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Existem inúmeras espécies vegetais Amazônicas que podem ter grande importância

econômica. Dentre as espécies de interesse agro-industrial, destaca-se o cubiu (Solanum

sessiliflorum Dunal). Do ponto de vista agronômico, o cubiu apresenta potencialidades para a

agricultura moderna, dada a sua rusticidade, boa capacidade de produção e possibilidade de

aproveitamento de formas diversificadas. Os seus frutos, ricos em ferro, niacina e pectina,

são utilizados como alimento, consumidos "in natura" ou nas formas de sucos, doces, geléia e

compotas ou ainda acompanhando pratos à base de carne, peixe e frango, e na medicina

popular, para reduzir os níveis elevados de colesterol, ácido úrico e glicose no sangue

O cubiu é bastante resistente e pode ficar armazenado em geladeira por um período

superior a 16 dias em condições especiais como atmosfera modificada e resfriamento (Maeda

& Andrade, 1997). Uma das técnicas utilizadas para prolongar a vida útil dos. alimentos é o

congelamento, porém é necessário um tratamento prévio ao congelamento, o branqueamento.

O processo de branqueamento, que tem por objetivo principal a inativação enzimática antes

do congelamento, também reduz o nível de contaminação por microrganismos e realça a cor e

aroma, expelindo produtos de degradação voláteis, formados durante o período pós-colheita

(Baruffaldi et al, 1983). Este trabalho teve como objetivo verificar o efeito do branqueamento

na conservação de polpa de cubiu armazenada congelada.

Os frutos foram colhidos em estádio de amadurecimento comercial. Passaram pelas

etapas de seleção, lavagem e tratamento com hipoclorito 0,1%. Para o branqueamento os

frutos foram fatiados transversalmente, acondicionados em cesto de tela de aço inox e

mergulhados em água quente (90°C) por cinco minutos, resfriados em banho de água com

gelo e triturados em liquidificador industrial. A polpa foi prensada em tela de plástico (malha

0,1 em), embalada em sacos plástico, congelada e armazenada a temperatura de -15 a -19°C.

O controle foi isento de tratamento térmico.

O rendimento de polpa foi calculado com base nos pesos dos frutos e da polpa.

As polpas foram avaliadas mensalmente, através das seguintes determinações:

umidade, utilizando-se estufa a 65°C com circulação forçada de ar; ácido ascórbico, extraído
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com ácido oxálico 0,5% e determinado por titulação com 2,6 diclorofenolindofenol,

(Ranganna, 1986); os carotenóides totais foram solubilizados em hexano e a intensidade de

coloração do extrato foi lida em espectrofotômetro a 450 nm (Higby, 1962); acidez,

determinada por titulação com NaOH 0,1 N e os resultados expressos em porcentagem de

ácido cítrico; pl-I. determinado através de pHmetro Micronal; sólidos solúveis, determinados

por refratômetro e os resultados foram calculados para a temperatura de aferição do refratômetro

(20° C) de acordo com Ranganna (1986); relação Brix/acidez calculada através da divisão

entre os sólidos solúveis e acidez.

O rendimento de polpa, dos frutos branqueados foi de 71,1% e do controle foi de

75,5%. A umidade da polpa dos frutos branqueados e controle foram 94,53 ± 0,49 e 95,06% ±

0,45, respectivamente.

O teor de ácido ascórbico, sofreu redução ao longo do período de armazenamento.

Durante a estocagem, o teor de ácido ascórbico da polpa branqueada reduziu em 64,14 %,

enquanto o da polpa do controle apresentou uma redução de 58,15. As perdas foram mais

acentuadas nos primeiros 2 meses de estocagem (Figura 1). Com relação aos carotenóides

totais, observa-se que houve decréscimo em ambas as polpas. Porém, a partir do primeiro

mês, a concentração de carotenóides em polpa branqueada manteve-se praticamente constante

enquanto que no controle ocorreu um grande decréscimo durante o armazenamento (Figura

2). Os resultados de pH, sólidos solúveis e relação Brix/acidez foram semelhantes com

exceção da acidez que foi menor na polpa branqueada (Tabelas 1 e 2). A polpa branqueada

apresentou coloração amarela intensa e manteve-se inalterada após o congelamento e durante

os quatro meses de estocagem. No entanto, o controle apresentou mudança de coloração

durante a trituração, passando do amarelo para marrom, que se acentuou após o congelamento

das polpas.

Estes resultados indicam o efeito benéfico do branqueamento, evitando o

escurecimento da polpa e na redução de perdas de carotenóides totais.
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Figura I. Comportamento do ácido ascórbico em polpa de cubiu armazenada sob congelamento. B - polpa
branqueada e C - controle.
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Figura 2. Comportamento de carotenóides totais em polpa de cubiu armazenada sob congelamento. B - polpa
branqueada e C - controle.
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Tabela I. Comportamento do pH, sólidos solúveis, acidez e relação Brix/acidez, em polpa de frutos de cubiu
branqueados.

Tempo de armazenamento (mês)
O 2 3 4 5 6

pH 3,33 3,05 3,4 3,5 3,42 3,4 3,43
Sol idos solúveis (*) 4,17 4,5 4,0 5,0 4,0 4,33 4.17
Acidez (%) 1,32 1,34 1,37 1,41 1,33 1,47 1,55
Relação Brix/acidez 3,13 3,36 2,92 3,56 3,01 2,95 2,68
(*)" Brix

Tabela 2. Comportamento do pH, sólidos solúveis, acidez e relação Brix/acidez, em polpa de cubiu sem
branqueamento.

Tempo de armazenamento (mês)
O 1 2 ..., 4 5 6-'

pH 3,17 3,07 3,2 3,41 3,27 ..., ...,..., 3,32-',-'-'
Sol idos solúveis (*) 4,30 4,33 5,17 6,83 5,0 5,33 5,67
Acidez (%) 1,89 1,78 1,94 1,98 1,94 2,14 2,04
Relação Brix/acidez 2,29 2,44 2,66 3,45 2,58 2,49 2,77
(*) o Brix
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