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Peras ‘Rocha’ quando mantidas por períodos prolongados de armazenamento refrigerado, 

visando a ampliação do período de oferta dos frutos desta cultivar, podem apresentar 

comprometimento da sua capacidade de amadurecimento após o armazenamento, não 

desenvolvendo polpa fundente e o amarelecimento da casca (Martin et al., 2015). Além de 

comprometer a textura e o aspecto visual dos frutos, o armazenamento prolongado pode 

comprometer o desenvolvimento das qualidades organolépticas adequadas dos frutos, o que 

diminuirá a aceitação do consumidor. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da 

aplicação do vapor de etanol sobre a qualidade de peras ‘Rocha’ após o armazenamento 

refrigerado. O experimento foi conduzido com peras ‘Rocha’ colhidas em pomar comercial 

localizado no município de Vacaria-RS. Após a colheita, os frutos foram transportados ao 

laboratório e realizada a homogeneização das amostras experimentais. Os tratamentos avaliados 

foram controle (sem etanol), 2, 4 e 6 mL de etanol por kg de fruto durante as primeiras 24 horas 

de armazenamento, e 2 mL de etanol por kg de fruto durante todo o período de armazenamento 

refrigerado. O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro 

repetições, sendo cada unidade experimental constituída por 30 frutos. Os frutos foram 

armazenados durante cinco meses a 0,5±0,1°C e 96±2% de UR. Após o armazenamento, os 

frutos permaneceram durante sete dias em condições ambiente (20±2°C e 60±5% de UR). As 

análises realizadas foram taxas respiratória e de produção de etileno, cor da epiderme, firmeza de 

polpa, teor de sólidos solúveis (SS), acidez titulável (AT), podridão e conteúdo de etanol, 

acetaldeído e acetato de etila na polpa dos frutos. Além disso, foram realizadas análises sensoriais 

com o objetivo de detectar a presença de sabor alcoólico nos frutos. Os dados obtidos foram 

submetidos à ANOVA, sendo as médias comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) utilizando o 

programa estatístico SAS. As taxas respiratória e de produção de etileno foram superiores nos 

frutos tratados com 4 e 6 mL de etanol por kg de fruto durante as primeiras 24 horas de 

armazenamento e 2 mL de etanol por kg de fruto durante todo o período de armazenamento. O 

tratamento controle apresentou frutos menos amarelecidos que os demais tratamentos. Quanto ao 

SS e AT, observou-se que, de maneira geral, o etanol manteve maiores valores. As doses de 4 e 6 
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mL de etanol aplicados por 24 horas e 2 mL de etanol durante todo o armazenamento 

proporcionaram frutos com firmeza de polpa mais próxima à adequada para o consumo, segundo 

Calvo e Sozzi (2009). A força para penetração da polpa foi menor nos frutos tratados com 6 mL 

de etanol durante as primeiras 24 horas de armazenamento e com 2 mL durante todo o período. 

Observou-se que no controle a força para ruptura da casca foi maior do que nas doses de etanol 

de 4 e 6 mL aplicadas durante 24 horas e 2 mL aplicado durante todo o armazenamento. Os frutos 

tratados com 2 mL de etanol durante todo o armazenamento apresentaram altos valores de etanol, 

acetaldeído e acetato de etila, com consequente alteração de sabor dos frutos.  Conclui-se que a 

utilização de etanol (4 e 6 mL por kg de fruto) durante as primeiras 24 horas de armazenamento 

de peras ‘Rocha’ sob refrigeração mantém a capacidade dos frutos produzirem etileno e 

consequentemente de amadurecerem durante o período de prateleira, pois há desenvolvimento de 

polpa fundente e amarelecimento da casca, sem alteração significativa de sabor. A dose de 2 mL 

de etanol aplicado durante todo o armazenamento proporciona frutos com elevado conteúdo de 

etanol, acetaldeído e acetato de etila, ocasionando alteração de sabor. 
 
Tab. 1 Taxas de produção de etileno, firmeza de polpa e cor da epiderme em peras ‘Rocha’ 
armazenadas sob 0,5±0,1°C e 96±2% durante cinco meses e avaliadas após sete dias em 
condições ambiente. Médias seguidas das mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo 
teste Tukey (p<0,05). 
 

Tratamentos 
Taxa de produção de etileno Firmeza de polpa Cor da epiderme 

(nmol C2H4 kg-1 s-1) (N) (ho) 

Controle 1.6075b 36.03a 91.75a 

2 mL por 24h 1.015c 35.91a 90.02b 

4 mL por 24h 1.51b 30.72b 89.55b 

6 mL por 24h 1.82ab 28.27b 90.45b 

2 mL todo o arm. 2.18a 30.53b 89.26b 

CV (%) 18.19 6.09 0.92 

 

Tab. 2 Concentrações de etanol, acetaldeído e acetato de etila em peras ‘Rocha’ armazenadas 

sob 0,5±0,1°C e 96±2% e avaliadas após sete dias em condições ambiente. Médias seguidas das 

mesmas letras, nas colunas, não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

Tratamentos 
Etanol Acetaldeido Acetato de Etila 

(µl/L) (µl/L) (µl/L) 

Controle 88.655b 3.965b 2.74b 

2 mL por 24h 100.957b 6.997ab 2.582b 

4 mL por 24h 98.62b 6.232ab 2.685b 

6 mL por 24h 109.468b 5.615ab 2.665b 

2 mL todo o arm. 304.06a 14.062a 6.41a 

CV (%) 65.72 78.56 68.23 

 


