 1,08 x 1,20 m. 
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Durante o experimento, seis paletes foram submetidos a dois programas horários 

de resfriamento rápido, de forma que em três distintos dias, um palete foi acondicionado 

por 120 minutos e outro por 240 minutos na câmara. Os programas horários de 

resfriamento rápido foram escolhidos em virtude da rotina da fazenda. Com vistas ao 

arrefecimento, os dois paletes foram individualmente alinhados com a grade da doca de 

sucção e cobertos por uma lona que induziu as trocas convectivas, proporcionando um 

fluxo de ar unidirecional de 2,7 m/s.  

 

2.3 Mensurações térmicas 

 

A medição da temperatura de polpa da fruta foi realizada por data loggers 

Hobo
®
 U12 Temp/RH/2 External (Onset Computer Corporation, Massachusetts, EUA), 

com precisão de ±0,35ºC. Foram monitoradas doze mangas subdivididas, igualmente, 

entre três camadas de cada palete, sendo estas camadas denominadas: (1) camada 

inferior (CI); (2) camada média (CM); e (3) camada superior (CS). Na coluna central 

dos paletes, quatro sensores conectados a dois data loggers foram inseridos 

individualmente na polpa de quatro mangas distintas, localizadas em diferentes posições 

horizontais das três camadas (Figura 5).  

 

 

 

Figura 5- Representação da câmara de resfriamento rápido, com a presença do palete e 

dos registradores térmicos conectados as frutas de cada camada. Legenda: 1: fruta 1; 2: 

fruta 2; 3: fruta 3; 4: fruta 4; CI- camada inferior; CM- camada média;CS- camada 

superior. 
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Para medições de temperatura e umidade do ar, dois datas loggers foram 

conectados nas superfícies de duas paredes internas da câmara de resfriamento rápido.  

Todos os dados foram registrados com amostragem de um minuto.  

O software livre R 2.11.1 (R Development Core Team, Berlim, Alemanha) foi 

utilizado na análise de variância e no teste de significância de Tukey para comparar os 

resultados considerando um p-valor crítico de 0,05.  

 

2.4 Modelagem teórica e experimental do resfriamento rápido  

 

2.4.1 Taxa adimensional da temperatura de polpa 

 

Os tempos experimentais de meio (0,5) e de sete-oitavos (0,125) do resfriamento 

foram calculados por meio da taxa adimensional de temperatura com uso da equação 1. 

 

                            ( )     
        ( )

            
                                   (1) 

 

Onde Ťα (t) é o adimensional de temperatura no local α, Tα (t) é a temperatura 

medida no mesmo local, Tα,0 é a temperatura inicial no mesmo local, e TA, min é a 

temperatura mínima do ar durante o resfriamento rápido. 

 

2.4.2 Taxa de variação da temperatura de polpa  

 

Os coeficientes experimentais médios de resfriamento, que representam as taxas 

de variação da temperatura de polpa por unidade de variação das diferenças de 

temperatura entre a polpa e o meio de resfriamento, foram calculados com uso da 

equação 2. 

 

  
     ( ) 

 
                               (2) 

 

Onde C é o coeficiente de resfriamento (min
-1

) e θ o tempo decorrido durante o 

arrefecimento (min). 

Com uso da equação 2, coeficientes teóricos médios de resfriamento foram 

calculados a partir de temperaturas estimadas por diferentes modelos matemáticos, 
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resultantes do ajuste da temperatura experimental versus o tempo de resfriamento 

rápido. Os coeficientes teóricos foram plotados em função dos coeficientes 

experimentais. O software livre Microfit (SIQUEIRA et al., 2014) foi utilizado para o 

desenvolvimento e  plotagem dos modelos matemáticos ajustados. 

 

2.4.3 Índices de heterogeneidade da temperatura de polpa 

 

O software VariCool v1.0 (OLATUNJI et al., 2017) foi utilizado na modelagem, 

visualização e quantificação dos níveis de heterogeneidade do processo de resfriamento 

rápido. Com emprego dos dados de temperatura versus tempo, o software 

disponibilizou:  

 uma curva de resfriamento bruto, com HCT (tempo de meio 

resfriamento) e SECT (tempo de sete-oitavos do resfriamento); 

  um gráfico de heterogeneidade, plotando uma variável ΔY (temperatura 

adimensional) em função de uma variável Ȳ (mudança de quantidade 

fracionada media não atendida) para se visualizar possíveis 

variabilidades (ΔY > 0 representa produtos mais quentes do que a média, 

que resfriam mais lentamente, ΔY < 0 representa produtos mais frios que 

a média, que resfriam mais rapidamente e ΔY=0 representa a temperatura 

média); 

  um mapa de heterogeneidade, plotando uma variável F(ΔY) (frequência 

cumulativa de um dado valor de ΔY) em função de Ȳ, e um Índice de 

Heterogeneidade Global (OHI), que quantifica a heterogeneidade total do 

processo (OHI=0 representa um sistema com perfeita uniformidade de 

temperatura, OHI=0,05 representa um sistema com baixo nível de 

heterogeneidade e OHI=0,1 representa um sistema com alto nível de 

heterogeneidade); 

 um gráfico de distribuições enviesada-normal de temperatura em 8 

determinados intervalos de Ȳ (1, 0,875, 0,75, 0,625, 0,5, 0,375, 0,25 e 

0,125), com parâmetros de escala (ω) (desvio padrão de ΔY), localização 

(ε) (média de ΔY ) e forma (α) (α > 0 representa uma maior proporção de 

temperaturas mais quentes e α < 0 representa uma maior proporção de 

temperaturas mais frias). 
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3. Resultados e discussão  

 

3.1 Comportamento da temperatura durante resfriamento rápido 

  

As curvas de variações e o comportamento estatístico da temperatura de polpa 

da manga frente ao resfriamento rápido estão dispostos na Figura 6.  

 

 

 

Figura 6- Curvas de variações (A) e comportamento estatístico (B) da temperatura de 

polpa para mangas com 120 e 240 minutos de resfriamento rápido. A reta em preto (A) 

indica a temperatura ideal para o posterior armazenamento em câmara fria. Boxplots (B) 

seguidos de diferentes letras diferem entre si segundo teste de Tukey a 5% de 

significância (p<0,05). 

 

Ocorreu uma diminuição nos valores mensurados de temperatura durante os 

primeiros 60 minutos, tanto para mangas com 120 minutos quanto para mangas com 

240 minutos de resfriamento rápido.  
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A acentuada diminuição da temperatura inicial pode estar relacionada à atuação 

de partida do sistema de arrefecimento, que possibilitou o aumento das trocas 

convectivas por gradiente térmico entre o ambiente e a fruta.  

Após 120 minutos, momento em que o primeiro palete foi retirado do ambiente, 

a temperatura de polpa das frutas que permaneceram no processo, passa por um pico de 

elevação, em razão de um incremento térmico pela interferência de fatores externos 

(trânsito de pessoas e produtos) à câmara.  

A Figura 6B revela ter existido diferenças significativas entre os valores médios 

iniciais e finais de temperatura, tanto para polpa da manga com 120 minutos 

(temperatura inicial de 21 °C e final de 15 °C) quanto para a polpa da manga com 240 

minutos (temperatura inicial de 21 °C e temperatura final de 14 °C) de resfriamento 

rápido.  

Comparando somente os valores médios finais de ambos os programas de 

resfriamento rápido, observa-se, no entanto, que não houve diferenças significativas, 

ainda que com 240 minutos a polpa tenha alcançado as menores temperaturas (Figura 

6B).  Embora o ambiente tenha contribuído de forma efetiva para a diminuição das 

temperaturas, não foi capaz de proporcionar uma polpa com valor médio final de 10 °C, 

que seria o ideal para o posterior armazenamento da manga em câmara fria 

(FILGUEIRAS, 2000).  

 As respostas das temperaturas de polpa em função das quatro diferentes 

posições horizontais da fruta estão mostradas nas Figuras 7 e 8.  

 

 
 

Figura 7- Curvas de variações da temperatura de polpa para mangas das quatro diferentes posições 

horizontais com 120 (A) e 240 (B) minutos de resfriamento rápido. A reta em preto indica a temperatura 

ideal para o posterior armazenamento em câmara fria. Legenda: Fruta 1 (mais próxima do ar)  Fruta 4 

(mais próxima da grade de sucção). 



33 

 

 

 

Figura 8- Comportamento estatístico da temperatura de polpa para mangas das quatro 

diferentes posições horizontais com 120 (A) e 240 (B) minutos de resfriamento rápido. 

Boxplots seguidos de diferentes letras diferem entre si segundo teste de Tukey a 5% de 

significância (p<0,05). Legenda: Fruta 1 (mais próxima do ar)  Fruta 4 (mais próxima da 

grade de sucção). 

 

A temperatura de polpa da fruta 1 foi a que apresentou maior sensibilidade à 

oscilações térmicas do ambiente quando comparada com as demais frutas, tenha sido 

com 120 minutos (Figuras 7A e 8A) ou com 240 minutos (Figuras 7B e 8B) de 

resfriamento rápido. A proximidade desta fruta com a abertura frontal da caixa (Figura 

5), provavelmente fez com que tenha acumulado as mais elevadas variações de 

temperatura, e se diferenciado significativamente da subsequente fruta 2, em termos de  

valor médio apresentado, durante ambos os programas de resfriamento (DEFRAEYE et 

al., 2013).  

As diferenças significativas indicam que as polpas das frutas 1, 2 e 3 com 240 

minutos de resfriamento desenvolveram distintos padrões convectivos e que estes 

padrões se tornaram mais homogêneos durante a transferência do fluxo de ar, da fruta 3 
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para a fruta 4 (Figura 8B), ainda que as variações estatísticas tenham se mostrado 

menores em relação ao que se observa para 120 minutos de resfriamento. Teruel et al. 

(2001) bem como Teruel, Cortez e Neves Filho (2003) em trabalhos sobre resfriamento 

de laranjas Valências e bananas pratas verificaram que as transferências de calor por ar 

forçado variavam com a posição dos frutos no leito das embalagens. Em estudo com 

resfriamento de frutas cítricas, Defraeye et al. (2013) confirmaram por meio de 

simulações CFD, que há presença de vias preferenciais por parte do ar em determinadas 

regiões de embalagens resfriadas, de forma que em linhas mais próximas a entrada de ar 

ocorriam maiores trocas convectivas. 

As respostas das temperaturas de polpa em função das três camadas com frutas 

estão mostradas nas Figuras 9 e 10.  

 

 
 

Figura 9- Curvas de variações da temperatura de polpa para mangas das três camadas com 120 

(A) e 240 (B) minutos de resfriamento rápido. A reta em preto indica a temperatura ideal para o 

posterior armazenamento em câmara fria. Legenda: CI- camada inferior; CM- camada média; 

CS- camada superior. 
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Figura 10- Comportamento estatístico da temperatura de polpa para mangas das três 

camadas com 120 (A) e 240 (B) minutos de resfriamento rápido. Boxplots seguidos de 

diferentes letras diferem entre si segundo teste de Tukey a 5% de significância (p<0,05). 

Legenda: CI- camada inferior; CM- camada média; CS- camada superior. 

 

A reduzida altura do palete, associada ao programa de 120 minutos de 

resfriamento, pode ter influenciado para uma distribuição mais homogênea do ar 

refrigerado, e contribuido para a ausência de diferenças significativas entre os valores 

de temperatura de polpa apresentados, que indicam a falta de uma direção preferida do 

ar frente às frutas das três camadas (WU et. al, 2018) (Figuras 9A e 10A).  

Com 240 minutos de resfriamento rápido, as acentuadas oscilações de 

temperatura sugerem que esse programa de exposição contribuiu para que as polpas das 

frutas de todas as camadas tenham estado mais fortemente sujeitas aos sensíveis e 

desiguais processos de transferência convectiva de calor (Figuras 9B) (ALVAREZ; 

TRYSTRAM, 1995).  
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Sob este programa de resfriamento, ocorreram diferenças significativas entre as 

temperaturas apresentadas (Figura 10B), sendo que a polpa da fruta da CS foi a mais 

positivamente afetada pela associação da localização do produto com o direcionamento 

do fluxo de ar (FERRUA; SINGH, 2009; WU et al., 2019).   

 

3.2 Modelagem teórica e experimental do resfriamento rápido 

  

As Figuras 11 e 12 expõem os resultados da taxa adimensional de temperatura 

em função das quatro diferentes posições horizontais da fruta. 

 

  

Figura 11- Curvas de variações das taxas de resfriamento rápido de polpa para mangas das quatro 

diferentes posições horizontais com 120 (A) e 240 (B) minutos de resfriamento rápido. As retas em preto 

indicam o tempo de meio resfriamento (0.5) e o tempo de sete-oitavos do resfriamento (0.125). Legenda: 

TAT: taxa adimensional de temperatura; Fruta 1 (mais próxima do ar)  Fruta 4 (mais próxima da 

grade de sucção). 
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 Figura 12- Comportamento estatístico das taxas de resfriamento rápido de polpa para 

mangas das quatro diferentes posições horizontais com 120 (A) e 240 (B) minutos de 

resfriamento rápido. Boxplots seguidos de diferentes letras diferem entre si segundo 

teste de Tukey a 5% de significância (p<0,05). Legenda: TAT: taxa adimensional de 

temperatura; Fruta 1 (mais próxima do ar)  Fruta 4 (mais próxima da grade de 

sucção). 

 

Com 120 minutos de resfriamento rápido, a fruta 1 apresentou a TAT mais 

afetada pelas oscilações térmicas do ambiente, porém, conseguiu desenvolver 

satisfatórios padrões convectivos que possibilitou sua TAT cruzar o tempo de meio 

resfriamento quase que ao mesmo tempo que a TAT das demais frutas subsequentes, em 

torno de 90 minutos (Figura 11A). As Figuras 11A e 12A, mostram ser ainda a fruta 1, 

que no final do processo, apresentou a maior TAT, que acabou por ultrapassar o tempo 

de meio resfriamento. 

Com 240 minutos de resfriamento rápido, a TAT da fruta 1 cruzou o tempo de 

meio resfriamento em torno de 40 minutos após inicio do processo e a TAT das demais 

frutas depois de decorridos 50 minutos (Figura 11B). Todas as quatros frutas 
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desenvolveram padrões convectivos mais equilibrados e um tempo de meio 

resfriamento inferior ao anteriormente verificado para 120 minutos de resfriamento 

rápido.  

Após 120 minutos, quando o ambiente foi influenciado pelos incrementos 

térmicos advindos da abertura da câmara para retirada do primeiro palete, as frutas das 

posições 3 e 4 desenvolveram uma maior TAT, que acabou por gerar valores finais 

acima do tempo de meio resfriamento (Figura 11B). A Figura 12B, mostra também ter 

ocorrido diferenças significativas entre a TAT das frutas 1 e 2 e a TAT das frutas 3 e 4, 

fato que corrobora com o comportamento visto na Figura 11B. 

A influência da abertura da câmara ao ar externo sobre o aumento das 

temperaturas adimensionais, devido entrada de temperatura mais elevada, está 

intimamente relacionada com variações nas propriedades térmicas de condução, calor 

específico e difusividade das frutas, que afetam diretamente o processo de resfriamento 

em diferentes posições (TERUEL; CORTEZ; NEVES FILHO, 2003; DUSSÁN-

SARRIA; HONÓRIO, 2005). 

Os resultados da TAT em função das três camadas com fruta estão dispostos nas 

Figuras 13 e 14. 

 

  

Figura 13- Curvas de variações das taxas de resfriamento rápido de polpa para mangas das 

três camadas com 120 (A) e 240 (B) minutos de resfriamento rápido. As retas em preto 

indicam o tempo de meio resfriamento (0.5) e o tempo de sete-oitavos do resfriamento 

(0.125). Legenda: TAT: taxa adimensional de temperatura; CI- camada inferior; CM- 

camada média; CS- camada superior. 
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Figura 14- Comportamento estatístico das taxas de resfriamento rápido de polpa para 

mangas das três camadas com 120 (A) e 240 (B) minutos de resfriamento rápido. 

Boxplots seguidos de diferentes letras diferem entre si segundo teste de Tukey a 5% de 

significância (p<0,05). Legenda: TAT: taxa adimensional de temperatura; CI- camada 

inferior; CM- camada média; CS- camada superior. 

 

Com 120 minutos de resfriamento rápido, a fruta da CM desenvolveu os 

melhores padrões convectivos, o que pode ter contribuído para que sua TAT tenha 

cruzado o tempo de meio resfriamento em torno de 10 minutos antes que a TAT das 

frutas das demais camadas, e alcançado a menor TAT no final do processo (Figura 

13A).  
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A Figura 14A confirma estatisticamente as diferenças significativas vistas na 

Figura 13A entre a TAT da fruta da CM e TAT das frutas das demais camadas, que 

parecem ter sido mais negativamente impactadas pelas variações térmicas do ambiente.     

Com 240 minutos de resfriamento rápido, as TATs das frutas de todas as 

camadas cruzaram o tempo de meio resfriamento quase que simultaneamente em torno 

de 40 minutos (Figura 13B). Observa-se que as TATs das frutas com este programa 

apresentaram um tempo de meio resfriamento menor ao obtido para 120 minutos de 

resfriamento rápido (Figura 13A).  

 Após movimentação na câmara para retirada do palete com 120 minutos de 

resfriamento rápido, as diferenças significativas mostradas na Figura 14B passam a ser 

mais evidentes e indicam que a fruta da CS manteve seus padrões convectivos menos 

oscilantes e alcançou uma TAT abaixo do tempo de meio resfriamento. 

  Seja em função do programa de resfriamento rápido ou da localização da fruta 

no palete, as condições impostas ao processo mostraram-se não serem suficientes para 

que o tempo de sete-oitavos resfriamento fosse atingido.   

A obtenção do tempo de sete-oitavos do resfriamento, ou seja, do tempo em que 

a temperatura de polpa da fruta se encontra ideal para o armazenamento em câmara fria, 

é vista como um dos grandes entraves do resfriamento rápido comercial, principalmente 

porque o processo de arrefecimento necessitaria de durações maiores que aquelas 

comumente adotadas para se alcançar tal condição (MERCIER; BRECHT; UYSAL, 

2019). 

Diferenças bastante significativas no tempo de sete-oitavos do resfriamento em 

função da distribuição do fluxo de ar, já foram relatadas por Wu e Defraeye (2017) em 

estudo com paletes completos de frutas. Segundo o estudo, alguns paletes apresentavam 

taxas de refrigerações até quatro vezes maiores que outros.  

Os valores médios dos coeficientes de resfriamento, calculados em função do 

programa de resfriamento rápido e das diferentes localizações das frutas são dados na 

Tabela 1, com seus respectivos coeficientes de regressão.  
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Tabela 1- Coeficientes de resfriamento para mangas com diferentes programas de resfriamento 

rápido e distintas localizações no palete. 

Programa de resfriamento 

rápido (min) 

Localização da 

fruta no palete 
Cexp (min

-1
) Ct (min

-1
) R

2
t R

2
aj Erro 

   0,00451 0,64 0,63 1,09 

 Fruta 1 0,0085 0,00462 0,65 0,64 1,09 

   0,00963 0,96 0,95 0,38 
   0,00461 0,67 0,66 0,93 

 Fruta 2 0,0108 0,00462 0,67 0,66 0,93 
   0.01153 0,99 0,99 0,12 

   0.00481 0,73 0,72 0,90 

 Fruta 3 0,0103 0.00492 0,73 0,72 0,90 
   0.01103 0,99 0,99 0,11 

   0.00421 0,71 0,71  0,81 

120 Fruta 4 0,0093 0.00422 0,71 0,70 0,82 
   0.01003 0,99 0,99 0,13 

   0.00421 0,78 0,77 0,70 

 CI 0,0084 0.00422 0,78 0,77 0,71 
   0.00893 0,96 0,96 0,31 

   0.00571 0,72 0,72 1,06 

 CM 0,0115 0.00572 0,72 0,71 1,06 
   0,01213 0,99 0,99 0,11 

   0,00401 0,69 0,68 0,79 

 CS 0,0097 0,00402 0,69 0,68 0,80 
   0,01063 0,98 0,98 0,17 

      0,00171 0,10  0,09   1,55 

          Fruta 1       0,0105    0,00172 0,10  0,08   1,56 

      0,01283 0,74  0,73   0,84 
      0,00171 0,13  0,13   1,53 

          Fruta 2       0,0097    0,00172 0,13  0,12   1,53 

      0,01143 0,88  0,88   0,57 
   3,9559x10-5-1 9,27x10-5 -0,01   1,59 

          Fruta 3       0,0088 3,9557x10-5-2 9,27x10-5 -0,02   1,61 
       0,01053 0,86   0,85   0,61 

       0,00031 0,01 -0,01   1,66 

240          Fruta 4       0,0088     0,00032 0,01 -0,01   1,66 
       0,01043 0,88   0,88   0,56 

       0,00021 2x10-2 -0,01   1,62 

              CI       0,0092     0,00022 2x10-2 -0,01   1,63 
       0,01103 0,81   0,81   0,71 

       0,00051 0,01   0,01   1,70 

              CM       0,0089     0,00052 0,01 -0,01   1,71 
       0,01053 0,87   0,86   0,63 

       0,00191 0,18   0,17   1,44 

              CS       0,0097     0,00192 0,18   0,16   1,44 
       0,01123 0,89   0,89   0,53 

Fruta 1 (mais próxima do ar)  Fruta 4 (mais próxima da grade de sucção); CI-camada inferior; CM-camada média; 

CS-camada superior; Cexp= coeficiente experimental de resfriamento; Ct= coeficiente teórico de resfriamento; R
2

t= 

coeficiente de determinação teórico; R
2
aj= coeficiente de determinação teórico ajustado. 

1
modelo linear (y= ax+b); 

2
modelo logarítmico (y= a + m*(x+(1/h)*log((1+exp(-h*(x-l)))/(1+exp(l*h);  

3
modelo exponencial (y= a*exp(-

k*x)+b*x +c). 

 

Dentre as diferentes localizações, o Cexp variou de 0,0084 a 0,0115 min
-1

 para 

mangas com 120 minutos de resfriamento rápido e de 0,0088 a 0,0105 min
-1 

para 

mangas com 240 minutos de resfriamento rápido.  Para 120 minutos, os coeficientes de 

resfriamento das frutas 2 e 3 e da fruta da CM foram os mais altos. Para 240 minutos, o 
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coeficiente de resfriamento das frutas 3 e 4 e da fruta da CM foram os mais baixos 

(Tabela 1).    

As frutas das posições e camadas extremas do palete, onde ocorrem os primeiros 

contatos dos intervenientes térmicos com o produto, desenvolveram uma maior 

resistência ao fluxo de ar frio durante 120 minutos de resfriamento rápido. Durante 240 

minutos, no entanto, ocorreu o inverso. Frutas localizadas em posições de menor 

distância ao fluxo de ar e sob as camadas extremas do palete desenvolveram menores 

resistências ao resfriamento. 

Em trabalho semelhante com resfriamento de diferentes cultivares de milho 

doce, Cortbaoui et al. (2006) constataram que produtos resfriados em posições 

perpendiculares ao fluxo de ar alcançaram taxas de resfriamento distintas que aqueles 

que foram resfriados em posições paralelas ao fluxo.  Wu et al. (2019) ao investigar o 

comportamento do resfriamento de paletes com laranjas verificaram  que caixas com 

frutas na camada superior  foram mais rapidamente resfriadas, que aquelas de outras 

posições. 

No geral, a manga apresentou um coeficiente experimental de resfriamento em 

torno de 0,0097 min
-1

 quando com 120 minutos de resfriamento rápido e de 0,0089 min
-

1
 quando com 240 minutos de resfriamento rápido. Para os diferentes programas de 

resfriamento rápido e para as distintas localizações, os valores teóricos do coeficiente de 

resfriamento mostraram-se ser satisfatoriamente calculados por um modelo matemático 

exponencial. O excelente ajuste matemático dos coeficientes teóricos em função dos 

coeficientes experimentais pode indicar que a perda de calor seguiu uma tendência com 

formato exponencial (Figura 15).  
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Figura 15- Coeficiente teórico de resfriamento como uma função do coeficiente 

experimental de resfriamento, a partir de uma curva exponencial ajustada para 120 

minutos (A) e 240 minutos (B) de resfriamento rápido. 

 

O modelo ajustado pelos dados experimentais tem viabilidade para ser 

adequadamente utilizado em futuras predições de taxas de resfriamento para a manga 

„Rosa‟ dentro do sistema de resfriamento rápido estudado. 

A Figura 16 apresenta as curvas experimentais de resfriamento bruto para cada 

uma das frutas de ambos os programas de resfriamento rápido.  
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Figura 16- Curva experimental de resfriamento bruto para mangas individuais com 120 minutos (A) e 240 

minutos (B) de resfriamento rápido. Legenda: indv.- individuais; HCT- tempo de meio resfriamento; SECT- 

tempo de sete-oitavos do resfriamento. 

 

No início do processo, frutas com 120 minutos de resfriamento rápido (Figura 

16A) apresentaram polpas com temperaturas individuais semelhantes. À medida que o 

resfriamento progrediu, a maior parte das temperaturas atingiu o tempo de meio 

resfriamento (HCT) em torno de 40 minutos. Em seguida, como consequência da 

ocorrência simultânea de frutas com temperaturas de polpas mais quentes e mais frias, 

taxas distintas de resfriamento passaram a surgir, sem em momento algum, atingir o 

tempo de sete-oitavos do resfriamento (SECT). 

No início do processo, frutas com 240 minutos de resfriamento rápido (Figura 

16B) também apresentaram polpas com temperaturas individuais semelhantes. No 

entanto, com este programa de resfriamento rápido, a maior parte das temperaturas 

atingiu o HCT após 25 minutos, e algumas conseguiram atingir o SECT em torno de 50 

minutos, o que deve ter contribuído para tornar o processo ligeiramente heterogêneo a 

partir dos 100 minutos (Figura 16B).  

Em estudo com maçãs, Han et al. (2017) identificaram que durante o 

resfriamento há uma maior existência de frutas com temperaturas mais frias do inicio 

até o HCT, e uma maior existência de frutas com temperaturas mais quentes entre o 

HCT e o SECT, revelando que a posição das várias embalagens em relação ao ar é 

decisiva para as taxas desenvolvidas e para a uniformidade do processo. 

Comparando ainda o comportamento individual, visto na Figura 16, com o 

comportamento médio para diferentes posições e camadas do palete, visto nas Figuras 
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11 e 13 pode-se dizer que algumas frutas atingiram o tempo de meio resfriamento com o 

dobro de rapidez que a média geral de frutas resfriadas. Isso porque, enquanto que no 

geral, boa parte das frutas atingiu individualmente, o HCT em torno de 40 (Figura 16A) 

e 25 (Figura 16B) minutos, frutas de diferentes localizações, atingiram este HCT (0.5) 

em torno de 90 (Figuras 11A e 13A) e 40 (Figuras 11B e 13B) minutos.    

O gráfico de heterogeneidade do processo mostra que os valores adimensionais 

de temperatura se distribuíram de forma assimétrica, durante ambos os programas de 

resfriamento rápido (Figura 17).  

 

 

Figura 17- Heterogeneidade experimental do resfriamento para mangas individuais 

com 120 minutos (A) e 240 minutos (B) de resfriamento rápido. 

 

Segundo Olatunji et al. (2017) distribuições assimétricas das temperaturas 

adimensionais podem ocorrer devido a fatores como diferentes tamanhos das frutas, 

acondicionamento em locais mais preferenciais à direção do fluxo de ar frio, e até 

mesmo por erros dos equipamentos de mensuração térmica. 

Para 120 minutos de resfriamento rápido, temperaturas adimensionais maiores 

(ΔY>0), com amplitudes mais estreitas de valores, foram enviesadas para acima da 

média, e temperaturas adimensionais menores (ΔY<0), com amplitudes mais largas de 

valores, foram enviesadas para abaixo da média, de forma levemente assimétrica até o 

ponto em que Ȳ=HCT.  Após este ponto, parte das frutas avaliadas foi retirada com 

temperaturas adimensionais mais quentes que a média, e outra parte com temperaturas 

mais frias (Figura 17A).  

Para 240 minutos de resfriamento rápido, houve uma distribuição mais uniforme 

de temperaturas adimensionais em torno da temperatura média até o ponto em que 



46 

 

Ȳ=HCT. No entanto, deste ponto em diante, um acentuado nível de assimetria se 

desenvolveu, e uma maior quantidade de temperaturas adimensionais foi enviesada para 

abaixo da média, fazendo com que a maior parte das frutas tenha sido retirada com 

temperaturas mais frias (Figura 17B).  

Níveis de assimetria ocorrem quando consideráveis quantidades de frutas tem 

seu processo de arrefecimento retardado ou acelerado, em consequência de estarem 

mais ou menos expostas ao fluxo de ar forçado (OLATUNJI et al., 2017).    

Os mapas de heterogeneidade experimental para cada programa de resfriamento 

rápido são mostrados na Figura 18. 

 

 

Figura 18- Mapa de heterogeneidade experimental do resfriamento para mangas com 

120 minutos (A) e 240 minutos (B) de resfriamento rápido. 

 

Com 120 minutos de resfriamento rápido, as temperaturas adimensionais não 

apresentaram valores capazes de contribuir efetivamente para o OHI.  O valor 

encontrado (OHI= 0) sugere que 120 minutos foi insuficiente para gerar algum índice 

significativo de heterogeneidade entre as temperaturas de polpa das frutas ao longo do 

processo (Figura 18A).  

   Com 240 minutos de resfriamento rápido, as temperaturas adimensionais 

foram capazes de contribuir com um valor de OHI=0,045. Apesar de representar um 

baixo nível de heterogeneidade, o valor encontrado sugere que o maior tempo de 

exposição conseguiu gerar algum tipo de variabilidade entre as temperaturas de polpa 

(Figura 18B).     
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As distribuições enviesadas-normal vistas na Figura 19, confirmam ter ocorrido 

temperaturas uniformes entre as frutas durante o inicio do processo de resfriamento com 

ambos os programas, uma vez que todos os parâmetros quantitativos de desempenho 

apresentaram valores igual a 0 quando Ȳ=1. 

 

 

Figura 19- Distribuições enviesada-normal em  Ȳ= 1, 0.875, 0.75, 0.625, 0.5, 0.375, 

0.25 e 0.125 de parâmetros de forma, escala e localização para mangas com 120 

minutos (A) e 240 minutos (B) de resfriamento rápido. 

 

Com 120 minutos de resfriamento rápido, os parâmetros de forma (α) e 

localização (ε) mantiveram-se sob o valor 0 na maior parte dos intervalos de Ȳ, 

mostrando que as temperaturas continuaram uniformes, até atingir Ȳ= 0,375. A partir de 

Ȳ=0,375, significativas variabilidades ocasionaram o surgimento de uma maior 

proporção de polpas com temperaturas mais quentes (α=16; ω=0,5) que à media (ε=-

0,39). No final do processo, as temperaturas voltaram à uniformidade (Figura 19A).   

Com 240 minutos de resfriamento rápido, os parâmetros de forma (α) e 

localização (ε) mantiveram-se sob o valor 0 até atingir Ȳ=HCT. A partir do HCT, as 

variabilidades ocasionaram o surgimento misto de polpas com temperaturas mais frias 

(α=-48) e de polpas com temperaturas mais quentes (ω=0,25) que a média (ε=0,18). No 

final do processo, as temperaturas apresentaram-se menos uniformes (α=-10; ω= 0,13; 

ε=0,1) (Figura 19B).    

 

4. Conclusões 
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Não ocorreram diferenças significativas (p≤0,05) entre as temperaturas finais de 

polpa para mangas submetidas ao programa de 120 minutos ou 240 minutos de 

resfriamento rápido.   

Nenhum dos dois programas horários de resfriamento foi capaz de possibilitar 

temperaturas adimensionais de polpa que atendem ao tempo de sete-oitavos do 

resfriamento, recomendado ao armazenamento em câmara fria e não proporcionaram 

temperaturas homogênias entre as frutas. 

As informações geradas podem auxiliar para um manejo mais otimizado do 

sistema comercial de refrigeração e indicar que a adoção padrão de 120 minutos de 

resfriamento seria a mais viável para agregar eficiência energética ao sistema, que 

passaria a ser menos exigido pelo ambiente. 
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4. ARTIGO II: Influência de programas comerciais de refrigeração de manga 

‘Rosa’ sobre a qualidade da fruta 

 

Resumo  

 

A qualidade da manga é fortemente afetada por condições de temperatura e umidade do 

ambiente, o que faz a cadeia de produção ser dependente de técnicas de resfriamento 

para manter propriedades comercialmente desejáveis na fruta. O objetivo deste estudo 

foi verificar a influência de programas comerciais de refrigeração sobre a qualidade de 

manga „Rosa‟. Um total de 48 mangas com calibre 9 e estágios 4 e 5 de maturação 

foram proporcionalmente distribuídas em três camadas de cada um de seis paletes e 

submetidas a diferentes tratamentos pós-colheita constituídos por programas de 120 e 

240 minutos de resfriamento rápido, seguidos de 7 e 14 dias em câmara fria e mais três 

dias prateleira a 20 °C. Todas as frutas foram analisadas quanto a parâmetros físico-

químicos de qualidade. Não houve diferenças significativas entre os parâmetros físico-

químicos após cada tratamento pós-colheita. Somente a perda de peso entre os 

tratamentos variou de 0 a valores próximos de 4 e 5%, após três dias de prateleira. 

Frutas da camada média com 240 minutos de resfriamento rápido e 14 dias de câmara 

fria, apresentaram a maior perda de peso (2,31%) enquanto que frutas da camada 

superior com 14 dias de câmara fria apresentaram a menor perda de peso (1,44%). A 

localização da fruta no palete afetou significativamente a perda de peso.  Estes 

resultados podem ser importantes para auxiliar no processo das escolhas mais 

adequadas de programas de refrigeração pós-colheita. 

 

Palavras-chave: Armazenamento a frio.  Conservação pós-colheita. Parâmetros físico-

químicos. 

 

1. Introdução 

 

A manga (Mangifera indica L.) é uma fruta de alta relevância econômica, 

cultivada de forma expressiva em regiões tropicais, a exemplo do Brasil, que produz 

diversas variedades ao longo do seu território.  O país é atualmente o sétimo maior 

produtor da fruta, e tem a região do Vale do São Francisco, entre os Estados da Bahia e 

Pernambuco, como seu principal polo exportador, que é responsável por mais de 60% 

da produção nacional (FAOSTAT, 2017; CEPEA, 2019).  

A grande valorização da fruta dentro de diferentes mercados consumidores 

ocorre em função de características qualitativas desejáveis. Porém, em decorrência do 

produto ser fisiologicamente climatérico, a qualidade é altamente afetada por estados de 

temperatura e umidade do ar no ambiente de armazenamento (WAELTI, 2010; 

CASTELLANOS; HERRERA, 2015; DE MELLO VASCONCELOS et al., 2019).  
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Visando desacelerar o processo de amadurecimento, resultante de intensas 

atividades respiratórias que dificultam o manejo pós-colheita, e manter a qualidade 

exigida ao consumo, o uso de diferentes mecanismos de resfriamento, seja por ar 

forçado (TERUEL, 2008; LI et al., 2018) por água (SILVA; FINGER; CORRÊA, 2008; 

NETO, 2012) ou a vácuo (FENNEMA; DAMODARAN; PARQUIM, 2010), por 

exemplo, têm sido adotado na cadeia de produção da fruta (AWOLE; KEBEDE; 

WORKNEH, 2011; TIGIST; WORKNEH; WOLDETSADIK, 2011; WORKNEH; 

OSTHOFF; STEYN, 2011; CARVALHO, 2013; CASTELLANOS; HERRERA, 2015; 

COSME SILVA et al., 2017; GIOVANNONI et al., 2017; HAN et al., 2017).  

Para conservação da manga, técnicas de resfriamento rápido e de 

armazenamento a frio necessitam ser controladas para assegurar temperatura não menor 

que 10 °C e não maior que 13 °C de acordo com o estágio de maturação predominante 

(ZAHARAH; SINGH, 2011; ZHANG et al., 2012; CASTELLANOS; HERRERA, 

2015; DE MELLO VASCONCELOS et al., 2019). 

Variações nas temperaturas do ambiente, escolhas por determinados programas 

horários de arrefecimento, e diferentes condições de armazenamento desempenham 

forte influência para a qualidade da fruta, a partir de alterações em parâmetros físico-

químicos de elevada importância comercial (SAFTNER et al., 2008; ZHANG et al., 

2010; EKRAMI-RAD; KHAZAEI; KHOSHTAGHAZA, 2011; FAWOLE; OPARA, 

2013; OSORIO; FERNIE, 2013; PATHARE; OPARA; AL-SAID, 2013; ARENDSE; 

FAWOLE; OPARA, 2014; LOBOS; CALLOW; HANCOCK, 2014; BIANCHI et al., 

2016; FARINA et al., 2017).  

Lim et al. (2007) afirmam que temperaturas inadequadas durante o 

armazenamento pós-colheita se correlacionaram diretamente com o aumento de 

desordens fisiológicas, aumento de respiração e alterações na integridade das 

membranas celulares das frutas. Mansouri, Khazaei e Hassan-Beygy (2011) verificaram 

diminuição da firmeza em frutas de romã armazenadas sob temperatura de 5 °C, após 

determinados dias de colheita.  Noiwan et al. (2017)  mostraram que mangas 

conservadas sob 34 °C  apresentaram taxas de amolecimento e perdas de peso 

drasticamente maiores em comparação com mangas conservadas sob 27, 20 e 13 °C. Ao 

estudar as condições de uma instalação de beneficiamento de uvas no Vale do São 

Francisco, Vasconcelos et al. (2018) também verificaram que o uso da refrigeração pode 

melhorar a qualidade das frutas.   
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Perdas econômicas associadas a mudanças diversas na qualidade da fruta dentro 

da cadeia do frio podem ser inúmeras e de alto impacto para produtores e agentes 

intermediários do setor agrícola. Muitas pesquisas abordam a problemática, mas 

algumas vezes, somente em escala laboratorial. Em esfera comercial, a coleta de dados 

pode gerar subsídios para se entender a relação das características de qualidade com o 

armazenamento a frio. A disposição de informações pode ser valiosa na busca por 

otimização do manejo pós-colheita, e consequente redução de problemas com a 

qualidade da fruta (AZENE; WORKNEH; WOLDETSADIK, 2011).     

Portanto, este estudo teve por objetivo, verificar a influência de diferentes 

programas comerciais de refrigeração sobre a qualidade de mangas „Rosa‟. 

 

2. Materiais e métodos 

 

Frutas de mangas (Mangifera indica L.) „Rosa‟ colhidas e armazenadas em uma 

fazenda comercial da região do Vale do Submédio São Francisco (Brasil: 9° 23′ 39″ S, 

40° 30′ 35″W) foram utilizadas no experimento. Um total de 48 frutas com calibre 9 e 

estágios 4 e 5 de maturação foram proporcionalmente distribuídas em doze embalagens 

de papelão com parede dupla e capacidade de 4 kg ao longo de uma camada inferior, de 

uma camada média e de uma camada superior  em cada um de seis paletes verticais com 

dimensões 1,14 x 1,08 x 1,20 m. 

Os paletes foram submetidos a diferentes programas de refrigeração. Em três 

distintos dias, um palete foi acondicionado por 120 minutos e outro por 240 minutos em 

uma câmara de resfriamento rápido (3,35 x 5,71 x 3 m), constituída por dois 

arrefecedores não sincronizados de classe industrial com fluxo de ar forçado 

unidirecional de 2,7 m.s
-1

.   

Após ambos os programas de resfriamento rápido, os dois paletes foram 

conduzidos ao armazenamento por 7 e 14 dias em câmara fria (4,48 x 5,71 x 3 m), 

composta por compressor de 5,5 hp, e intervalo de temperatura entre 5 °C e 7 °C com 

setpoint em 6°C. 

O monitoramento da temperatura e da umidade das câmaras foi realizado por 

quatro sensores data loggers Hobo
®
 U12 Temp/RH/2 External (Onset Computer 

Corporation, Massachusetts, EUA), com precisão de ±0,35ºC. Todos os dados foram 

registrados com amostragem de um minuto. 
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O experimento foi organizado em blocos com um fatorial 2 x 2 x 3 (programas 

de resfriamento rápido x programas de armazenamento em câmara fria x camadas do 

palete): 

 Tratamento 120 min. + 7 dias - 24 frutas (8 em cada camada do palete) 

submetidas a 120 minutos de resfriamento rápido e 7 dias de câmara fria; 

 Tratamento 120 min. + 14 dias - 24 frutas (8 em cada camada do palete) 

submetidas a 120 minutos de resfriamento rápido e 14 dias de câmara 

fria; 

 Tratamento 240 min. + 7 dias - 24 frutas (8 em cada camada do palete) 

em cada camada do palete submetidas a 240 minutos de resfriamento 

rápido e 7 dias de câmara fria; 

 Tratamento 240 min. + 14 dias - 24 frutas (8 em cada camada do palete) 

submetidas a 240 minutos de resfriamento rápido e 14 dias de câmara 

fria. 

 

Avaliações de parâmetros físico-químicos de qualidade foram realizadas. Dentre 

as 24 frutas de cada tratamento pós-colheita, 12 foram avaliadas ao sair do processo e 

outras 12, após três dias de prateleira à temperatura de 20 °C.  

 

2.1 Parâmetros físico-químicos de qualidade 

 

2.1.1 Perda de peso 

 

A perda de peso foi determinada pela pesagem das frutas em balança semi- 

analítica (Marte AS 1000 C, São Paulo) de precisão ±0,01g, antes (peso inicial) e depois 

(peso final) de cada tratamento pós-colheita (equação 3).  

 

   ( )  
     

  
                                                                  (3) 

 

Onde PP representa a perda de peso em porcentagem, Pi o peso inicial da fruta, e 

Pf o peso final da fruta. 

 

2.1.2 Firmeza da polpa 
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A firmeza da polpa foi determinada por meio de um penetrômetro manual 

(modelo FT 327, Wagner Instruments®) composto por uma sonda de aço inoxidável de 

6 mm de diâmetro. As medidas foram realizadas em dois pontos opostos na região 

equatorial das mangas e os resultados expressos em Newton (N). 

 

2.1.3 Matéria seca 

 

O teor de matéria seca foi determinado pela diferença entre o peso de uma 

amostra de fruta quando úmida e o peso da mesma amostra quando seca em estufa, sob 

temperatura de 65 ºC (AOAC, 2016) até um peso constante (equação 4).  

 

   ( )  
  

  
                                     (4) 

 

Onde MS representa a matéria seca em porcentagem, Pf o peso final da amostra, 

e Pi o peso inicial da amostra. 

 

2.1.4 Sólidos solúveis totais 

 

Os teores de sólidos solúveis totais foram determinados por meio de um 

refratômetro portátil digital Pal-1 (Atago, São Paulo, Brasil) com precisão de ±0,2%. As 

medidas foram realizadas com aproximadamente 1 mL de suco da fruta e os resultados 

expressos em porcentagem (%) de sólidos solúveis no suco.  

Em cada dia de montagem experimental, uma análise inicial de parâmetros 

físico-químicos foi realizada em 12 frutas recém-colhidas (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Parâmetros físico-químicos de qualidade das mangas „Rosa‟ recém-colhidas. 

PP (%) FP (N) MS (%) SST (%) 

0 21,66 ± 2,15 20,23 ± 0,52  14,20 ± 1,03  

Médias seguidas de ± desvio padrão. Legenda: PP - perda de peso; FP - firmeza da polpa; MS - matéria seca; SST - 

sólidos solúveis totais. 

 

2.2 Análise estatística dos dados  
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O software livre R 2.11.1 (R Development Core Team, Berlim, Alemanha) foi 

utilizado para realização da análise de variância (ANOVA). O teste de significância de 

Tukey foi aplicado para comparar os resultados considerando um p-valor crítico de 

0,05. 

 

3. Resultados e discussão  

 

3.1 Comportamento térmico dos ambientes refrigerados  

 

No inicio do armazenamento, a câmara de resfriamento rápido apresentou 

temperatura média de 10 °C e umidade relativa de 61%. Após 60 minutos, passou por 

acentuadas variações que resultaram em temperatura momentânea de 7 °C e umidade 

relativa de 67%. Entre o período de 60 até 120 minutos, a temperatura retornou a um 

valor próximo do inicial (10 °C), devido a um provável incremento térmico, mas a 

umidade relativa não foi substancialmente impactada (Figura 20).  

 

 

Figura 20- Comportamento das variáveis temperatura e umidade relativa na câmara de 

resfriamento rápido durante 240 minutos de arrefecimento. A reta vertical em preto 

representa o momento de retirada do palete com mangas expostas ao programa de 120 

minutos de arrefecimento. 

 

A boa estabilidade nos valores de temperatura (~10 °C) sugere uma alta 

capacidade de recomposição do sistema de arrefecimento frente a possíveis oscilações 

térmicas no ambiente. Porém, os valores de umidade relativa, que não ultrapassaram 

valor médio de 70%, são inadequados para o resfriamento de mangas, podendo 
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contribuir para deterioração da qualidade, visto que para amenizar perdas de água pela 

fruta, a câmara deveria assegurar umidades em torno de 85 e 95% (ASSIS; LIMA, 

2005; VASCONCELOS, 2018). 

A temperatura da câmara fria se situou em torno de 6 °C e a umidade relativa em 

torno de 90% na maior parte dos 14 dias em que as mangas estiveram armazenadas 

(Figura 21).  

 

 

Figura 21- Comportamento das variáveis temperatura e umidade relativa na câmara fria 

durante o programa de 7 dias (168h) e 14 dias (336h) de armazenamento. A reta vertical 

em preto representa o momento de retirada das frutas expostas ao programa de 7 dias de 

armazenamento. 

 

Oscilações térmicas ocasionadas por movimentações de origem externa, que em 

alguns momentos resultaram em valores de temperatura próximos de 9 °C e umidade 

em torno de 70%, parecem não ter impedido que a câmara fria executasse sua função de 

proporcionar a conservação metabólica da fruta, tendo em vista que os valores médios 

registrados, atendem ao intervalo de 5 a 9 °C de temperatura e de 90% de umidade, 

indicados como adequados ao resfriamento lento por Paull e Chen (2004) para mangas 

em estágios mais avançados de maturação e menos suscetíveis a injúrias pelo frio. 

 

3.2 Parâmetros físico-químicos de qualidade 

 

Não houve diferenças significativas entre os parâmetros físico-químicos de cada 

tratamento pós-colheita (Tabela 3).  
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Tabela 3- Parâmetros físico-químicos de qualidade das mangas „Rosa‟ após tratamentos 

pós-colheita.  

*Valores médios seguidos pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (0,05). Médias 

seguidas de ± desvio padrão; Legenda: PR - programas de resfriamento rápido; PA - programas de 

armazenamento em câmara fria; PP - perda de peso; FP - firmeza da polpa; MS - matéria seca; SST - sólidos 

solúveis totais; CV - coeficiente de variação dos parâmetros avaliados. 

 

Somente a perda de peso da análise inicial (PP=0) (Tabela 2) se diferenciou dos 

tratamentos pós-colheita devido a um esperado aumento deste parâmetro em função das 

condições de umidade da câmara de resfriamento rápido (Figura 20). Apesar deste 

esperado aumento, a ausência de diferenças significativas entre os tratamentos pós-

colheita pode enfatizar que, no geral, a combinação das condições impostas pelos 

ambientes refrigerados foi capaz de manter perdas de peso em níveis equilibrados. 

A diminuição no peso ocasionada pela perda de água é sempre continua e 

independente do uso de resfriamento durante o armazenamento. Temperaturas e 

umidades relativas quando corretamente impostas, influenciam na desaceleração do 

processo metabólico de saída de água das frutas (BHARDWAJ; SEN, 2003; NUNES; 

EMOND; BRECHT, 2006; HOA; DUCAMP, 2008; OPARA et al., 2008; ZHU et al., 

2008; CHIUMARELLI et al., 2011; AZENE; WORKNEH; WOLDETSADIK, 2011; 

WIJEWARDANE; GULERIA, 2013).   

Investigações sobre os impactos de temperaturas e umidades de armazenamento 

para a perda de peso por mangas de variedades Dashehri, Keitt, Langra e Samar Bahisht 

Chaunsa já constataram que o arrefecimento associado a determinados limites de 

armazenamento com temperaturas mais baixas e umidades mais altas, contribui 

diretamente para acentuadas reduções de transferência de água da fruta para o ambiente, 

o que na prática é essencial à conservação das condições adequadas de comercialização 

(AZENE; WORKNEH; WOLDETSADIK, 2011; BALOCH; BIBI, 2012; GUPTA; 

JAIN, 2012; HAILU, 2016). 

PR (min.) PA (dias) PP (%) FP (N) MS (%) SST (%) 

120 
7 1,75 ± 0,25 Aa* 13,27 ± 2,52 Aa 19,25 ± 0,92 Aa 14,07 ± 1,06 Aa 

14 2,01 ± 0,09 Aa 12,00 ± 2,33 Aa 18,79 ± 0,77 Aa 14,30 ± 1,40 Aa 

240 
7 1,71 ± 0,34 Aa 16,05 ± 2,51 Aa 19,30 ± 0,26 Aa 13,51 ± 1,80 Aa 

14 2,62 ± 0,73 Aa 12,76 ± 2,17 Aa 18,43 ± 0,30 Aa 14,82 ± 1,34 Aa 

    CV (%)       28,58 25,85 3,90 11,74 
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Após três dias de prateleira à temperatura de 20 °C, não houve diferenças 

significativas nos valores médios dos parâmetros físicos entre os tratamentos pós-

colheita (Tabela 4).  

 

Tabela 4- Parâmetros físico-químicos de qualidade das mangas „Rosa‟ de cada tratamento 

pós– colheita após três dias de prateleira a 20 °C. 

*Valores médios seguidos pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (0,05). Médias 

seguidas de ± desvio padrão; Legenda: PR - programas de resfriamento rápido; PA - programas de 

armazenamento em câmara fria; PP - perda de peso; FP - firmeza da polpa; MS - matéria seca; SST - sólidos 

solúveis totais; CV - coeficiente de variação dos parâmetros avaliados. 

 

É possível observar que após os três dias de prateleira, as mangas de todos os 

tratamentos apresentaram perda de peso em torno de 4 e 5%. Chitarra e Chitarra (2005) 

consideram que perdas de peso entre 3 a 6% já são suficientes para causar uma 

significativa redução na qualidade, mas algumas frutas podem ser comercializadas com 

até 10% de perda. 

A inexistência de diferenças significativas entre os parâmetros físicos químicos, 

comparando-se os tratamentos, pode está relacionada à ausência de processos 

fisiológicos mais ativos em consequência do estágio de maturação das mangas em 

estudo. Por serem colhidas em estágio 4 ou 5, a maior parte das transformações 

bioquímicas e estruturais, já se encontra consolidada nas frutas (DOREYAPPY-

GOWDA; HUDDAR, 2001; HOSAKOTE; TYAKAL; RUDRAPATNAM, 2006; 

TEFERA; SEYOUM; WOLDETSADIK, 2007; GOULAO; OLIVEIRA, 2008; 

BALOCH; BIBI, 2012). 

Estudos como os de Djoua et al. (2009) e Dea et al. (2010) comprovam que 

parâmetros físico-químicos de mangas em estágios avançados de maturação, tratadas 

termicamente, e armazenadas sob distintas condições de temperatura e umidade, pouco 

variaram uma vez estando as frutas fisiologicamente maduras.  

PR (min.) PA (dias) PP (%) FP (N) MS (%) SST (%) 

120 
7 4,62 ± 0,39 Aa* 18,80 ± 4,70 Aa 19,78 ± 0,58 Aa 14,57 ± 0,49 Aa 

14 4,45 ± 0,16 Aa 15,71 ± 0,56 Aa 19,40 ± 0,56 Aa 14,22 ± 0,87 Aa 

240 
7 4,20 ± 0,29 Aa 18,77 ± 4,30 Aa 19,81 ± 0,16 Aa 14,43 ± 0,21 Aa 

14 4,51 ± 0,31 Aa 16,53 ± 1,56 Aa 19,29 ± 1,18 Aa 14,67 ± 1,45 Aa 

    CV (%)        12,97             21,04            4,25            7,81 
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Os ambientes refrigerados contribuíram para estabilizar os reduzidos processos 

fisiológicos, o que semelhantemente foi visto em estudos com mangas das variedades 

Kensington e Namdokmai (JACOBI; GILES, 1997; SIRISOMBOON et al., 2008).  

A Figura 22 mostra os efeitos de cada tratamento pós-colheita sobre o parâmetro 

perda de peso em função das diferentes camadas com frutas no palete.  

 

 

Figura 22- Efeitos de cada tratamento pós-colheita (A) e de cada tratamento pós– 

colheita após três dias de prateleira a 20 °C (B) sobre a perda de peso das mangas em 

função das camadas do palete. Barras de barplots seguidas de diferentes letras diferem 

entre si segundo teste de Tukey a 5% de significância (p<0,05). Legenda: min-minutos; 

d-dias. 

 

A perda de peso foi significativamente afetada pelas diferentes camadas do 

palete após cada tratamento pós-colheita (Figura 22A). Frutas com 240 minutos de 

resfriamento rápido e 14 dias de câmara fria, acondicionadas na camada média, 

apresentaram o maior valor médio percentual em perda de peso (2,31%), que se 

diferenciou estatisticamente do menor valor médio (1,44%), observado para frutas com 

240 minutos de resfriamento rápido e 7 dias de câmara fria, acondicionadas na camada 

superior.  

Heterogeneidades nas taxas de resfriamento que entram em contato com o 

palete, podem fazer com que a camada média tenha estado exposta a menores 

quantidades de ar frio e paralelamente a maiores temperaturas que ocasionaram a 

significativa perda observada (MUKAMA et al., 2018).  A perda de peso das frutas de 
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cada tratamento, após três dias de prateleira a 20 °C, não foi significativamente afetada 

pelas diferentes camadas do palete (Figura 22B).  

Não houve diferenças significativas para firmeza da polpa, teor de matéria seca e 

teores de sólidos solúveis totais, entre as camadas do palete, sob qualquer situação 

avaliada (Figura 23).  

 

 

Figura 23- Efeitos de cada tratamento pós-colheita (A) (C) (E) e de cada tratamento pós-colheita após três 

dias de prateleira a 20 °C (B) (D) (F) sobre a firmeza da polpa, teor de matéria seca e teores de sólidos 

solúveis totais das mangas em função das camadas do palete. Barras de barplots seguidas de diferentes letras 

diferem entre si segundo teste de Tukey a 5% de significância (p<0,05). Legenda: min-minutos; d-dias. 

 

Tal observação indica que as condições do ar e a localização das frutas em 

camadas, pouco influenciam em alterações destes parâmetros (DIAMANTIDIS et al., 

2002; AKDEMIR; BAL, 2019 ).  
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4. Conclusões 

 

 Os programas de 120 e 240 minutos de resfriamento rápido, associados com 7 e 

14 dias de armazenamento em câmara fria, não influenciaram estatisticamente para 

mudanças na qualidade fisíco-química das mangas „Rosas‟. Porém, a exposição das 

frutas em ambiente de resfriamento com aproximadente 70% de umidade relativa, 

contribuiu para que a perda de peso aumentasse de 0 até valores entre 4 e 5%, após os 

diferentes tratamentos pós-colheita e mais três dias de prateleira em ambiente a 20 °C.  

Em termos de localização da fruta no palete, apenas a perda de peso foi 

significativamente afetada pelas três diferentes camadas avaliadas. Mangas da camada 

média com 240 minutos de resfriamento rápido e 14 dias de câmara fria teve uma maior 

perda de peso do que frutas da camada superior com 7 dias de câmara fria.   

Estes resultados podem ser importantes para auxiliar no processo das escolhas 

mais adequadas por programas de refrigeração pós-colheita, que visam garantir a 

qualidade e redução de danos nas frutas, dentro da cadeia de produção e consumo. 
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5. CONCLUSÃO GERAL 

 

Ambos os programas de resfriamento rápido apresentaram os mesmos 

efeitos para as temperaturas e para a manutenção dos parâmetros de 

qualidade físico-química de mangas „Rosa‟ durante 14 dias de armazenamento 

em câmara fria. O resfriamento rápido por 120 minutos é mais eficiente do que 

por 240 minutos, uma vez sendo mais econômico.    

Os resultados do estudo tornam-se importantes para se avaliar o quanto 

programas de refrigeração rotineiramente adotados estão se adequando à 

manutenção da qualidade da fruta durante armazenamento e para subsidiar o 

desenvolvimento de um manejo pós-colheita mais eficiente.  
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