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Resumo 

Frutas e hortaliças apresentam grande importância no fornecimento de nutrientes 

essenciais à nutrição humana, sendo que o seu consumo adequado pode contribuir para uma 

vida mais saudável. Physalis peruviana L. é um fruto exótico bastante atrativo para os 

consumidores e de bastante interesse a nível comercial, devido ao seu valor nutricional, 

propriedades terapêuticas e sabor agridoce. 

Os pequenos frutos são cada vez mais, parte integrante da alimentação humana, mas o 

seu curto tempo de vida útil requer o uso de processamento, aumentando a durabilidade e as 

formas de apresentação do fruto.  

Face aos poucos estudos realizados em pós-colheita de physalis, torna-se relevante 

avaliar o comportamento deste fruto quando armazenado à temperatura ambiente e sob 

refrigeração. 

No presente estudo foi avaliado o comportamento de Physalis peruviana L. em 

diferentes condições de armazenamento. Foi realizado o estudo do comportamento de 

physalis com e sem cálice sob armazenamento à temperatura ambiente (±17ºC) e refrigerada 

(1,5ºC±0,5); o comportamento do fruto quando submetido a congelação (-22ºC) e 

desidratação (40ºC) durante 6 meses; e o comportamento de physalis quando imersa em 

diferentes soluções aquosas, nomeadamente com sacarose, açúcar mascavado, vinagre, água 

e com características agridoces (equilibrando o uso de vinagre e sacarose) durante 6 meses.  

Physalis peruviana L. pode ser armazenada sem cálice e à temperatura ambiente, até 

14dias, e sob refrigeração até 43dias. Com a presença de cálice o tempo de vida útil dos 

frutos é incrementado, para 21dias em armazenamento à temperatura ambiente e para 93dias 

sob refrigeração. 

Foi verificado que o uso de refrigeração permitiu um melhor controlo da senescência 

dos frutos, permitindo um aumento considerável do seu tempo de vida útil. A refrigeração 

permitiu melhor manutenção de massa, firmeza, açúcares e ácidos orgânicos. O 

armazenamento de frutos com cálice permitiu preservar de melhor forma as características 

da parte edível, sendo verificadas menores perdas de massa e firmeza durante o 

armazenamento de frutos com cálice. 

A congelação demonstrou efeito benéfico na conservação de physalis permitindo 

aumentar o seu tempo de vida pós colheita. Frutos congelados apresentaram preservação do 
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teor de ácidos orgânicos, vitamina C e carotenóides, embora se tenham observado perdas de 

massa, firmeza e compostos fenólicos.  

Frutos de physalis desidratados exibiram maior quantidade de compostos fenólicos 

comparativamente aos frutos congelados, embora tenham sido verificadas maiores perdas de 

ácidos orgânicos, carotenóides e vitamina C. 

A imersão de physalis em diferentes soluções aquosas evidenciou o seu potencial no 

desenvolvimento de novos produtos. A solução de vinagre permitiu melhor preservação de 

compostos fenólicos, ácido cítrico e carotenóides, evidenciando, no entanto, maiores perdas 

de dimensões e coloração. Em termos de firmeza a solução agridoce foi a que demonstrou 

melhor comportamento, e a solução de açúcar mascavado permitiu maior preservação de 

vitamina C. 

 

Palavras-Chave: 

Physalis peruviana L., physalis, refrigeração, congelação, desidratação, imersão em 

soluções aquosas.  
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Abstract 

Fruits and vegetables have a great importance in providing essential nutrients for 

human nutrition, and its proper use can contribute to a healthier life. Physalis peruviana L. 

is an exotic fruit very attractive to consumers and considerable interest commercially 

because of its nutritional value and therapeutic properties bittersweet. 

The small fruits are increasingly becoming an integral part of the human diet, but their 

short shelf life, requires the use of processing, increasing durability and forms of 

presentation of the fruit. 

Given the few studies on post-harvest physalis becomes relevant to assess the behavior 

of this fruit when stored at room temperature and under refrigeration. 

In the present study we evaluated the behavior of Physalis peruviana L. at different 

storage conditions. Study the behavior of physalis was performed with and without calyx 

under storage at room temperature (±17°C) and refrigerated (1.5°C±0.5), the behavior of the 

fruit when subjected to freezing (-22°C) and dehydration (40°C) for 6 months and the 

behavior of physalis when immersed in different aqueous solutions, in particular sucrose, 

brown sugar, water, vinegar and with sweet and sour characteristics, balancing the use of 

vinegar and sucrose for 6 months. 

Physalis peruviana L. can be stored without the calyx at room temperature, up to 14 

days, and refrigerated up to 43 days. With the calyx the shelf life of the fruits is increased to 

21 days storage at room temperature and 93 days under refrigeration. 

It has been found that the use of refrigeration provided a better control of fruit 

senescence, allowing a considerable increase in its shelf life. The refrigeration allowed better 

maintenance of mass, firmness, sugars and organic acids. Storing fruits with the calyx can 

preserve the best characteristics of the edible part, lower mass loss and firmness was 

observed during the storage of fruits with the calyx. 

Freezing demonstrate a beneficial effect on the conservation of physalis allowing 

increase your shelf life. Frozen fruits showed preservation of the content of organic acids, 

vitamin C and carotenoids, although there were losses of mass, firmness and phenolic 

compounds. 

Dehydrated fruits physalis exhibited higher amount of phenolic compounds compared 

to frozen fruits, explainable by the fact that practically water-free matrix, although higher 

losses of organic acids, carotenoids and vitamin C have been observed. 
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The immersion of physalis in different aqueous solutions showed their potential in the 

development of new products. The vinegar solution allowed a better preservation of 

phenolic compounds, citric acid and carotenoids, showing, however, a larger loss in size and 

color. In terms of firmness sweet and sour solution was demonstrated that the best behavior 

and brown sugar solution have allowed greater preservation of vitamin C. 

 

Keywords:  

Physalis peruviana L., physalis, refrigeration, freezing, dehydration, immersion in 

aqueous solutions. 
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1. Introdução   

Frutas e hortaliças apresentam grande importância no fornecimento de nutrientes 

essenciais para a alimentação humana, sendo caracterizados como fontes indispensáveis de 

vitaminas e minerais, e também fonte de fibra (Meloni, 2003). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2005), o consumo adequado de 

hortofrutícolas pode contribuir para uma vida mais saudável, prevenindo o aparecimento de 

diversas doenças crónicas não transmissíveis, tais como doenças cardiovasculares, diabetes 

tipo II, determinados tipos de cancro e obesidade. 

Os pequenos frutos são cada vez mais, parte integrante da alimentação humana e são 

geralmente bagas, pequenas e delicadas, caracterizados por serem ricos em substâncias com 

características antioxidantes, que protegem as células do organismo contra os danos 

causados pelos radicais livres, que por serem altamente reativos podem levar ao 

aparecimento de doenças crónicas não transmissíveis. São adstringentes quando consumidos 

ainda imaturos, ricos em vitaminas A e C, e flavonóides. O seu tempo de vida pós-colheita é 

geralmente curto (Barbieri e Vizzotto, 2012). 

O fruto de Physalis peruviana L., adiante no texto designado de physalis, é 

considerado, tal como mirtilo, framboesa, pitaya, cereja e amora, um fruto fino e delicado, 

exigente em termos de cultivo, colheita e transporte.  

O cultivo desta planta apresenta boas perspetivas para o mercado, favorecendo a 

economia agrícola, alicerçado no seu elevado valor nutricional e propriedades terapêuticas 

(Velasquez et al., 2007).  

A produção de physalis em Portugal é baixa, porém os projetos de investigação e de 

produção deste fruto vêm aumentando, podendo vir a tornar este fruto em mais um dos 

pequenos frutos produzidos em Portugal (Manso, 2012). 

Relativamente à inclusão da physalis na roda dos alimentos, há apreciações distintas. 

A maioria dos países europeus integra-a no grupo de produtos hortícolas (alfaces, cenouras, 

couves, entre os demais legumes frescos), enquanto, em países da América Latina é inserida 

no grupo dos frutos, sendo considerada um fruto exótico (Rufato et al., 2008). 

Segundo Tapia e Fries (2007) os frutos de physalis apresentam várias características 

de realce, como o seu valor ecológico, nutricional, económico e cultural. 
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O valor ecológico refere-se à sua compatibilidade com o ecossistema, adaptação a 

diferentes solos, climas e condições de manuseamento, levando agricultores a utilizar estas 

plantas como cercas, fontes de sombra, protecção contra chuva e vento. O valor nutricional é 

elevado, sendo os frutos consumidos não só em fresco mas também processados. O valor 

económico está associado à versatilidade com que estes frutos podem ser consumidos, 

traduzindo um elevado potencial económico. O seu valor cultural foi atribuído por se 

acreditar que a planta é indicador da previsão do tempo, principalmente na altura que 

antecede a colheita e o tempo de chuvas, acreditando-se que se florescesse antes de agosto 

seria um ano chuvoso e se florescesse depois de agosto seria um ano seco. 

 

O presente trabalho é composto por um capítulo inicial dedicado a uma breve revisão 

bibliográfica; um ponto seguinte que descreve material e métodos utilizados; os resultados 

estão apresentados sob a forma de três artigos, e os resultados complementares encontram-se 

num capítulo separado; e finda com uma conclusão geral de todos os resultados obtidos. 

Apresenta como objectivos: 

-Caracterização do fruto de Physalis peruviana L.; 

-Determinação do tempo de vida útil do fruto, durante o armazenamento à temperatura 

ambiente e sob refrigeração, com e sem cálice; 

-Avaliação do efeito de congelação e desidratação nos frutos; 

-Avaliação do efeito da imersão de frutos em soluções aquosas de açúcar branco 

refinado, açúcar mascavado, vinagre, agridoce e água. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Origem 

Physalis peruviana L. é uma planta originária da Amazónia e dos Andes (Thomé e 

Osaki, 2010), porém é a Colômbia o seu maior produtor (CCI, 2002). Comercialmente é 

também produzida no Equador, África do Sul, Quénia, Zimbabué, Austrália, Nova Zelândia, 

Havai, Índia, Malásia e China (Novoa et al., 2006).  

O fruto de Physalis peruviana L. começou a ter importância comercial na Colômbia 

em 1985. Em 2000, verificou-se uma produtividade de aproximadamente 20t de frutos por 

hectare, e colheram-se 814,5hectares (CCI, 2002). 

Os frutos de Physalis peruviana L. provenientes da Colômbia têm grande aceitação a 

nível mundial, pois apresentam coloração atrativa e sabor agradável devido ao alto teor em 

açúcares (Novoa et al., 2006).  

Com o avanço da agricultura e de modo a favorecer um desenvolvimento sustentável, 

a partir de 1980, no Perú, começaram a dar mais importância a frutos nativos em que se 

enquadra physalis, além de amora, saúco e tunas. Estes frutos serviam como recurso 

alimentar fornecedor de vitaminas e minerais (Tapia e Fries, 2007). 

 

2.2. Classificação botânica 

A designação physalis deriva do grego, onde “physa” significa bolha ou bexiga, 

referindo-se ao cálice que envolve o fruto. Physalis é uma planta pertencente à família das 

Solanáceas e ao género Physalis (Thomé e Osaki, 2010), com a seguinte classificação 

botânica (Cajas et al., 2012): 

Reino: Plantae 

Divisão: Magnoliophyta 

Classe: Magnoliopsida 

Ordem: Solanales 

Família: Solanaceae 

Género: Physalis 

Espécie: Physalis peruviana L. 

O género Physalis engloba mais de cem espécies conhecidas, algumas das quais 

apresentam toxicidade. De entre as várias espécies de Physalis pode mencionar-se Physalis 
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peruviana, Physalis angulata, Physalis pubescens, Physalis primorosa, Physalis ixocarpa e 

Physalis phyladelphia (Thomé e Osaki, 2010). É o género mais abundante na família 

Solanaceae, apresentando características de destaque, como a presença de metabolitos 

polioxigenados e vitaesteróides, aos quais são atribuídas características farmacológicas 

(Rodrigues et al., 2012). 

 

2.3. Descrição da planta 

Physalis peruviana L. é também denominada de aguaymanto, capuli ou uchuba no 

Perú (Tapia e Fries, 2007); uvilla no Equador; uvilla, uchuva ou vejigon na Colômbia; 

capuli ou bolsa de amor no Chile; capa groselha ou poha no Havai; hosuki no Japão (Rufato 

et al., 2008) e goldenberry em países de língua inglesa (Puente et al., 2011).  

A planta de physalis é perene e arbustiva, e devido ao seu crescimento intensivo e 

ramificações densas necessita de sistema de suporte, onde o tutoramento é fundamental. A 

sua altura varia entre 1,5 e 2m (Rufato et al., 2008). 

 

2.3.1. Ciclo biológico  

Rodrigues et al. (2013) estudaram os estados fenológicos (figura 1) de physalis em 

cultivo de estufa, com temperatura da região oscilando entre 7,6 e 33,2ºC, entre os meses de 

janeiro e setembro. 

A colheita é iniciada quando os frutos apresentam cor laranja e o cálice fica de cor 

amarela (Rufato et al., 2008). Cada planta pode produzir cerca de 2kg de fruto por colheita 

(Lima et al., 2009), e podem obter-se até 20 a 33t por hectare (Ramadan, 2011). 

Após a primeira colheita, a produtividade e qualidade dos frutos diminui, apesar de a 

produção ser contínua ao longo de todo o ano (Tapia e Fries, 2007), nas condições vigentes 

nos Andes. 

O cultivo de physalis pode permanecer em produção até 2-3anos, e a duração do 

cultivo varia de acordo com o meio ambiente e intensidade do cultivo. A partir do segundo 

ano existe uma redução na produtividade e qualidade dos frutos, sendo que é no primeiro 

ano que se obtém rendimento máximo (Rufato et al., 2008). 
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Figura 1 - Fases do desenvolvimento de Physalis peruviana L., desde a formação do botão floral até à 

frutificação (fonte: Rodrigues et al., 2013). 

 

2.4. Requisitos edafoclimáticos 

A planta de physalis é oriunda de regiões temperadas, quentes e subtropicais (Rufato 

et al., 2008). As condições climáticas apresentam papel importante relativamente ao seu 

desenvolvimento, influenciando tamanho, cor, conteúdo nutricional e sabor dos frutos (CCI, 

2002). 

O solo ideal para a plantação de physalis deve apresentar estrutura granulada, textura 

areno-argilosa e boa drenagem (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008). Deve apresentar 

também elevada concentração de matéria orgânica (maior que 4%) e pH entre 5,5 e 6,8 

(Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008; Gonçalves et al., 2012).  

Cajas et al. (2012) indicam que a temperatura óptima para o cultivo de physalis é entre 

13 e 17ºC. Na Colômbia a cultura é realizada entre 13 e 15ºC (CCI, 2002).  

Physalis é suscetível a temperaturas extremas, sejam elas muito elevadas ou muito 

baixas. Temperaturas muito elevadas prejudicam a floração e a frutificação; quando a 

temperatura é inferior a 10ºC, o desenvolvimento da planta é dificultado (CCI, 2002). 

Segundo Tapia e Fries (2007), este fruto desenvolve-se desde o nível do mar até 

3300m de altitude. Na Nova Zelândia é cultivado ao nível do mar, no Equador a 2600m 

(Rufato et al., 2008), e na Colômbia entre 1800 e 2800m (CCI, 2002). 

A – botão floral visível 

B – botão floral intumescido 

C - botão em pré-antese;  

D – antese (abertura da flor);  

E e F - floração;  

G - pós-antese;  

H- fase de formação do fruto;  

I - fruto verde;  

J – início de maturação do fruto  

K - fruto maduro  

L - diâmetro das fases do botão 

floral à frutificação 
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As condições ideais para a obtenção de um fruto de qualidade incluem entre 1500 e 

2000horas de luz por ano e a precipitação deve variar entre 1000 e 2000mm bem 

distribuídos ao longo do ano, com a humidade relativa a variar entre 70 e 80% (CCI, 2002). 

Solos que tenham sido anteriormente cultivados com plantas da mesma família, como 

tomate, batata, pimentão, entre outros, devem ser evitados, pois a planta de physalis ficará 

mais suscetível a doenças e pragas destas culturas (Rufato et al., 2008; Gonçalves et al., 

2012). As principais espécies de pragas que afectam este tipo de cultura, no Brasil, são 

pertencentes às ordens Hemiptera e Lepidoptera, sendo os principais géneros de pragas 

identificados Aphis sp. e Epitrix sp. (Rufato et al., 2008) 

 

2.5. Meios de propagação 

A planta de physalis propaga-se por via sexuada e assexuada, sendo mais comum a via 

sexuada. Na via sexuada recorre-se ao uso de sementes e não é necessário um grande 

investimento em tecnologias e infraestruturas. Esta via é preferível comercialmente, pois 

apresenta uma elevada taxa de germinação (85-90%) e é mais económica. Na via assexuada, 

a propagação é efetuada por enraizamento de estacas e como necessita de maior 

investimento a nível de infraestruturas e mão-de-obra torna-se um método mais dispendioso. 

As vantagens deste método são a antecipação e uniformidade da colheita, embora a planta 

tenha menor tempo de vida útil (Gonçalves et al., 2012). 

 

2.6. Adubação e sistemas de tutoramento  

Muniz et al. (2011a) avaliaram o efeito da adubação química e orgânica nas 

características físicas e químicas dos frutos de physalis, após cultivo da planta sob diferentes 

condições: sem adubação, com adubação química (azoto, fósforo e potássio, 5-20-10, 

respectivamente) e adubação orgânica (50% excremento bovino + 50% excremento suíno). 

Verificaram nos frutos que pH, acidez titulável e teor de vitamina C não sofreram diferenças 

significativas; a massa dos frutos provenientes de plantas não adubadas era menor que a dos 

restantes; o diâmetro dos frutos provenientes de plantas com adubação orgânica era maior 

(entre 20,1 e 22,0mm); o teor de sólidos solúveis totais de frutos provenientes de plantas 

adubadas organicamente era superior (média de 14,87ºBrix), enquanto os não adubados 

apresentavam em média 13,90ºBrix e os de adubação química 13,73ºBrix. 
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A relação entre teor de sólidos solúveis totais e acidez titulável também foi avaliada, 

sendo que esta relação é maior em frutos provenientes de plantas adubadas (Muniz et al., 

2011a). 

Os sistemas de tutoramento utilizados em plantas de physalis são: livre, em espaldeira, 

em “V” e em “X” (Muniz et al., 2011b; Gonçalves et al., 2012). 

O sistema de tutoramento livre (figura 2) é o cultivo da planta sem nenhum tipo de 

tutoramento. Apresenta a desvantagem de ocorrer um sombreamento da copa, devido às 

ramificações densas da planta, podendo levar a uma diminuição da floração e dificultar a 

visualização dos frutos no momento da colheita (Gonçalves et al., 2012). 

 

 

        Figura 2 - Sistema de tutoramento livre (fonte: Muniz et al., 2011b). 

 

No sistema de tutoramento em espaldeira (figura 3), utilizam-se paus de 1,50m e 

prendem-se dois fios, geralmente a 0,50 e 1,20m de altura, nos quais se conduzem seis 

ramos principais da planta a ser tutorada, com fio (Muniz et al., 2011b). 

 

 

                 Figura 3 - Sistema de tutoramento em espaldeira (fonte: Muniz et al., 2011b). 

 

No sistema de tutoramento em “V” (figura 4) selecionam-se dois ramos principais e 

conduzem-se esses mesmos ramos com fio e arame, formando um “V” com um ângulo de 

60º, a uma altura de aproximadamente 1,70m (Muniz et al., 2011b). Este sistema apresenta a 

vantagem de maior incidência de luz solar nos ramos, auxiliando a floração e a maturação 
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dos frutos permitindo, ao contrário do sistema livre, visualizar os frutos no momento da 

colheita, mas apresenta maiores custos (Gonçalves et al., 2012). 

 

 

             Figura 4 - Sistema de tutoramento em “V” (fonte: Muniz et al., 2011b). 

 

No sistema de condução em “X” (figura 5) selecionam-se quatro ramos principais e 

conduzem-se esses mesmos ramos com fio e arame ou bambu, de modo a formar um “X” 

(Gonçalves et al., 2012), a uma altura de aproximadamente 1,70m (Muniz et al., 2011b). 

Este sistema apresenta a vantagem de permitir boa incidência da luz solar sobre as 

inflorescências e frutos, e também a visualização dos frutos no momento de colheita 

(Gonçalves et al., 2012). 

 

 

                    Figura 5 - Sistema de tutoramento em “X” (fonte: Muniz et al., 2011b). 

 

2.7. Morfologia da planta 

2.7.1. Raízes 

As raízes de physalis são fibrosas e encontram-se a uma profundidade de 10 a 15cm, o 

seu sistema radicular é ramificado, podendo explorar o solo até à profundidade de 50 a 

80cm. A raiz apresenta pilosidades e é bifurcado (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008). 

O desenvolvimento das raízes é influenciado pelo tipo e textura do solo, pelo seu 

arejamento, temperatura e humidade. 
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2.7.2. Folhas 

As folhas são alternadas, podendo ser simples, em forma de coração, pecioladas ou 

pubescentes, de tamanho variável entre 5 e 15cm de comprimento e 4 a 10cm de largura. 

Uma planta com condições de crescimento favoráveis, com bom desenvolvimento do caule e 

número de nós, pode ultrapassar as 1000 folhas. A área das folhas pode atingir 25 a 30dm², 

decrescendo quando as condições são desfavoráveis, podendo ter apenas 10dm². Estas 

folhas, após a maturação do fruto ficam amarelas e caem (Tapia e Fries, 2007).  

 

2.7.3. Flores 

As flores são pentâmeras (Rodrigues et al., 2013) com corola gamopétala, de 

coloração amarela e centro púrpura (Lagos et al., 2008). São facilmente polinizadas por 

insetos e pelo vento, sendo a autopolinização também possível (Tapia e Fries, 2007). 

 

2.7.4. Fruto 

O fruto de physalis é caraterizado como baga carnosa, suculenta, redonda ou oval, de 

coloração amarelo-alaranjado quando maduro (CCI, 2002) e com características agridoces 

(Cajas et al., 2012; Silva et al., 2013). O diâmetro oscila entre 1,25 e 2,50cm, a massa entre 

4 e 10g (CCI, 2002), e apresenta entre 100 e 300 sementes no seu interior (Tapia e Fries, 

2007; Rufato et al., 2008). A estrutura interna do fruto assemelha-se à de um tomate em 

miniatura (Tapia e Fries, 2007). 

O desenvolvimento do fruto dura geralmente entre 60 e 80dias (Rufato et al., 2008), e 

a composição percentual pode ser traduzida em 70% de polpa, 23,6% corresponde à casca e 

sementes e 6,4% ao cálice (Torres, 2011). 

Segundo a norma técnica colombiana (NTC 4580, 1999), o grau de maturação, 

visualizado através da coloração da epiderme pode ser classificado em sete estádios (figura 

6). 

Durante a maturação do fruto, acompanhada por mudanças da cor da epiderme, 

também os valores de sólidos solúveis totais (SST) e acidez titulável (AT) sofrem variações. 

O quadro 1 estabelece os valores mínimos de SST, os valores máximos de AT e os valores 

mínimos da relação SST/AT, associados a cada estádio de maturação do fruto. 

 

http://www.dicionarioinformal.com.br/pubescente/
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Figura 6 - Relação entre a coloração do cálice e epiderme do fruto com os estádios de maturação de Physalis 

peruviana L. (fonte: NTC 4580, 1999). 

 

Quadro 1 - Valores mínimos de sólidos solúveis totais (SST), máximos de acidez titulável (AT), expressa em 

% ácido cítrico e mínimos da relação SST/AT. (fonte: NTC 4580, 1999).  

Estádio de maturação 0 1 2 3 4 5 6 

SST (ºBrix) 
9,40 11,40 13,20 14,10 14,50 14,80 15,10 

AT (%ácido cítrico) 
2,69   2,70   2,56   2,34   2,08  1,83   1,68 

SST/AT 
3,50   4,20   5,20   6,00   7,10  8,10   9,00 

 

2.7.5. Cálice 

Physalis peruviana L. é envolvida por um cálice aveludado composto por cinco 

sépalas (Rufato et al., 2008; Cajas et al., 2012), com comprimento entre 3 e 4cm (Tapia e 

Fries, 2007). 

Durante o período de desenvolvimento do fruto, este é protegido pelo cálice, que actua 

como protecção contra insetos, pássaros, agentes patogénicos, condições climáticas adversas 

e é também fonte de hidratos de carbono durante os primeiros 20dias de crescimento do 

fruto (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008). 

 

2.8. Caracterização do fruto 

O estudo das características físico-químicas dos frutos de physalis é de elevada 

importância para avaliar a qualidade do fruto, bem como o seu tempo de vida útil. 

0: fruto fisiologicamente 

desenvolvido de cor verde-escuro;  

1: fruto de cor verde mais claro;  

2: a zona do cálice permanece 

verde, e o interior do fruto já 

apresenta tonalidades laranja;  

3: o fruto apresenta cor alaranjada 

com tons verdes na zona do cálice;  

4: fruto de cor laranja claro;  

5: fruto de cor laranja;  

6: fruto de cor laranja intenso. 
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A relação destas características com a coloração do cálice permite utilizar essa mesma 

coloração como indicador do momento de colheita (Lima et al., 2009). Porém, como o 

cálice se encontra completamente fechado no momento da colheita, a visualização da cor do 

fruto é impossível, pelo que a coloração do mesmo não é facilmente utilizável sem a 

remoção ou abertura das sépalas. 

Relacionando physalis proveniente da Colômbia com a Sul Africana e Europeia, a da 

Colômbia apresenta maior tamanho, é mais doce e tem uma cor mais atrativa, o que favorece 

a sua diferenciação e promoção (Velasquez et al., 2007). 

Os compostos bioactivos, nomeadamente compostos fenólicos, β-caroteno, ácido 

ascórbico e outras vitaminas (Zelada et al., 2012; Dallmann et al., 2013), presentes neste 

fruto, fazem com que seja considerado um alimento funcional uma vez que as suas 

propriedades estão associadas à composição nutricional (Puente et al., 2011), 

proporcionando benefícios fisiológicos (Zelada et al., 2012; López et al., 2013). O quadro 2 

menciona a composição nutricional do fruto, segundo Carrasco e Zelada (2008). 

 

Quadro 2 - Composição nutricional de Physalis peruviana L. por 100g de polpa (fonte: Carrasco e Zelada, 

2008). 

Por 100g de polpa  

Calorias (Kcal)  76,8 

Água (g)  79,8 

Proteína (g)  1,9 

Hidratos de carbono (g)  17,3 

Fibra (g)  3,6 

Cálcio (mg)  10,55 

Fósforo (mg)  37,9 

Ferro (mg)  1,24 

Zinco (mg) 0,4 

Potássio (mg) 292,65 

Vitamina C (mg)  43,3 
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Os óleos extraídos de frutos de Physalis peruviana L. foram caracterizados por 

apresentarem altos níveis de vitamina K1, também denominada de filoquinona (Ramadan e 

Morsel, 2003). 

 

2.8.1. Massa 

A massa de physalis varia entre 4 e 10g (CCI, 2002). No início da maturação, quando 

o fruto apresenta coloração verde-amarelada, a massa média dos frutos pode variar entre 

2,39 e 4,86g e, no final da maturação, quando o fruto apresenta coloração laranja, a sua 

massa média pode variar entre 2,76 e 6,22g (Licodiedoff et al., 2013). A figura 3 ilustra 

frutos de physalis com diferente massa (7,78 e 3,10g). 

 

 

Figura 7 - Frutos de Physalis peruviana L. com diferente massa. 

 

2.8.2. Dimensões  

Segundo a norma oficial de qualidade para physalis (Codex Alimentarius, 2001), os 

frutos são classificados em relação ao seu diâmetro (Quadro 3), em quatro classes (calibre). 

O diâmetro corresponde à medida máxima da região equatorial do fruto. 

 

Quadro 3 - Diâmetro de frutos de physalis segundo o seu calibre (fonte: Codex Alimentarius, 2001) 

Calibre Diâmetro (mm) 

A 15,1 – 18,0 

B 18,1 – 20,0 

C 20,1 – 22,0 

D ≥ 22,1 
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O diâmetro transversal e longitudinal de physalis varia de acordo com o seu estado de 

maturação. Segundo Rodrigues et al. (2012) quando a coloração do cálice se apresenta 

verde-amarelado ou verde, o diâmetro transversal do fruto apresentava média de 16,16mm e 

o longitudinal de 15,93mm, enquanto que, quando o fruto se encontra num estado de 

maturação mais avançado, em que o cálice apresenta cor amarela, o diâmetro transversal do 

fruto tinha média de 17,45mm, e o longitudinal de 18,55mm. 

 

2.8.3. Cor 

A cor superficial dos alimentos é o primeiro parâmetro de qualidade avaliado pelos 

consumidores e é fundamental para a aceitação dos mesmos, ainda antes de serem provados 

(López et al., 2013).  

A zona distal do fruto de physalis é mais brilhante, e a zona proximal tem mais 

amarelo e menos vermelho, o que se deve principalmente ao menor teor de carotenóides e 

maturação do fruto (Puente et al., 2011). 

Os valores médios de L*, a* e b* variam de acordo com o estado de maturação do 

fruto. Quando este se encontra no início da maturação, apresenta valor médio de 43,53 para 

a luminosidade (L*), 15,73 para a coordenada “a*” e 19,97 para a coordenada “b*”. No final 

da maturação apresenta valor médio de 41,20 para a luminosidade, 18,27 para a coordenada 

“a*” e 20,02 para a coordenada “b*” (Licodiedoff et al., 2013). 

 

2.8.4. Propriedades mecânicas 

O estudo das propriedades mecânicas de physalis é importante pois este é um fruto 

bastante sensível e que apresenta um tempo de vida útil curto. 

O fruto physalis é composto por material anisotrópico, o seu comportamento reológico 

à compressão unidirecional depende do estádio de maturação e tempo de pós-colheita. A 

resistência mecânica à fractura e a firmeza diminuem com o tempo de pós-colheita do fruto, 

em resultado do amadurecimento e consequente amolecimento do fruto (Velasquez et al., 

2007). 

 

2.8.5. pH 

O pH de physalis varia entre 3,6 e 4,1 (Rufato et al., 2008), mas segundo Dallmann et 

al. (2013) tem valor médio de 4,19. 
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Licodiedoff et al. (2013) avaliaram o pH de physalis no início e no final da maturação, 

com pH médio de 3,67 e 3,84, respectivamente. No início os frutos apresentavam coloração 

verde-amarela, e no final coloração alaranjada. 

O valor de pH aumenta durante o processo de maturação do fruto, devido à redução 

dos ácidos orgânicos, sendo um comportamento típico de frutos climatéricos (Fischer et al., 

2005). Estes valores de pH favorecem a estabilidade do ácido ascórbico presente no fruto, 

quando este é exposto a processos de oxidação, tratamentos térmicos, exposição a radiação, 

entre outros (Rufato et al., 2008). 

 

2.8.6. Sólidos solúveis totais 

O valor de sólidos solúveis totais é expresso em ºBrix e aumenta em função do estado 

de maturação do fruto. Quando o cálice apresenta cor verde, o valor de ºBrix é de 

aproximadamente 11,26, quando o cálice apresenta cor amarelo-esverdeado o valor é de 

13,01ºBrix, quando apresenta cor amarela o valor é de 13,81ºBrix e quando a cor é amarelo-

acastanhado o valor de ºBrix é de 14,21 (Rodrigues et al., 2012). 

Vasco et al. (2008) mencionam que o valor de sólidos solúveis totais varia entre 17,5 e 

18,2ºBrix para frutos produzidos no Equador, e Dallmann et al. (2013) referem valores 

significativamente superiores (19,8ºBrix) para frutos provenientes do Brasil, em estádio de 

maturação fisiológica. 

Segundo o Codex Alimentarius (2001), os frutos de physalis devem apresentar, no 

mínimo, 14,0ºBrix para serem comercializados. 

 

2.8.7. Açúcares totais e livres 

Os hidratos de carbono são utilizados como fonte de energia, estando armazenados no 

organismo humano sob a forma de glicogénio e nos vegetais como amido; actuam também 

na preservação das proteínas, protecção contra corpos cetónicos e são essenciais para o 

funcionamento do cérebro (Pinheiro et al., 2005). 

Os principais hidratos de carbono presentes no fruto de physalis são sacarose, glicose e 

frutose, durante o processo de maturação do fruto estes açúcares aumentam a sua 

concentração, devido à hidrólise do amido (Fischer et al., 2005).       
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Novoa et al. (2006) avaliaram o conteúdo de açúcares de physalis (estádio de 

maturação 5) após a colheita, por cromatografia líquida de alta eficiência e obtiveram 1100 

mg/100g para sacarose, 941,43mg/100g para glicose e 767,70mg/100g para frutose. 

 

2.8.8. Acidez titulável 

Segundo Lima et al. (2009) o maior valor de acidez titulável é obtido quando a 

coloração do cálice se encontra na fase 1, e os menores valores nas fases 4 e 5, o que elucida 

que o fruto na fase 1 ainda não se encontra em condições de colheita. 

Segundo Dallmann et al. (2013) os frutos de physalis apresentam acidez de 1,73±0,22 

g ácido cítrico/100g
 
de fruto. 

Licodiedoff (2012) avaliou a acidez titulável no início e no final da maturação de 

frutos de physalis, distinguindo-os em pequenos (16,17 a 16,89mm de diâmetro) e grandes 

(20,42 a 22,55mm de diâmetro), com coloração verde-amarelada no início e coloração 

laranja no final da maturação. Os valores registados foram 1,51g ácido cítrico/100g (fruto 

pequeno) e 1,75g ácido cítrico/100g (fruto grande) no início da maturação. No final da 

maturação, 1,54g ácido cítrico/100g (fruto pequeno) e 1,83g ácido cítrico/100g (fruto 

grande). 

 

2.8.9. Relação entre sólidos solúveis totais e acidez titulável 

A relação entre sólidos solúveis totais e acidez titulável (SST/AT) constitui um índice 

de maturação (NTC 4580,1999), que representa o equilíbrio entre o teor de açúcares e ácidos 

(Licodiedoff, 2012) e é um indicador da qualidade e estado de maturação do fruto (Krolow 

et al., 2007). Uma maior razão atribui ao fruto um maior equilíbrio entre a doçura e a acidez, 

o que proporciona um sabor mais agradável, tornando este fruto mais atrativo aos 

consumidores (Krolow et al., 2007). 

Segundo Bolzan et al. (2011) a relação SST/AT é afectada pela temperatura de 

armazenamento, presença ou ausência do cálice e pelo período de armazenamento. Os 

mesmos autores obtiveram, no momento de colheita, um valor médio de 4,49 na relação 

SST/AT. 

Licodiedoff et al. (2013) obtiveram valores médios de 8,03 no início da maturação, 

quando o fruto apresentava uma coloração verde-amarelada, e 8,61 no final da maturação, 

quando o fruto apresentava coloração laranja. 
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2.8.10. Ácidos orgânicos 

Os principais ácidos orgânicos presentes no fruto de physalis são o cítrico, o málico, o 

ascórbico e o oxálico. Durante a maturação estes ácidos diminuem, o que é consequência da 

actividade de hidrogenases. Estes ácidos são utilizados no processo respiratório e no 

metabolismo secundário do fruto (Fischer et al., 2005; Vicente et al., 2009). 

Novoa et al. (2006) avaliaram o conteúdo de ácidos orgânicos em physalis, e 

obtiveram concentrações de 0 a 5,03mg/100g de ácido ascórbico, 331,67 a 1095,37mg/100g 

de ácido cítrico, 25,76 a 81,08mg/100g de ácido málico e 11,25 a 33,47mg/100g de ácido 

tartárico. 

 

2.8.11. Compostos fenólicos  

Os compostos fenólicos apresentam actividade antioxidante, tendo a capacidade de 

inactivar radicais livres devido à presença de grupos hidroxilo (OH
-
), que se ligam a radicais 

livres presentes no organismo impedindo a sua acção causadora de danos e/ou oxidação de 

componentes celulares (Severo et al., 2009). 

O teor de compostos fenólicos é variável. Severo et al. (2010) relatam valores entre 

169,19 e 210,41mgEAG/100 de fenólicos totais. Vasco et al. (2008) por sua vez, classificam 

este fruto como tendo baixa composição fenólica, com valores de 87±19mgEAG/100, 

quando comparado com a amora (2167±835mgEAG/100). Por outro lado, se comparado 

com tomate e manga, 26±12 e 60±26mgEAG/100, respectivamente, physalis apresenta 

valores superiores. Dallmann et al. (2013) registaram valores de fenóis totais de 79,56μg de 

ácido gálico/g em frutos de physalis. 

 

2.8.12. Vitamina C 

A vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel (Pinheiro et al., 2005) e actua como 

agente antioxidante (ácido ascórbico) e na regeneração do alfa-tocoferol (vitamina E), que é 

considerado o principal antioxidante lipossolúvel presente no corpo humano (Santos e Filho, 

2004). Valente et al. (2011) caracterizaram os frutos de Physalis peruviana L. como ricos 

em vitamina C, com 33,1mg/100g. 

A vitamina C actua ainda sobre o sistema imunológico, aumentando a resistência a 

infecções, ajuda a controlar os níveis de colesterol, auxilia na cicatrização de feridas e é 
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essencial para a saúde da pele e mucosas. A deficiência desta vitamina pode provocar 

hemorragias nas gengivas, queda de dentes, baixa resistência a infecções, anemia e fadiga. 

Quando a deficiência é elevada pode levar ao escorbuto (Pinheiro et al., 2005).  

Licodiedoff et al. (2013) avaliaram o teor de vitamina C no início e no final da 

maturação do fruto. No início da maturação, o teor médio foi de 214,02mg/100g, e no final 

da maturação verificaram um decréscimo para 157,05mg/100g. 

 

2.8.13. Carotenóides 

Os carotenóides são pigmentos naturais responsáveis pela coloração de diversos 

alimentos, nomeadamente frutos, hortaliças, alguns peixes e gema de ovo, variando desde o 

amarelo a laranja e vermelho (Rodriguez-Amaya et al., 2008). 

Nutricionalmente são substâncias bioactivas com elevada actividade antioxidante, com 

efeitos benéficos sobre a saúde (Rodriguez-Amaya et al., 2008). Apresentam potencial 

vitamínico e têm demonstrado uma possível acção protectora contra a carcinogénese 

(Agostini-Costa et al., 2003). 

Os carotenóides que apresentam maior importância a nível da saúde humana são: beta-

caroteno, alfa-caroteno, beta-criptoxantina, licopeno, luteína e zeaxantina (Rodriguez-

Amaya et al., 2008). Beta-caroteno é mais abundante e funcional como provitamina A 

(Ramadan e Morsel, 2003); luteína e zeaxantina estão também relacionadas com a saúde 

ocular (Murillo et al., 2010). 

Os carotenóides são responsáveis pela atribuição da cor laranja ao fruto de physalis, no 

entanto o nível de pigmentação depende do estado de maturação do fruto e das condições de 

armazenamento (Ramadan e Morsel, 2003). 

Physalis é uma boa fonte de carotenóides, apresentando após a colheita 

98,93μgβcaroteno/g de fruto (Severo et al., 2010), valor superior ao da cenoura, conhecida 

por ser boa fonte destes compostos, e que apresenta 79,26 μgβcaroteno/g de fruto (Medeiros 

et al., 2011). 

 

2.8.14. Actividade antioxidante   

A actividade antioxidante é atribuída à actividade de enzimas, nomeadamente as 

superóxido dismutases, ascorbato-redutases, catalases e peroxidases, e também a compostos 

do metabolismo secundário como compostos fenólicos (ácidos fenólicos e flavonóides), 
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vitaminas (C, E e A) (Severo et al., 2010), carotenóides (López et al., 2013), que permitem a 

eliminação de radicais livres, produzidos durante as reacções de oxidação (Sgarbieri e 

Pacheco, 1999; López et al., 2013). A oxidação pode acarretar alterações na textura, cor e 

sabor do produto, redução do prazo de validade, perda de vitaminas e ácidos gordos 

essenciais, tendo influência negativa no valor nutricional e pode ser prejudicial para a saúde 

(Trinderup, 2011). 

Physalis apresenta na sua composição vitamina C, licopeno e betacaroteno (Pereira, 

2007), polifenóis e vitamina A com efeito antioxidante (Puente et al., 2011). 

Segundo diversos estudos, physalis apresenta baixa actividade antioxidante. Severo et 

al. (2010) detectaram teores entre 1,14 e 1,73μmolTE/g e Vasco et al. (2008) um teor médio 

de 0,7±0,4μmolTE/g. A amora apresenta valores de 41±16μmolTE/g e o morango de 

11±3μmolTE/g, pelo que se verifica que possuem maior actividade antioxidante que 

physalis (Vasco et al., 2008). 

Dallmann et al. (2013) reportam valores de 7,31±1,72 e 46,65±1,28% de inibição, 

realizadas pelo ensaio de DPPH e ABTS, respectivamente, em physalis. 

Estudos comprovam que o consumo de substâncias antioxidantes provenientes da 

dieta, principalmente dietas ricas em frutos e legumes diminuem o risco de doenças 

cardiovasculares, no entanto, é também relatado que quando é inserido um micronutriente 

específico com capacidades antioxidantes como suplemento, de modo a reduzir a incidência 

de diabetes e doenças cardiovasculares, o impacto pode ser inexistente, podendo mesmo ser 

negativo. O efeito inexistente ou mesmo negativo, como a toxicidade, pode estar relacionado 

com dúvidas ainda existentes relacionadas com a dose ideal e duração da suplementação 

(Catania et al., 2009). 

 

2.8.15. Vitaesteróides 

Os vitaesteróides constituem uma classe de substâncias bioactivas caracterizadas como 

lactonas esteroidais, estruturalmente baseadas no esqueleto do ergostano, sendo na sua 

maioria polioxigenados. Possuem função lactónica no carbono 26, pelo que têm a 

capacidade de originar uma grande variedade de estruturas, que se classificam em 

vitanólidos/vitanolídeos “modificados”, vitafisalinas, fisalinas, acnistinas, ixocarpalactonas 

e perolactonas (Tomassini et al., 2000). 
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São comumente encontradas, e de forma mais expressiva, em espécies pertencentes à 

família Solanaceae, não sendo no entanto exclusivas desta família (Veleiro et al., 2005). 

Os vitaesteróides apresentam várias actividades biológicas como anti-inflamatório, 

imunossupressor, antitumoral, actividade citotóxica, antiparasitário, anticolinesterásico e 

antimicrobiano (Veleiro et al., 2005). 

De entre os vários géneros da família Solanaceae, Physalis sp. apresenta maior 

produção de vitanolídeos e fisalinas (Tomassini et al., 2000). 

As fisalinas são derivados esteroidais do tipo 13,14-seco-16,24 ciclo ergostano, 

carbonilados em C-15, para além da lactona característica apresentam uma outra lactona 

fundida ao anel D da molécula, sendo deste modo considerado um composto estruturalmente 

complexo (Tomassini et al., 2000). Esta substância actua sobre o sistema imunológico 

humano evitando a rejeição de órgãos transplantados, e apresenta propriedades terapêuticas 

como a redução do colesterol LDL, diminuição da glicémia e apresenta também acção 

diurética (Rufato et al., 2008). 

 

2.9. Propriedades terapêuticas 

Os frutos de physalis apresentam elevado conteúdo de ácidos gordos polinsaturados, 

vitaminas A, B e C e fitoesteróis, bem como minerais essenciais, vitaminas E e K, fisalina 

(Puente et al., 2011), fósforo e ferro (Pereira, 2007).  

Os benefícios associados a este fruto, consequência da sua composição nutricional e 

de componentes biologicamente activos permitem reduzir o risco de algumas doenças. 

Physalis apresenta propriedades medicinais já comprovadas, como a redução do colesterol 

LDL (lipoproteínas de baixa densidade), também conhecido como “mau colesterol”, 

diminuição da glicemia e acção diurética. Alguns estudos científicos ainda não concluídos 

revelam que esta planta pode apresentar uma forte actividade como estimulante imunológico 

e revelam também a existência da fisalina, que actua sobre o sistema imunológico humano, 

evitando a rejeição de órgãos transplantados (Rufato et al., 2008). A presença de fisalina e 

vitaesteróides específicos da família das Solanáceas atribuem a este fruto propriedades anti-

inflamatórias, antimicrobianas e anticancerígenas (Puente et al., 2011). 

Também o cádmio causa danos oxidativos no fígado e rins, prejudicando a função 

hepática e renal. Moneim et al. (2014) verificaram efeito protector de physalis contra a 

toxicidade provocada pelo cádmio. Este facto foi atribuído às suas propriedades 
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antioxidantes, anti-apoptóticas e anti-inflamatórias, considerando que a physalis tem um 

importante potencial terapêutico. Arun e Asha (2007) também mencionam actividade anti-

hepatotóxica em physalis. 

Alguns estudos têm sido realizados com o intuito de perceber se as folhas de physalis 

têm algum efeito na saúde. Em 2013, na República do Congo, foi realizado um estudo que 

pretendia avaliar o efeito do extrato de folhas de physalis no tratamento de diabetes em 

cobaias. O extracto aquoso bruto de folhas de physalis apresenta actividade hipoglicémica 

em animais mas que, em doses elevadas, pode causar intoxicação grave (Kasali et al., 2013). 

Os fitoesteróis encontram-se em elevada concentração, conferindo propriedades 

antioxidantes e hipocolesterolémicas. Os principais fitoesteróis presentes são campesterol, β-

sitosterol e estigmasterol, a que se associa a diminuição de colesterol no sangue (Puente et 

al., 2011). 

 

2.10. Colheita 

Physalis é um fruto delicado, pelo que exige cuidados específicos no momento de 

colheita, pós-colheita e acondicionamento (Gonçalves et al., 2012). 

A colheita do fruto deve ser manual, com a particular atenção de não danificar o cálice 

que envolve o fruto, e deve ser realizada pela manhã, para evitar colher frutos com 

humidade excessiva e temperaturas elevadas (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008). A 

comercialização ideal do fruto é até 12horas após a colheita, caso contrário, deve ser 

armazenado a 4ºC e humidade relativa de 90% (Rufato et al., 2008). 

Physalis apresenta perfil respiratório climatérico, pelo que durante a maturação há 

aumento da produção de etileno e de dióxido de carbono (Trinchero et al., 1999; Fischer et 

al., 2005). Os frutos climatéricos podem ser colhidos e deixados amadurecer fora da planta. 

Apresentam uma elevação da taxa respiratória após a colheita, melhorando deste modo 

características sensoriais como aroma, cor, sabor e textura (Celestino, 2010). 

O etileno é uma hormona natural proveniente do produto do metabolismo das plantas e 

regula o crescimento, desenvolvimento, maturação e senescência (Pinto e Morais, 2000). É 

principalmente sintetizado sob condições de stresse. Em physalis, o etileno promove o 

amadurecimento do fruto acelerando o processo de senescência (Vieira et al., 2010).  
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Para serem colhidos os frutos de physalis devem apresentar desenvolvimento e 

maturação adequados, de modo a suportarem o manuseamento e transporte, e chegarem em 

condições satisfatórias ao destino (Codex Alimentarius, 2001). 

A maturação do fruto pode ser avaliada pela cor externa, que muda gradualmente de 

verde até laranja, quando este se encontra laranja está maduro e próprio para consumo. O 

teor mínimo de sólidos solúveis totais para um fruto maduro deve ser superior a 14,0ºBrix, e 

a mudança da cor do cálice não é suficiente para indicar o amadurecimento do fruto (Codex 

Alimentarius, 2001), embora seja através da alteração da cor do mesmo que se determina o 

momento ideal de colheita (Fischer e Martínez, 1999). 

 

2.11. Pós-colheita 

Os hortofrutícolas são caracterizados como tecidos vivos que mesmo após a colheita 

estão sujeitos a alterações, embora algumas dessas alterações sejam desejáveis para o 

consumidor, outras são indesejáveis pois contribuem para a diminuição da qualidade do 

produto, implicando em casos extremos a sua perda. Estas alterações estão relacionadas com 

factores biológicos, como respiração, transpiração e acção do etileno. Deste modo devem 

retardar-se largamente estas modificações, recorrendo à aplicação de técnicas e tecnologias 

pós-colheita (Pinto e Morais, 2000). 

 

2.11.1. Seleção e classificação 

Para a comercialização do fruto fresco, o Codex Alimentarius (2001) impõe limitações 

relativamente às características físicas dos frutos. Estes devem estar inteiros; com ou sem 

cálice; sãos, não apresentar sinais de podridão ou alterações que tornem os frutos impróprios 

para o consumo; limpos, praticamente isentos de matérias estranhas visíveis; isentos de 

parasitas; isentos de ataques de pragas; isentos de humidade externa anormal, excepto 

quando esta resulta da condensação após remoção do armazenamento refrigerado; devem 

apresentar aspecto fresco e ter consistência firme, a sua epiderme deve ser lisa e brilhante e 

não devem apresentar odor ou sabor estranhos.  

Existem três categorias de classificação de physalis: extra, I e II. A categoria extra 

engloba frutos de qualidade superior, isentos de defeitos, com a excepção de defeitos 

bastantes ligeiros, que não prejudiquem o aspecto geral do fruto, qualidade, conservação e 

apresentação na embalagem. A categoria I engloba frutos de boa qualidade, embora possam 
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apresentar ligeiros defeitos, desde que estes não prejudiquem o aspecto geral dos frutos, 

qualidade, conservação e apresentação na embalagem. Os defeitos podem ser, ligeiros 

defeitos na forma, coloração e epiderme, estes defeitos não podem afectar a polpa do fruto. 

A categoria II engloba os frutos que foram excluídos das duas categorias acima referidas, 

por apresentarem mais defeito que os inclusos na categoria II, embora estas não possam 

afectar o aspecto geral dos frutos, qualidade, conservação e apresentação na embalagem. Os 

defeitos podem ser, ligeiros defeitos na forma, coloração e epiderme, e com distinção da 

categoria I estes frutos podem apresentar pequenas fendas cicatrizadas desde que não 

ultrapassem 5% da superfície do fruto (Codex Alimentarius, 2001). 

 

2.11.2. Embalagem e apresentação do fruto 

As embalagens devem cumprir critérios de qualidade, higiene, ventilação e apresentar 

características de resistência que garantam transporte e acondicionamento adequados dos 

frutos (Codex Alimentarius, 2001). 

A apresentação deve consistir em frutos homogéneos e conter apenas physalis da 

mesma variedade, categoria, cor, calibre e tipo de apresentação (com ou sem cálice). A parte 

do conteúdo da embalagem que se encontra visível deve ser representativa da totalidade dos 

frutos. Os frutos devem ser acondicionados em embalagens de modo a ficarem protegidos, o 

interior destas embalagens deve utilizar materiais novos, limpos, e não devem ser 

susceptíveis a provocar alterações quer internas quer externas aos frutos. Devem estar livres 

de corpos e cheiro estranhos (Codex Alimentarius, 2001). 

Em 2007 na Colômbia, não havia conhecimento da resistência e do comportamento 

mecânico de physalis, o que resultava numa falta de conhecimento a nível do manuseamento 

durante a colheita e tratamento pós-colheita e não permitia controlar possíveis riscos de 

danos mecânicos nos frutos (Velasquez et al., 2007). 

 

2.11.3. Aproveitamento tecnológico 

Physalis é um fruto bastante perecível, e com o intuito de prolongar o seu tempo de 

vida útil recorre-se ao seu aproveitamento tecnológico, nomeadamente recorrendo a 

processamentos físicos e químicos, que são uma alternativa viável à sua utilização (Rutz et 

al., 2012).  
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O processamento de physalis permite o desenvolvimento de produtos estáveis e com 

características sensoriais agradáveis, como polpas, néctares, compotas, physalis desidratada, 

em calda de vinho, entre outros (Cajas et al., 2012; Rutz et al., 2012). 

Sob a sua forma natural, pode ser comercializada com ou sem cálice (Toledo, 2013). 

Com cálice, que apresenta forma de balão é também utilizada em decoração de doces e 

sobremesas (Gonçalves et al., 2012). 

As conservas de frutos, nomeadamente frutos em calda, têm como intuito preservar o 

fruto de forma a que as suas características sensoriais (aroma, sabor, textura e cor) e o seu 

valor nutritivo se mantenham inalteradas durante um maior período de tempo (Neto e Paiva, 

2006). O grau de maturação revela-se um aspecto importante com influência sobre a 

qualidade do produto final. Frutos muito maduros atribuirão ao produto final um 

amolecimento indesejável e frutos imaturos apresentarão deficiências relativamente à cor, 

sabor e textura (Torrezan, 2000). 

Os frutos desidratados são obtidos sob secagem com ar quente, e podem também ser 

desidratados por sublimação (liofilização). Os frutos tratados termicamente podem ser 

processados com recurso a altas temperaturas ou recorrendo à pasteurização, onde são 

utilizadas temperaturas mais baixas; estes frutos são comercializados em folhas de flandres 

ou vidro. Os frutos tratados com baixas temperaturas referem-se aos frutos armazenados em 

congelação e refrigeração (Toledo, 2013).  

Erkaya et al. (2012) indicam que a physalis pode ser utilizada como um bom aditivo 

natural na produção de gelado, devido ao seu valor nutritivo, elevado teor de fibra, cor e 

sabor agradáveis; permitem aumentar o valor nutricional e melhorar as propriedades físico-

químicas do gelado. 

 

2.12. Refrigeração 

O armazenamento visa sobretudo minimizar a intensidade dos processos vitais dos 

frutos, utilizando condições adequadas que permitam reduzir a taxa do metabolismo normal, 

não alterando a fisiologia do fruto (Kader, 1986). 

Sendo um fruto delicado, physalis deve ser acondicionado logo após a colheita em 

locais frescos e sem incidência de sol (Rufato et al., 2008; Gonçalves et al., 2012). A sua 

duração após a colheita varia dependendo do tipo de armazenamento, humidade do cálice no 
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momento de colheita e do tamanho do fruto, sendo que frutos de maior tamanho tendem a 

rachar (Tapia e Fries, 2007). 

O armazenamento do fruto com cálice permite aumentar significativamente o seu 

tempo de vida útil (Gonçalves et al., 2012). Porém, países importadores de physalis como os 

Estados Unidos exigem que o fruto seja comercializado sem cálice, e destacam a 

importância de aplicar diferentes sistemas de armazenamento para os frutos sem cálice, a 

fim de aumentar a sua vida útil (Cedeño e Montenegro, 2004). 

A aplicação de refrigeração tem como intuito a diminuição da reactividade química, da 

actividade enzimática e do crescimento microbiano, pelo que os frutos se conservam durante 

mais tempo do que quando armazenados à temperatura ambiente (Freitas e Figueiredo, 

2000). 

Segundo Cedeño e Montenegro (2004) o tempo de vida útil de physalis armazenado à 

temperatura ambiente com cálice é de aproximadamente um mês, e sem cálice é de 4 a 

5dias. Referem também que quando armazenado sob refrigeração, physalis sem cálice pode 

chegar a um mês e meio. 

Tapia e Fries (2007) mencionam que frutos com cálice podem ser armazenados a 2ºC 

durante quatro a cinco meses. Por outro lado, Bolzan et al. (2011) revelam que frutos de 

physalis armazenados a 2ºC±1 e humidade relativa de 90%±5, sem a presença de cálice, têm 

a duração de até 60dias, sendo que a partir deste momento começam a apresentar sinais de 

deterioração, como manchas escuras, amolecimento e ficam enrugados, considerando-se 

assim inviáveis para consumo. O mesmo estudo revela que estes frutos armazenados com 

cálice e nas mesmas condições têm duração até 90dias. 

Estudo realizado com o intuito de avaliar o comportamento de physalis sob 

armazenamento a 2 e 10ºC, com e sem cálice, durante 90dias, permitiu observar uma 

diminuição da massa nos frutos, embora esta perda não tenha sido afectada pela temperatura 

nem pela presença ou não de cálice (Bolzan et al., 2011). Segundo estes autores, a firmeza 

do fruto diminuiu ao longo do seu armazenamento (de 0,279kgf para 0,189kgf), mas este 

facto não foi afectado pela temperatura nem pela presença ou não de cálice. 

Bolzan et al. (2011) observaram que a relação SST/AT é afectada pela temperatura e 

período de armazenamento dos frutos. Até aos 60dias de armazenamento, quando mantidos 

a uma temperatura de 2ºC, os frutos apresentaram menor relação SST/AT, 

comparativamente com os armazenados a 10ºC. Dos 60 aos 90dias não se verificaram 
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diferenças entre as duas temperaturas utilizadas no estudo. Verificaram também que houve 

um aumento significativo na relação SST/AT desde o momento da colheita, onde o valor da 

relação era 3,83, para 14,88 após 90dias de armazenamento (Bolzan et al., 2011). 

Após a colheita, quando os frutos de physalis são mantidos à temperatura ambiente e 

refrigerada, verificou-se um aumento do teor de fenólicos totais (Severo et al., 2010). Este 

aumento pós-colheita pode estar relacionado com stresses bióticos e abióticos, que induzem 

o metabolismo secundário do fruto, aumentando a produção destes compostos (Taiz e 

Zeiger, 2004). 

O teor de carotenóides totais aumenta após a colheita, embora quando armazenado sob 

refrigeração (4ºC±1), se verifique um aumento menos intenso (Severo et al., 2010). Santos 

et al. (2006) também verificaram um menor teor de carotenóides totais em pitangas 

armazenadas à temperatura de 10ºC±2, quando comparadas com as armazenadas a 23ºC±2; 

tal facto pode levar a sugerir que a refrigeração tem uma influência negativa sob a via de 

biossíntese dos carotenóides. 

Kader (1986) relatou a diminuição do teor de carotenóides totais em frutos 

armazenados sob refrigeração. Esta diminuição pode estar relacionada com uma redução do 

metabolismo, consequência da baixa temperatura e também da provável elevação da 

concentração de CO2 e redução de O2, que podem fazer com que haja uma diminuição da 

biossíntese dos carotenóides. 

Segundo Severo et al. (2010), a actividade antioxidante de physalis apresenta uma 

correlação negativa com o amadurecimento e período de armazenamento do fruto, indicando 

que com o avanço da maturação e período de armazenamento, a actividade antioxidante 

diminui. Tal facto pode ser atribuído a compostos que estejam presentes apenas em estados 

iniciais de maturação e que apresentem maior actividade antioxidante. 

 

2.13. Congelação 

A congelação tem como objectivo aumentar a longevidade, reduzindo drasticamente a 

actividade e multiplicação de microrganismos contaminantes dos alimentos e diminuindo a 

reactividade química e a actividade enzimática (Freitas e Figueiredo, 2000). 

O processo de congelação tem efeitos físicos no alimento, influenciando o seu aspecto 

final. Durante a congelação o alimento aumenta de volume e há a formação de cristais de 

gelo (Freitas e Figueiredo, 2000), degradando a estrutura celular. 
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Segundo Tapia e Fries (2007) a congelação é uma forma de armazenamento viável, 

embora os frutos percam propriedades texturais.  

Sahari et al. (2004) estudaram o efeito de baixas temperaturas em morangos, 

utilizando as temperaturas de -12, -18 e -24ºC no seu estudo, e verificaram que o 

armazenamento a estas temperaturas leva a perdas de cor, teor de ácido ascórbico e acidez, 

durante os três meses de armazenamento. 

Camlofski et al. (2012) avaliaram o efeito do congelamento e do uso do filme de 

polietileno de baixa densidade (PEBD) na conservação dos compostos bioactivos de 

Physalis peruviana L., com armazenamento durante 180dias. Verificaram que quando os 

frutos são acondicionados em embalagens de PEBD com espessura de 10 e 20μm, e à 

temperatura de -20ºC, há uma preservação de 81,10% de fenóis totais, de 73,31% de 

vitamina C e de 44,23% de rutina. 

 

2.14. Desidratação   

A desidratação é uma das técnicas mais antigas utilizadas na preservação de alimentos, 

e consiste na remoção da água do alimento. Esta remoção da água deve ser feita até que a 

concentração de açúcares, ácidos, sais e outros componentes seja suficientemente elevada de 

modo a reduzir a actividade da água, e inibir deste modo a sua disponibilidade como 

solvente em actividades químicas, bioquímicas e microbiológicas. Este processo deve 

preservar o valor nutricional do alimento e conferir ao produto final características sensoriais 

próprias (Meloni, 2003). O conteúdo de água existente num alimento é a principal causa de 

deteorização por microrganismos e alterações por reacções químicas e enzimáticas, deste 

modo uma diminuição no conteúdo de água do alimento contribuirá para a conservação do 

mesmo (Celestino, 2010). 

Durante a desidratação pode verificar-se perda de qualidade do alimento em 

parâmetros como cor, sabor e textura, podendo observar-se contração de volume e 

endurecimento do fruto. Durante a secagem os pigmentos antociánicos são geralmente 

alterados, pelo que se pode verificar um aparecimento da cor castanha (Meloni, 2003). 

Este processo apresenta vantagens relativamente ao aumento do tempo de vida útil do 

alimento, apesar das possíveis perdas de nutrientes, o valor nutritivo do produto fica 

concentrado devido à perda de água. Também facilita o transporte e comercialização, visto 
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que o alimento seco fica mais leve e compacto e há uma redução relativamente às perdas pós 

colheita (Celestino, 2010). 

Devido ao conteúdo de beta-caroteno, teor de fenólicos totais, vitamina C e 

flavonoides, o fruto de physalis é considerado um potencial produto funcional quando 

desidratado (López et al., 2013). 

Temperaturas de desidratação de 50, 60, 70, 80 e 90ºC, conduziram a menor tempo de 

secagem por ordem inversa de temperatura. Para a obtenção de um teor de humidade de 

0,1% à temperatura de 90ºC, foram necessários 180 minutos, enquanto à temperatura de 

50ºC o tempo de secagem subiu para 800 minutos (Lopez et al. 2013). 

Relativamente aos parâmetros cromáticos L*, a* e b*, o fruto fresco apresentou 

valores de 51,978, 20,186 e 53,750, respectivamente. Verificaram diferenças significativas 

nas coordenadas b* e L*, comparando o fruto fresco com o desidratado, o que significa que 

o fruto fresco é mais brilhante e apresenta mais luminosidade que o fruto processado (López 

et al., 2013). Os frutos de physalis desidratados adquirem uma cor mais escura, 

consequência das reacções de Maillard que ocorrem (Vega-Gálvez et al., 2009). 

O teor de vitamina C é claramente afectado pela temperatura, decrescendo em todas as 

temperaturas de secagem, e não sendo mesmo detectável quando a temperatura utilizada foi 

de 90ºC (López et al., 2013), o que pode ser explicado por processos oxidativos irreversíveis 

ocorridos durante a secagem (Vega-Gálvez et al., 2008). 

A degradação de beta-caroteno foi mais evidente quando a temperatura de secagem foi 

de 50ºC, verificando-se uma perda de 28% do valor inicial. Relativamente às temperaturas 

de 80 e 90ºC não se verificaram diferenças significativas, o que pode ser influenciado pelo 

tempo de duração da secagem (López et al., 2013). 

O teor de compostos fenólicos diminuiu quando a temperatura de secagem foi de 50, 

60 ou 70ºC. Quando a temperatura foi de 90ºC verificou-se um aumento no teor de 

compostos fenólicos e o mesmo acontece com o teor de flavonóides (López et al., 2013). 
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3. Material e Métodos  

 

3.1. Material vegetal 

Foram utilizados frutos da espécie Physalis peruviana L. (figura 8), com produção na 

região de Leiria, colhidos a 07-07-2013. As amostras foram transportadas sob refrigeração 

de forma a manter as propriedades do fruto, e foram posteriormente separadas de acordo 

com o tipo de armazenamento ou tratamento a que foram sujeitas. 

 

 

           Figura 8 - Frutos de Physalis peruviana L. com cálice (a) e sem cálice (b). 

 

3.2. Análise após a colheita 

A análise após a colheita foi realizada no dia de chegada dos frutos (08-07-2013). Os 

frutos foram recepcionados com cálice e foi utilizada uma amostra de 30 frutos.  

Foram quantificados: massa, dimensões, sólidos solúveis totais, pH, acidez total 

titulável, parâmetros cromáticos e força de penetração para a ruptura da epiderme. 

 

3.2.1. Preparação de frutos para outras análises 

Foi utilizada amostra de 30 frutos para liofilização, para determinações químicas com 

base no extrato seco, nomeadamente açúcares totais, açúcares livres (glucose, galactose, 

frutose e sacarose), ácidos orgânicos (málico e cítrico), carotenóides (α-caroteno, β-

caroteno, β-criptoxantina, licopeno, zeaxantina e luteína) fenólicos totais, vitamina C e 

actividade antioxidante.  

 

3.3. Armazenamento à temperatura ambiente e refrigeração 

Para a análise dos frutos armazenados à temperatura ambiente (17ºC) e refrigerada 

(1,5ºC ± 0,5) foram utilizadas amostras de 30 frutos com cálice e amostras de 30 frutos sem 
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cálice, sendo utilizada uma amostra de cada por data de amostragem. O quadro 4 menciona 

as datas de amostragem realizadas. 

 

 Quadro 4 - Datas de amostragem de frutos armazenados à temperatura ambiente e sob refrigeração, com e sem 

cálice. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Em cada data de amostragem foram quantificados: massa, dimensões, sólidos solúveis 

totais, pH, parâmetros cromáticos e força de penetração para a ruptura da epiderme. 

Na 2ª e 4ª datas de amostragem foi também utilizada uma amostra de 30 frutos 

armazenados com cálice para liofilização, para determinações químicas com base no extrato 

seco, nomeadamente açúcares totais, açúcares livres (glucose, galactose, frutose e sacarose), 

ácidos orgânicos (málico e cítrico), carotenóides (α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, 

licopeno, zeaxantina e luteína) fenólicos totais, vitamina C e actividade antioxidante, para o 

estudo da evolução destes componentes em armazenamento à temperatura ambiente e 

refrigerado. 

 

3.4. Congelação de frutos  

Para os frutos submetidos a congelação (-22ºC) foram utilizadas amostras de 30 frutos 

com cálice e amostras de 30 frutos sem cálice. A primeira data de amostragem foi após 

3meses, a segunda após 4,5meses e a terceira após 6meses de armazenamento (quadro 5).  

Em cada data de amostragem foi utilizada uma amostra de 30 frutos com cálice e uma 

amostra de 30 frutos sem cálice, sendo quantificados: massa, dimensões, sólidos solúveis 

totais, pH e parâmetros cromáticos. As quantificações foram efectuadas após descongelação 

dos frutos à temperatura ambiente. 

Aos 6meses de armazenamento foi utilizada uma amostra de 30 frutos armazenados 

com cálice para liofilização, para determinações químicas com base no extrato seco, 

Amostragem  Data        T. Ambiente        Refrigeração 

1ª (Colheita)  08 Julho  Com   

2ª  11 Julho Sem Com Sem Com 

3ª  15 Julho Sem Com Sem Com 

4ª  18 Julho Sem Com Sem Com 

5ª  22 Julho Sem Com Sem Com 

6ª  25 Julho    Com 

7ª  29 Julho    Com 

8ª  20 Agosto    Com 

9ª  9 Outubro    Com 
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nomeadamente açúcares totais, açúcares livres (glucose, galactose, frutose e sacarose), 

orgânicos (málico e cítrico), carotenóides (α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, licopeno, 

zeaxantina e luteína) fenólicos totais, vitamina C e actividade antioxidante, para o estudo da 

evolução destes componentes em armazenamento sob congelação. 

 

3.5. Desidratação de frutos 

Para o processo de desidratação foram utilizadas amostras de 30 frutos sem cálice 

(figura 9). A desidratação foi efetuada à temperatura de 40ºC, durante 36-48horas até 

estabilização de massa. 

 

 

             Figura 9- Frutos de Physalis peruviana L. desidratados. 

 

A primeira data de amostragem foi após 4,5meses e a segunda após 6meses de 

armazenamento (quadro 5), sendo determinados parâmetros cromáticos em cada data de 

amostragem. 

Aos 6meses de armazenamento foi utilizada uma amostra de 30 frutos para 

liofilização, para determinações químicas com base no extrato seco, nomeadamente açúcares 

totais, açúcares livres (glucose, galactose, frutose e sacarose), ácidos orgânicos (málico e 

cítrico), carotenóides (α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, licopeno, zeaxantina e 

luteína) fenólicos totais, vitamina C e actividade antioxidante, para o estudo da evolução 

destes componentes em frutos desidratados. 

 

Quadro 5- Datas de amostragem de frutos congelados e desidratados. 

 Meses após a instalação do ensaio 

Amostragem Data Congelação Desidratação 

1ª 9 Outubro 3,0  

2ª 25 Novembro 4,5 4,5 

3ª 14 Janeiro 6,0 6,0 
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3.6. Imersão dos frutos em soluções aquosas 

Para a imersão dos frutos em soluções aquosas foram utilizadas amostras de 15 frutos 

sem cálice, armazenados em frascos herméticos com 90mL da respetiva solução (figura 10). 

A primeira data de amostragem foi após 3meses de armazenamento e a segunda após 

4,5meses, sendo avaliado em cada data massa, dimensões, sólidos solúveis totais, pH, 

parâmetros cromáticos e força de penetração para a ruptura da epiderme. 

Ao fim de 6meses de armazenamento foram utilizadas duas amostras para liofilização, 

para quantificação de açúcares totais, açúcares livres (glucose, galactose, frutose e sacarose), 

ácidos orgânicos (málico e cítrico), carotenóides (α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, 

licopeno, zeaxantina e luteína) fenólicos totais, vitamina C e actividade antioxidante, com 

base no extrato seco, para o estudo da evolução destes componentes nos frutos imersos nas 

diferentes soluções aquosas. 

 

Figura 10 - Frutos de Physalis peruviana L. imersos em soluções aquosas, após 4,5 meses de armazenamento. 

 

3.6.1. Soluções utilizadas 

Os frutos foram incorporados em soluções com açúcar branco refinado (sacarose), 

açúcar mascavado, vinagre e com características agridoces. As soluções de açúcar branco 

refinado, açúcar mascavado e vinagre apresentavam concentração de 33% e a solução 

agridoce era composta por 22% de açúcar branco refinado e 33% de vinagre. A solução 

controlo foi realizada com água. 

As soluções de açúcar branco refinado e açúcar mascavado foram utilizadas com o 

intuito de avaliar o comportamento da acidez natural de physalis. O açúcar mascavado, 

apesar do seu custo mais elevado apresenta funções sensoriais distintas e é mais saudável. 

A solução agridoce teve como objectivo principal, verificar se a acidez natural da 

physalis se acentuava de uma forma eficaz e atractiva, desenvolvendo assim um produto 

gourmet, destinado à nova cozinha com um sabor agridoce, frutado e especiado. 
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A utilização de uma solução formulada somente com vinagre teve como objectivo 

verificar a possível eficácia deste fruto como “pickle”, sendo um fruto com um bom 

equilíbrio entre a acidez e a doçura mostra-se interessante verificar o seu comportamento 

neste tipo de solução. 

 

3.7. Determinações laboratoriais 

3.7.1. Massa e dimensões 

Para a determinação da massa foi utilizada balança de precisão Kern EW2200-2NM. 

O valor da massa é expresso em grama. A largura (diâmetro transversal) e altura (diâmetro 

longitudinal) dos frutos, foram determinadas com o auxílio de paquímetro digital (0-150mm, 

Digital Caliper), sendo expresso em milímetro.  

 

3.7.2. Parâmetros cromáticos 

Os parâmetros cromáticos foram determinados com colorímetro Minolta Chroma 

Meter CR-300, no sistema CIEL*a*b*. 

 O sistema CIEL*a*b* utiliza três coordenadas para a identificação da cor. A 

coordenada “L*” expressa o grau de luminosidade da cor medida, variando de 0 (cor preta) a 

100 (cor branca), a coordenada “a*” expressa o grau de variação entre o vermelho e o verde, 

em que a* negativo representa o verde e a* positivo representa o vermelho, e a coordenada 

b* expressa o grau de variação entre o azul e o amarelo, em que b* negativo representa o 

azul e b* positivo representa o amarelo. Através da relação entre as coordenadas “a” e “b” 

obtém-se o “C” ou croma, que representa uma medida da intensidade ou saturação da cor 

(Konica Minolta, 1998).  

As determinações foram efetuadas no cálice e na epiderme do fruto. No cálice as 

medições foram realizadas em quatro pontos (em quatro sépalas aleatórias), e na epiderme 

em seis pontos, quatro na zona equatorial, uma na zona proximal e uma na zona distal do 

fruto. 

 

3.7.3. Força de penetração para a ruptura da epiderme 

A força de penetração para a ruptura da epiderme foi quantificada com o analisador de 

textura TA.XT-plus, da Stable Micro Systems, através de ensaios de perfuração. 
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Para a realização do ensaio de perfuração (figura 11) foi utilizada uma sonda com 

2mm de diâmetro (P2) à velocidade de 1mm/s. A perfuração foi efetuada na zona equatorial 

do fruto, com célula de carga de 5kg. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Ensaio de perfuração, com analisador de textura TA.XT-plus.               

                        

3.7.4. Sólidos solúveis totais e pH  

Os sólidos solúveis totais e pH foram determinados no sumo dos frutos, obtido através 

da centrifugadora elétrica Tefal, modelo Elea.  

O teor de sólidos solúveis totais foi determinado utilizando um refratómetro Atago PR 

101, através da quantificação do índice refratométrico (IR), os resultados são expressos em 

ºBrix. 

Para a medição do pH utilizou-se potenciómetro digital Jenway 3310.  

 

3.7.5. Açúcares totais 

Os açúcares totais foram determinados com base na metodologia de Dubois et al. 

(1956). 

Para a preparação da amostra pesou-se 2,5 a 5,0mg de extrato seco e efetuou-se a 

extração em 1mL ácido sulfúrico (H2SO4) a 12M. Incubou-se durante 1 hora a 35ºC. Após 

incubação adicionou-se 5ml de água ultra-pura e colocou-se a 100ºC durante 2horas. 

Para a determinação retirou-se 1ml do extrato anterior e adicionou-se 1ml de reagente 

de fenol a 5%. Adicionou-se 5ml de H2SO4 puro (98%) e agitou-se. De seguida procedeu-se 

a um período de repouso de 10minutos à temperatura ambiente, após repouso colocou-se em 

banho-maria durante 15minutos à temperatura ambiente (±22ºC). Colocou-se a amostra em 

cuvetes de espectrofotómetro e a absorvância foi lida ao comprimento de onda de 490nm, no 

espectrofotómetro. 
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Os resultados são expressos em mg (equivalentes de frutose)/g peso seco. 

 

3.7.6. Açúcares livres 

Os açúcares livres (glucose, frutose, sacarose e galactose) foram determinados por 

HPLC-DAD após derivatização com benzoílo (cloreto de benzoílo), com base na 

metodologia de Daniel et al. (1981).  

Foi utilizada amostra de 100mg de extrato seco, na qual se efetuou uma extração com 

5ml de etanol a 80%. Após um período de incubação a 20ºC durante 2horas introduziu-se 

1ml em vials de plástico e centrifugou-se durante 10minutos a 13000rpm, à temperatura de 

4ºC. Após a centrifugação introduziu-se 100μl em vials de plástico e secou-se com azoto até 

evaporação completa. De seguida adicionou-se 500μl de reagente de derivatização (10% de 

benzoílo em piridina) e incubou-se a amostra a 37ºC durante 16horas. Após incubação, 

adicionou-se 1ml de dietil éter, agitou-se em vórtex e centrifugou-se durante 20minutos a 

13000rpm, a 4ºC. De seguida retirou-se 750μl de sobrenadante para vials de plástico e 

secou-se com azoto até evaporação completa. Ressuspendeu-se com 750μl de metanol 100% 

e introduziu-se em vials de vidro para quantificação em HPLC. Efetuou-se a injeção de 20μl 

em HPLC em coluna C18 (250x4,5mm).  

Foram preparados padrões de glucose, galactose, frutose e sacarose. Foram retirados 

50μl de cada padrão e colocados em vials de 2ml, secou-se com azoto até evaporação 

completa. De seguida adicionou-se 500μl de reagente de derivatização e procedeu-se ao 

mesmo procedimento referido anteriormente.  

O método foi efetuado em equipamento HPLC-DAD, utilizando coluna C18. Os 

eluentes foram: A: água pura com 0,1% de + ácido trifluoroacético e B: acetonitrilo com 

0,1% de ácido trifluoroacético. A corrida teve a duração de 35minutos, com fluxo de 

1mL/minuto. A leitura foi efetuada ao comprimento de onda de 270nm. Os resultados são 

expressos em mg/g de peso seco. 

 

3.7.7. Ácidos orgânicos 

Os ácidos orgânicos (málico e cítrico) foram determinados por cromatografia líquida 

de alta resolução com deteção por fotodíodos (HPLC-DAD), com base na metodologia de 

Philips et al. (2010). 
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Foi utilizada amostra de 1g de extrato seco, à qual se adicionou 10ml de água ultra 

pura. Após agitar a mistura no vórtex, levou-se ao sonicador durante 5minutos e agitou-se 

novamente. Centrifugou-se durante 15minutos a 4000rpm à temperatura ambiente. Filtrou-se 

o sobrenadante e rejeitou-se o precipitado. Foi retirado 1ml de sobrenadante e colocou-se em 

vials de vidro de HPLC de 2mL, filtrando com filtros spartan 13/0,2μm. Efetuou-se a 

injeção de 20μl em HPLC em coluna C18 (250x4,5mm).  

Foram preparados padrões de ácido málico e cítrico. 

A fase móvel da corrida cromatográfica continha dihidrogenofosfato de potássio 

(6,8g/L), com pH ajustado a 2,1 por adição de ácido ortofosfórico a 85% e temperatura de 

20ºC. A corrida tem a duração de 20minutos, com fluxo de 0,8mL/minuto. Os ácidos 

orgânicos são visualizados ao comprimento de onda de 210nm. Os resultados são expressos 

em mg/g de peso seco. 

 

3.7.8. Fenólicos totais 

Os fenólicos totais foram determinados pelo método de Folin-Ciocalteau, com base na 

metodologia de Javanmardi et al. (2003), com ligeiras alterações.  

A extração da amostra efetuou-se com 40mg de extrato seco e 1ml de metanol a 70%. 

Incubou-se a 75ºC durante 30minutos e centrifugou-se a 13000rpm durante 15minutos. O 

sobrenadante foi retirado para vials de vidro.  

Colocaram-se 50μl da amostra em frasco de 10ml e adicionaram-se 2,5mL de reagente 

de Folin-Ciocalteau e 2,0mL de Na2CO3 a 7,5% em água ultra-pura. Procedeu-se a uma 

incubação de 15minutos a 45ºC. Após incubação, os extratos foram transferidos para cuvetes 

de espectrofotómetro e a absorvância foi lida ao comprimento de onda de 765nm, no 

espectrofotómetro. 

Os padrões utilizados foram de ácido gálico. 

Como controlo foi utilizado metanol a 70%. Os resultados são expressos em mg 

(equivalentes de ácido gálico)/g de peso seco. 

 

3.7.9. Vitamina C 

A vitamina C foi determinada por HPLC, com base na metodologia de Hernández et 

al. (2006). 
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A extração foi efetuada em frascos escuros com 0,200g de peso seco de amostra e 5ml 

de solvente. Homogeneizou-se e centrifugou-se durante 2minutos a 4000rpm a 4ºC. Filtrou-

se para vials de HPLC e efetuou-se a injeção em HPLC em coluna C18 (250x4,5mm). Os 

resultados são expressos em mg/g de peso seco. 

 

3.7.10. Carotenóides 

Os carotenóides foram determinados utilizando o método espectrofotométrico, 

baseado na metodologia de Davis et al. (2003), Barros et al. (2007) e Mohan et al. (2012). 

Determinou-se o β caroteno, α caroteno, β criptoxantina, zeaxantina, luteína e licopeno. 

Para a extração da amostra utilizou-se 0,1g de extrato seco e 10ml de acetona:n-

hexano. A quantificação foi feita por absorvância em espectrofotómetro UV, utilizando 

comprimentos de onda de 453, 505 e 663nm. Os resultados são expressos em μg/g de peso 

seco. 

 

3.7.11. Actividade antioxidante 

Para a avaliação da actividade antioxidante existe uma série de métodos in vitro, tendo 

em vista a diversidade de compostos com propriedades antioxidantes, além da complexidade 

quanto ao modo de combater os diferentes radicais livres. No presente trabalho a actividade 

antioxidante foi determinada pela quantificação da inibição de radicais livres 1,1-diphenyl-

2-picrylhydrazyl (DPPH) e 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)  (ABTS). 

A actividade antioxidante pelo método DPPH foi determinada com base na 

metodologia de Marinova et al. (2005), Heimler et al. (2007) e Lamien-Meda et al. (2008).  

Para a extração pesou-se uma massa de 0,1000g de amostra de extrato seco para um 

tubo de centrífuga e adicionou-se 10mL de metanol a 70%. Agitou-se no vortex (Labinco 

L46) e colocou-se em banho-maria com agitação (GFL 1083) a 70ºC durante 15minutos. 

Posteriormente foi centrifugado (Kubota 2100, Japan) a 4000rpm durante 15minutos. Após a 

centrifugação, filtrou-se o sobrenadante para frascos de vidro e colocou-se a -20ºC.  

Procedeu-se à preparação da solução de DPPH segundo a metodologia utilizada por 

Brand-William et al. (1995), Von Gadow et al. (1997), Sánchez-Moreno et al. (1998), 

Siddhraju e Becker (2003), substituindo o metanol a 95% por metanol puro. A seguir, 

colocou-se 0,5mL de amostra + 3,5mL da solução de DPPH num tubo de centrífuga. 

Durante 60minutos a amostra foi colocada em local escuro. A solução foi então vertida para 
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cuvetes descartáveis de 4mL e leu-se a absorvância no espectrofotómetro UV-VIS (U-2000, 

serial 121-0120, Hitachi Ltd., Japan) num comprimento de onda de 517nm. O resultado é 

expresso em % de inibição de radicais metálicos DPPH. 

A determinação da actividade antioxidante pelo método ABTS foi realizada com base 

na metodologia de Stradil et al. (2006).  

Inicialmente foi formado o radical ABTS
+
, a partir da reacção de ABTS com 

persulfato de potássio, os quais foram incubados à temperatura ambiente e na ausência de 

luz, durante 14 horas.  

De seguida a solução foi diluída em tampão fosfato (pH 7) até a obtenção de uma 

solução com absorvância de 734nm. 

Para a realização da análise foi utilizado 0,1mL de amostra com 3,9mL de solução de 

ABTS, sendo incubadas durante 10minutos a 37ºC em local escuro. De seguida a 

absorvância foi medida ao comprimento de onda de 734nm. Foi utilizada uma solução de 

tampão fosfato (3,9mL sem a adição da solução de ABTS) como controlo negativo. O 

resultado é expresso em µM equivalentes Trolox. 

 

3.8. Análise estatística 

Foi realizada análise de variância (ANOVA) e separação de médias com o teste de 

Tukey-HSD a 5%, avaliadas com o pacote informático JMP-8. Probabilidade menor que 5% 

(p<0,05) indica influência significativa; probabilidade menor que 1% (p<0,01) indica 

influência muito significativa e probabilidade menor que 0,1% (p<0,001) indica influência 

altamente significativa da variável independente em estudo. Os resultados estão 

representados em quadros.  
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Efeito da refrigeração e do tempo de prateleira na qualidade de frutos 

de Physalis peruviana L.
1
 

4.1.1. Resumo 

A crescente preocupação com a saúde leva os consumidores a preferirem uma dieta 

nutritiva, com o aumento da ingestão de frutas. Physalis peruviana L. é um fruto exótico da 

família Solanaceae, com compostos bioactivos e equilíbrio entre a acidez e doçura, o que 

torna este fruto bastante atractivo para os consumidores, e interessante a nível comercial. 

Mas o seu curto tempo de vida útil exige a avaliação da sua longevidade sob refrigeração. 

Este trabalho visou avaliar o comportamento em pós-colheita de physalis em 

armazenamento à temperatura ambiente (±17ºC) e em armazenamento refrigerado 

(1,5ºC±0,5), quantificando-se massa, parâmetros cromáticos, textura, pH, açúcares, ácidos 

orgânicos, carotenóides, fenólicos totais, vitamina C e actividade antioxidante.  

Physalis peruviana L. pode ser armazenada sem cálice e à temperatura ambiente, até 

14dias, e sob refrigeração até 43dias. Com a presença de cálice, o tempo de vida útil dos 

frutos foi incrementado, para 21dias em armazenamento à temperatura ambiente, e para 

93dias sob refrigeração. 

Foi verificado que o uso de refrigeração permitiu melhor controlo da senescência dos 

frutos, permitindo um aumento considerável do seu tempo de vida útil. A refrigeração 

permitiu melhor manutenção de massa, firmeza, açúcares e ácidos orgânicos. O 

armazenamento de frutos com presença de cálice permitiu preservar melhor as 

características da parte edível, sendo verificadas menores perdas de massa e firmeza. 

 

4.1.2. Introdução 

O género Physalis é o mais abundante pertencente à família Solanaceae e engloba 

mais de cem espécies conhecidas, algumas das quais apresentam toxicidade. (Thomé e 

Osaki, 2010). É originária da Amazónia e dos Andes (Thomé e Osaki, 2010), porém é a 

Colômbia o seu maior produtor (CCI, 2002). 

                                                             
1 Artigo submetido ao Journal Postharvest Biology and Technology 

  Silva, C.; Oliveira, A. e Ribeiro, C. 
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O fruto de Physalis peruviana L. é um fruto exótico (Restrepo et al., 2014), 

caracterizado como baga carnosa, suculenta, redonda ou oval, de coloração amarelo-

alaranjado quando madura (CCI, 2002), e com características agridoces (Silva et al., 2013). 

A massa de physalis varia entre 4 e 10g, o diâmetro entre 1,25 e 2,50cm (CCI, 2002), e 

apresenta entre 100 a 300 sementes no seu interior (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008).  

Segundo o Codex Alimentarius (2001), os frutos de physalis são classificados em 

relação ao seu diâmetro, em quatro calibres: calibre “A” - de 15,1 a 18,0mm; calibre “B” - 

de 18,1 a 20,0mm; calibre “C” - de 20,1 – 22,0mm e calibre “D” - acima de 22,1mm. 

O valor de sólidos solúveis totais oscila entre 17,5 e 18,2°Brix no fruto pós colheita 

(Vasco et al., 2008), e o Codex Alimentarius (2001) menciona que os frutos de physalis 

devem apresentar um mínimo de 14,0ºBrix para serem comercializados.  

A baga é envolvida por um cálice aveludado composto por cinco sépalas, que durante 

o período de desenvolvimento do fruto actua como protecção contra insetos, pássaros, 

agentes patogénicos, condições climáticas adversas e é também fonte de hidratos de carbono 

durante os primeiros 20dias de crescimento do fruto (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 

2008). A aparência do cálice é considerado um parâmetro para a determinação do ponto 

ideal de colheita do fruto (Lima et al., 2009). 

Compostos bioactivos presentes no fruto fazem com que seja considerado um alimento 

funcional (Puente et al., 2011), promovendo benefícios fisiológicos (Zelada et al., 2012; 

Lopez et al., 2013). Na sua composição incluem-se também ácidos gordos polinsaturados, 

vitaminas C, B, E e K, minerais essenciais, fósforo e ferro. Os frutos de physalis são uma 

boa fonte de carotenóides e compostos fenólicos (Pereira, 2007; Puente et al., 2011; Valente 

et al.,2011; Dallmann et al., 2013). 

Moneim et al. (2014) verificaram efeito protector de physalis contra a toxicidade 

provocada pelo cádmio no fígado e rins, este facto foi atribuído às suas propriedades 

antioxidantes, anti-apoptóticas e anti-inflamatórias, considerando a physalis um potencial 

nutriente para terapêutica. Arun e Asha (2007) também mencionam actividade anti-

hepatotóxica em physalis. Kasali et al. (2013) detectaram actividade hipoglicémica em 

animais no extrato aquoso bruto de folhas de physalis. Wu et al. (2006) e Wu et al. (2009) 

mencionaram que o extrato supercrítico actua na prevenção de cancro e do envelhecimento e 

apresenta propriedades anti-inflamatórias.  
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O armazenamento do fruto com cálice permite aumentar significativamente o seu 

tempo de vida útil (Gonçalves et al., 2012), porém países importadores de physalis como os 

Estados Unidos exigem que o fruto seja comercializado sem cálice (Cedeño e Montenegro, 

2004). Os mesmos autores destacam a importância de aplicar diferentes sistemas de 

armazenamento para a physalis sem cálice, a fim de aumentar sua vida útil.  

Physalis apresenta perfil respiratório climatérico, durante a maturação há um aumento 

da produção de etileno e dióxido de carbono (Trinchero et al., 1999; Fischer et al., 2005). Os 

frutos climatéricos podem ser colhidos e deixados amadurecer fora da planta, apresentam 

uma elevação da taxa respiratória após a colheita, melhorando deste modo características 

sensoriais como o aroma, cor, sabor e textura e qualidades nutricionais (Celestino, 2010; 

Vieira et al., 2010). 

Um dos maiores problemas enfrentados pela indústria alimentar refere-se à 

preservação dos seus produtos. A preservação de alimentos pode ser feita por meio do uso 

de aditivos químicos, conservantes, ou por meio de processos físicos e biológicos, como a 

refrigeração, secagem, congelação, aquecimento e irradiação. Em armazenamento 

refrigerado o alimento é armazenado a uma temperatura entre 0 e 7ºC (Trinderup, 2011), e é 

uma alternativa viável para a manutenção da qualidade pós colheita (Brackmann et al., 

2011). 

A aplicação de temperaturas de refrigeração permite minimizar a intensidade dos 

processos vitais dos frutos reduzindo a taxa do metabolismo normal, sem alterar a fisiologia 

do fruto (Kader, 1986), permite também diminuir o crescimento microbiano (Freitas e 

Figueiredo, 2000). 

Cedeño e Montenegro (2004) mencionam que o tempo de vida útil de physalis 

armazenada à temperatura ambiente com cálice é de cerca de um mês, e sem cálice entre 4-

5dias. Mencionam também que quando armazenada sob refrigeração, a physalis sem cálice 

pode alcançar uma vida útil de um mês e meio. Bolzan et al. (2011) relatam que frutos de 

physalis armazenados a 2°C±1, com humidade relativa de 90%±5 e sem cálice, apresentam 

um tempo de vida útil de 60dias. Mencionam também que nas mesmas condições de 

armazenamento, frutos com cálice apresentam um tempo de vida útil de 90dias. 

O presente trabalho visa caracterizar os frutos de Physalis peruviana L. após a colheita 

e determinar o seu tempo de vida útil. Avaliar a qualidade do fruto durante o armazenamento 

à temperatura ambiente e refrigerada, com e sem cálice, avaliando a massa, parâmetros 
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cromáticos, textura, pH, açúcares, ácidos orgânicos, carotenóides, fenólicos totais, vitamina 

C e actividade antioxidante. 

4.1.3. Material e métodos 

Material vegetal: Foram utilizados frutos da espécie Physalis peruviana L., com 

produção em Leiria e colhidos a 07-07-2013.  

Os frutos foram armazenados à temperatura ambiente (±17ºC), e à temperatura de 

refrigeração (1,5ºC±0,5). Na análise após a colheita foi utilizada uma amostra de 30 frutos 

com cálice.  

Para a análise dos frutos armazenados à temperatura ambiente e sob refrigeração 

foram utilizadas, por data de amostragem, uma amostra de 30 frutos com cálice e uma 

amostra de 30 frutos sem cálice. 

A instalação do ensaio foi no dia 08-07-2013, as restantes datas de amostragem estão 

indicadas no quadro 6. 

 

Quadro 6 - Datas de amostragem de frutos armazenados à temperatura ambiente e sob refrigeração, com e sem 

cálice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em cada data de amostragem foram quantificados: massa, dimensões, parâmetros 

cromáticos, força de penetração para a ruptura da epiderme, pH e sólidos solúveis totais. 

Nas 2ª e 4ª datas de amostragem foi também utilizada uma amostra de 30 frutos 

armazenados com a presença de cálice para liofilização, para determinações químicas com 

base no extrato seco, nomeadamente açúcares totais, glucose, galactose, frutose, sacarose, 

ácidos orgânicos (málico e cítrico), carotenóides (α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, 

licopeno, zeaxantina e luteína) fenólicos totais, vitamina C e actividade antioxidante, para o 

Amostragem  Data        T. Ambiente        Refrigeração 

1ª (Colheita)  08 Julho  Com   

2ª  11 Julho Sem Com Sem Com 

3ª  15 Julho Sem Com Sem Com 

4ª  18 Julho Sem Com Sem Com 

5ª  22 Julho Sem Com Sem Com 

6ª  25 Julho    Com 

7ª  29 Julho    Com 

8ª  20 Agosto    Com 

9ª  9 Outubro    Com 



                                                 Comportamento de Physalis peruviana L. em pós-colheita 

 

43 

 

estudo da evolução destes componentes em armazenamento à temperatura ambiente e 

refrigerado. 

 

Determinações laboratoriais:  

Massa e Dimensões: A massa, expressa em g, foi medida em balança Kern EW2200-

2NM. A largura e altura, expressas em mm, foram medidas com paquímetro. 

Parâmetros cromáticos: Foram determinados em colorímetro Minolta Chroma Meter 

CR-300 utilizando o sistema de coordenadas CIEL*a*b*, e efectuando seis disparos na 

epiderme do fruto. 

Força de penetração para a ruptura da epiderme: Foi quantificada com o 

analisador de textura TA.XT-plus, da Stable Micro Systems. Foram realizados ensaios de 

perfuração, utilizando a sonda P2, com velocidade de deslocamento de 1mm/s e célula de 

carga de 5Kg. 

Sólidos solúveis totais (SST) e pH: Foram determinados no sumo dos frutos. Para 

quantificação do pH utilizou-se o potenciómetro digital Jenway 3310. O teor de sólidos 

solúveis totais foi determinado através da quantificação do índice refratométrico (IR) em 

refratómetro Atago PR 101. Resultado expresso em ºBrix. 

Açúcares totais e livres: Foram determinados pelo método do fenol-sulfúrico, com 

base na metodologia de Dubois et al. (1956). Os resultados são expressos em 

mg(equivalentes de frutose)/g peso seco. Os açúcares livres foram determinados por HPLC-

DAD após derivatização com benzoyl chloride, com base na metodologia de Daniel et al. 

(1981). Os resultados são expressos em mg/g de peso seco. 

Ácidos orgânicos: Foram determinados por cromatografia líquida de alta resolução 

com deteção por fotodíodos (HPLC-DAD), com base na metodologia de Philips et al. 

(2010). Os resultados são expressos em mg/g de peso seco. 

Fenólicos totais: Foram determinados pelo método de Folin-Ciocalteau, com base na 

metodologia de Javanmardi et al. (2003), com ligeiras alterações. Os resultados são 

expressos em mg (equivalentes de ácido gálico)/g de peso seco. 

Vitamina C: Foi determinada por HPLC, com base na metodologia de Hernández et 

al. (2006). Os resultados são expressos em mg/g de peso seco. 
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Carotenóides: Foram determinados pelo método espectrofotométrico, baseado na 

metodologia de Davis et al. (2003), Barros et al. (2007) e Mohan et al. (2012). Os resultados 

são expressos em μg/g de peso seco.  

Actividade antioxidante: Foi determinada pela quantificação da inibição de radicais 

livres 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) e 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid)  (ABTS).  

O ensaio DPPH, foi baseado na metodologia de Marinova et al. (2005), Heimler et al. 

(2007) e Lamien-Meda et al. (2008). Os resultados são expressos em % de inibição de 

radicais metálicos DPPH. O ensaio ABTS foi realizado com base na metodologia de Stradil 

et al. (2006), e o resultado expresso em µM equivalentes Trolox. 

 

Análise estatística 

Foi realizada análise de variância (ANOVA) e separação de médias com o teste de 

Tukey-HSD a 5%, avaliadas com o pacote informático JMP-8. Probabilidade menor que 5% 

(p<0,05) indica influência significativa; probabilidade menor que 1% (p<0,01) indica 

influência muito significativa e probabilidade menor que 0,1% (p<0,001) indica influência 

altamente significativa da variável independente em estudo. Os resultados estão 

representados em quadros.  

 

4.1.4. Resultados e Discussão 

Massa e dimensões 

O estudo das dimensões do fruto permite avaliar parâmetros relacionados com a 

morfologia do mesmo, relacionando a largura e altura foi verificado que physalis é um fruto 

aproximadamente esférico, com ligeira tendência para o achatamento. A média de massa do 

fruto no momento de colheita foi 4,77g, de largura 19,96mm e de altura 18,79mm. 

Durante o armazenamento foram verificadas oscilações na massa de frutos (quadro 7) 

suportados por uma variação, à temperatura ambiente, entre 4,66 e 5,60g (com cálice), e 

entre 4,13 e 4,79g (sem cálice), à temperatura de refrigeração, entre 5,03 e 5,83g (com 

cálice) e entre 4,58 e 4,99g (sem cálice). Valores concordantes com a faixa de valores entre 

4 e 10g referidos por CCI (2002). 

A refrigeração apresentou influência significativa (p<0,05) sobre a massa. Frutos 

armazenados sob refrigeração apresentaram maior massa que frutos armazenados à 
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temperatura ambiente. É evidente o efeito benéfico do uso de refrigeração sobre a massa, o 

que pode dever-se ao facto de as baixas temperaturas reduzirem a taxa respiratória e as 

actividades metabólicas relacionadas com o processo de senescência, retardando o 

amadurecimento e permitindo assim melhor preservação da massa de frutos. 

Kays (1997) mencionou que perdas de massa são em grande parte devido à perda de 

água por transpiração e em menor grau pela respiração, intensificando-se quando os frutos 

são sujeitos a temperaturas mais elevadas.  

A presença de cálice durante o armazenamento apresentou influência altamente 

significativa sobre a massa dos frutos. Valores mais elevados foram obtidos em frutos 

armazenados com a presença do cálice, o que pode ser explicado pelo facto de o cálice que 

protege naturalmente o fruto, minimizar a perda de água do mesmo. 

 De acordo com os resultados observados no quadro 7 os frutos utilizados para o 

presente estudo são de calibre B, C e D, com predominância do calibre C. 

Não foi verificada influência significativa da refrigeração sobre as dimensões dos 

frutos durante o armazenamento, contudo, a presença de cálice apresentou influência 

altamente significativa. Frutos maiores foram observados em armazenamento sem a 

remoção do cálice, o que pode dever-se à menor perda de água em frutos armazenados com 

cálice. 

Frutos armazenados com a presença de cálice e sob refrigeração permitiram análise até 

9 de Outubro (quadro 8), e foi verificada influência altamente significativa da data de 

amostragem sobre as dimensões. 

O cálice apresenta massa média de 0,30g, Lima et al. (2009) mencionam média de 

0,83g para o cálice com coloração amarelo-acastanhado. 

 

Parâmetros cromáticos 

A luminosidade (L*) de Physalis peruviana L. durante o armazenamento à 

temperatura ambiente e refrigerada (quadro 10), sofreu oscilações entre 61,45 e 63,70. A 

data de amostragem apresentou influência altamente significativa sobre este parâmetro, 

sendo observados frutos com maior luminosidade a 11 de Julho e com menor luminosidade 

a 15 de Julho. O armazenamento refrigerado apresentou influência muito significativa sobre 

este parâmetro cromático, e foi verificado que a refrigeração permitiu preservar melhor a 

luminosidade de frutos. 
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A susceptibilidade ao escurecimento (diminuição de luminosidade) durante o 

armazenamento, poderá estar relacionada com o escurecimento enzimático. Este 

escurecimento enzimático ocorre devido à acção das enzimas polifenoloxidase e peroxidases 

que utilizam compostos fenólicos como substratos provocando alterações indesejáveis na 

cor, sabor e aroma de frutos. 

Os valores de croma (C*) durante o armazenamento (quadro 10) variaram entre 53,54 

e 57,31, e foi verificada influência altamente significativa da data de amostragem sobre este 

parâmetro cromático. O valor mais elevado foi observado a 15 de Julho e valores menores a 

11, 22 e 18 de Julho. No dia 15 de Julho verificou-se também um aumento do parâmetro b* 

(intensificação do amarelo), com aumento na mesma data dos teores de carotenóides. 

A refrigeração apresentou influência altamente significativa sobre a coordenada a*. 

Isto indica que sob refrigeração os frutos apresentam menor intensidade de vermelho, 

possivelmente devido ao atraso no acúmulo de compostos carotenóides responsáveis pela 

pigmentação deste fruto, em que a sua biossíntese é influenciada negativamente pela 

temperatura de refrigeração (Severo et al., 2010). Foi também possível constatar que sob 

refrigeração, os teores de carotenóides presentes nos frutos é menor. 

As alterações de cor da epiderme dos frutos durante o armazenamento podem dever-se 

também à degradação da clorofila e síntese de outros compostos como os carotenóides. 

 

Força de penetração para a ruptura da epiderme 

A força máxima necessária para a perfuração da epiderme (quadro 9), apresentou 

tendência decrescente com o tempo de armazenamento (p<0,001). A diminuição da força 

necessária para a perfuração da epiderme de physalis está associada à perda de firmeza das 

estruturas celulares devido à actividade das enzimas (pectinases), que hidrolisam os 

compostos da parede celular do fruto (Arango, 2010). 

A força máxima e trabalho necessários para a perfuração da epiderme do fruto, foram 

menores em frutos armazenados à temperatura ambiente, pelo que foi verificado que o uso 

de refrigeração permitiu melhor preservação da firmeza do fruto. Segundo Lanchero (2007) 

o uso de refrigeração reduz a actividade das enzimas responsáveis pela degradação da 

parede celular. O efeito benéfico da refrigeração na manutenção da firmeza dos frutos pode 

também dever-se ao facto da refrigeração reduzir a taxa respiratória e as actividades 
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metabólicas relacionadas com o processo de senescência, retardando o amadurecimento, e 

deste modo retardando também as alterações de textura. 

A presença de cálice no armazenamento de frutos também apresentou influência 

altamente significativa (p<0,001), sobre a força máxima e trabalho necessários para 

perfuração da epiderme, o que pode dever-se ao facto de os frutos armazenados sem cálice 

apresentarem maior amolecimento. Este resultado evidencia que a presença do cálice 

permite melhor preservação da estrutura celular do fruto durante o tempo de 

armazenamento, permitindo melhor manutenção da firmeza. 

 

pH e Sólidos Solúveis Totais  

 O pH obtido no momento de colheita (8 Julho) foi 3,98±0,17. Concordante com a 

faixa de valores entre 3,6 e 4,1 de Rufato et al. (2008), e aproximado a 3,8 e 4,19 de 

Briones-Labarca et al. (2013) e Dallmann et al. (2013), respectivamente. O valor de SST foi 

17,8±0,45ºBrix, satisfazendo o valor mínimo de 14,0ºBrix estabelecido pelo Codex 

Alimentarius (2001), para a comercialização de physalis. 

O pH dos frutos durante o armazenamento à temperatura ambiente (quadro 7) variou 

entre 3,65 e 3,88 (com cálice), e entre 3,70 e 3,89 (sem cálice); sob refrigeração o pH dos 

frutos variou entre 3,63 e 3,68 (com cálice) e entre 3,63 e 3,71 (sem cálice). Valores 

concordantes com o intervalo referido por Rufato et al. (2008). 

Foi verificada uma influência altamente significativa (p<0,001) da data de amostragem 

sobre valores de pH. Valores mais elevados foram observados a 15, 18 e 22 de Julho, e 

menores a 11 de Julho. A perda de acidez durante o armazenamento pode dever-se à 

oxidação dos ácidos orgânicos no ciclo dos ácidos tricarboxilicos, em decorrência da 

respiração. 

Frutos armazenados sob refrigeração apresentaram valores menores de pH (com 

influência altamente significativa). Lima et al. (2013), também verificaram pH inferior em 

frutos armazenados sob refrigeração, ao qual atribuíram a influência da refrigeração no 

metabolismo do fruto. 

Durante o armazenamento à temperatura ambiente o valor de SST dos frutos (quadro 

7) oscilou entre 15,45 e 17,39ºBrix (com cálice), e entre 17,11 e 17,92ºBrix (sem cálice). Em 

processo refrigerado o valor de SST dos frutos variou entre 16,64 e 17,39ºBrix (com cálice), 

e entre 16,91 e 17,60ºBrix (sem cálice). 
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Foi verificada influência altamente significativa (p<0,001) da data de amostragem 

sobre o teor de sólidos solúveis totais, que foram mais elevados a 18 e 15 de Julho, e 

inferiores a 22 e 11 de Julho.  

O teor de SST apresentou decréscimo acentuado ao 3ºdia de armazenamento (11 

Julho), facto também referido por Rinaldi et al. (2008). Os mesmos autores e Trinchero et 

al. (1999) mencionaram que os decréscimos no início do armazenamento podem ser 

consequência de um aumento da intensidade respiratória dos frutos, uma vez que parte dos 

açúcares são utilizados no processo respiratório.  

A refrigeração não evitou a redução de SST no início do armazenamento, facto 

também mencionado por Lima et al. (2013), o que sugere que provavelmente os frutos 

necessitariam de um pré-arrefecimento rápido, de forma a minimizar o metabolismo do fruto 

e simultaneamente permitir um rápido equilíbrio com a temperatura de armazenamento. 

A manutenção do cálice durante o armazenamento apresentou influência altamente 

significativa sobre os valores de SST. Frutos armazenados sem cálice apresentaram valores 

superiores a frutos armazenados com a presença do cálice, o que indica que a sua remoção 

potencia uma maior actividade metabólica ao nível da perda de água e também da actividade 

respiratória e conversão de açúcares no fruto. 

O aumento no teor de açúcares em physalis armazenadas sem cálice, pode associar-se 

com o aumento do pH do fruto, uma vez que durante o processo de amadurecimento, os 

ácidos orgânicos presentes são utilizados na síntese de açúcares aumentando o teor de SST 

e, consequentemente, uma redução na acidez da fruta. 

Em frutos armazenados com a presença de cálice e sob refrigeração até 9 Outubro 

(quadro 8), foi observado um aumento de SST no final do armazenamento, o que se deve 

provavelmente ao final do período de amadurecimento do fruto. Na maioria dos frutos, ao 

longo do amadurecimento é verificado um aumento da doçura, sendo a quantificação de SST 

uma forma de medir indirecta e objectivamente essa mesma doçura. Estes teores geralmente 

aumentam no final do armazenamento, devido à degradação de polissacarídeos. 

 

Açúcares e ácidos orgânicos 

A sacarose e a frutose são os açúcares predominantes em frutos de physalis com 

valores iniciais de 83,1 e 21,8mg/g peso seco, respectivamente. Valores superiores aos 
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quantificados por Novoa et al. (2006), 11,00 mg/g de sacarose e 7,67mg/g de frutose, no 

primeiro dia de armazenamento e em frutos em estádio de maturação 5. 

No dia 15 de Julho foi observado um decréscimo de açúcares relativamente aos 

valores quantificados no momento de colheita. Este decréscimo poderá dever-se ao aumento 

da intensidade respiratória dos frutos, uma vez que parte dos açúcares são utilizados no 

processo respiratório (Trinchero et al., 1999 e Rinaldi et al., 2008).  

Os teores de açúcares livres durante o armazenamento (quadro 11) foram 

influenciados pelo uso de refrigeração. Valores mais elevados de glucose, galactose, frutose 

e sacarose foram verificados em frutos armazenados sobre refrigeração. A refrigeração 

diminui a velocidade de consumo de açúcares para a manutenção do metabolismo (hidrólise 

de sacarose e consumo de monossacarídeos), deste modo verifica-se que a refrigeração 

permite uma maior manutenção dos açúcares presentes em frutos. 

A data apenas apresentou influência muito significativa sobre a frutose, sendo 

verificados valores mais elevados no último dia de armazenamento (22 Julho). Este aumento 

pode dever-se possivelmente à degradação da sacarose e de polissacarídeos de reserva, como 

o amido, que origina glucose e frutose. 

A concentração de ácido cítrico e málico após a colheita foi de 50,5 e 0,7mg/g, 

respectivamente. Os valores de ácido cítrico durante o armazenamento (quadro 11) variaram 

entre 43,5 e 49,7mg/g, e de ácido málico entre 0,7 e 1,5mg/g. Valores superiores foram 

relatados por Novoa et al., (2006) mencionando intervalos entre 3,31 e 10,95mg/g (ácido 

cítrico) e 0,3 a 0,8mg/g (ácido málico). 

 O uso de refrigeração apresentou influência altamente significativa sobre a 

concentração de ácido cítrico, sendo quantificados valores mais elevados em frutos 

armazenados sob refrigeração. Também a data influenciou a concentração deste ácido, 

apresentando-se mais elevada no dia 15 de Julho. 

Segundo Fischer et al. (2005) e Lima et al. (2009), o decréscimo de ácido cítrico 

verificado após a colheita, pode ser consequência da actividade das hidrogenases, e pela 

utilização deste ácido como substrato durante o processo de respiração e no metabolismo 

secundário do fruto.  

O ácido málico sofreu influência significativa da combinação das variáveis uso de 

refrigeração e data, valores mais elevados foram obtidos na última data de amostragem (22 

Julho) em armazenamento refrigerado, e menores no mesmo dia à temperatura ambiente. 



                                                 Comportamento de Physalis peruviana L. em pós-colheita 

 

50 

 

Fenólicos totais 

O teor de fenólicos totais do fruto após a colheita foi 2,60mg/g, superior a 1,54mg/g de 

Carrasco e Zelada (2008) e ao intervalo entre 1,69 e 2,10mg/g de Severo et al. (2010). A 

concentração de fenólicos totais de Physalis peruviana L. é superior à da manga com 0,6 

mg/g (Vasco et al., 2008).  

Os teores de fenólicos totais durante o armazenamento (quadro 11) variaram entre 2,2 

e 2,9mg/g. O uso de refrigeração não apresentou influência significativa sobre os teores 

quantificados, embora Severo et al. (2010), mencionem no seu estudo que as baixas 

temperaturas utilizadas (4°C), apresentaram influência negativa na síntese de compostos do 

grupo.  

A data de amostragem apresentou influência significativa sobre a concentração de 

fenólicos totais, e foram obtidos valores superiores na última data de amostragem (22 Julho). 

O aumento de fenólicos totais verificado no final do armazenamento pode estar relacionado 

com stresses bióticos (pragas e doenças) e abióticos (stresse mecânico, stresse hídrico, frio, 

metais pesados e luminosidade) que induzem o metabolismo secundário do fruto, 

provocando um aumento na produção destes compostos (Taiz e Zeiger, 2004).  

 

Vitamina C 

A concentração de vitamina C é um importante indicador da qualidade nutricional de 

frutos (Briones-Labarca et al., 2013). A concentração de vitamina C de physalis após a 

colheita foi 0,3770mg/g, valor concordante com 0,3mg/g de Zelada et al. (2012) e Briones-

Labarca et al. (2013) e 0,4mg/g de Carrasco e Zelada (2008). 

Os teores de vitamina C durante o armazenamento (quadro 11) oscilaram entre 0,3803 

e 0,3959mg/g, e foi observado um aumento ao 7ºdia (15 Julho), em ambas as temperaturas. 

Após a colheita são geralmente verificadas perdas de vitamina C, uma vez que sendo 

considerado um antioxidante natural se encontra envolvido em reacções antioxidantes. No 

entanto, os aumentos verificados podem dever-se ao facto de a sua biossíntese estar ligada à 

degradação de pectinas, que liberta percursores do ácido ascórbico. Também a protecção da 

luz conferida pelo cálice e o pH ácido característico do fruto permitem minimizar as perdas 

desta vitamina. 

Foi verificada influência significativa da data nos teores de vitamina C, valores mais 

elevados foram verificados ao 7ºdia de armazenamento (15 Julho).  
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A refrigeração não interferiu na estabilidade de vitamina C durante o armazenamento; 

Severo et al. (2009) verificaram em armazenamento refrigerado de mirtilos, que a 

concentração de vitamina C se manteve constante. 

 

Carotenóides 

O uso de refrigeração apresentou influência altamente significativa sobre os teores de 

carotenóides quantificados. Valores inferiores foram observados em frutos armazenados sob 

refrigeração, o que pode dever-se ao facto de a refrigeração reduzir a velocidade das 

transformações metabólicas que dão origem à síntese de carotenóides. O mesmo foi descrito 

por Severo et al. (2010), que atribuíram o menor teor de carotenóides totais em frutos 

armazenados sob refrigeração a uma possível redução do metabolismo do fruto quando este 

é submetido a baixas temperaturas. 

No dia 15 de Julho, foi verificado um aumento no teor de carotenóides em frutos 

armazenados à temperatura ambiente, relativamente à análise no momento de colheita. Tal 

facto é também evidenciado pela intensificação da coloração dos frutos verificada no mesmo 

dia de análise.  

Santos et al. (2006) também verificaram, em pitangas, às temperaturas de 10°C±2 e 

23°C±2, que o teor de carotenóides é mais baixo em frutos armazenados à temperatura 

inferior. É sugerido por Severo et al. (2010), uma influência negativa das baixas 

temperaturas na via de biossíntese dos carotenóides.  

A data de amostragem apresentou influência sobre os teores de carotenóides. Valores 

mais elevados foram obtidos na última data de amostragem (22 Julho), o que pode ser 

fundamentado pelo facto de o amadurecimento de frutas ser um processo fisiológico 

acompanhado por uma carotenogénese intensificada (Rodriguez-Amaya et al., 2008) 

 

Actividade Antioxidante 

A actividade antioxidante pelo método sequestro do radical livre DPPH (quadro 11) 

variou entre 50,27 e 53,79% de inibição, superiores a 46,65% de inibição mencionado por 

Dallmann et al. (2013). Pelo método ABTS os valores oscilaram entre 0,043 e 

0,060µMTE/g, aproximados a 0,7±0,4µMTE/g de Vasco et al. (2008), e inferiores ao 

intervalo entre 1,14 e 1,73µMTE/g de Severo et al. (2010). A actividade antioxidante de 
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physalis é menor quando comparada à manga (3,1±0,6µMTE/g) e morango (11±3µMTE/g) 

(Vasco et al., 2008).  

De acordo com os resultados da análise de variância (quadro 11), não foi detectado 

efeito significativo da data de amostragem sobre a actividade antioxidante de frutos de 

physalis nas duas metodologias utilizadas. O uso de refrigeração apresentou influência 

altamente significativa sobre a actividade antioxidante pelo método ABTS, e foram 

constatados valores superiores em frutos armazenados à temperatura ambiente. 

 

Foi verificado que o uso de refrigeração permitiu um melhor controlo da senescência 

dos frutos de physalis, permitindo um aumento considerável do seu tempo de vida útil. O 

que se deve ao retardo que as baixas temperaturas causam em processos bioquímicos e 

fisiológicos que resultam na senescência de frutos, como a diminuição da actividade 

metabólica (Alvarado, 2004). A refrigeração permitiu melhor manutenção de massa, 

firmeza, açúcares e ácidos orgânicos. 

Foi também verificado que a conservação de physalis com a presença de cálice 

permite preservar de melhor forma as características da parte edível, sendo verificadas 

menores perdas de massa e firmeza durante o armazenamento de frutos com cálice. 

 

4.1.5. Conclusão 

Physalis peruviana L. pode ser armazenada sem cálice e à temperatura ambiente, até 

14dias. Sob refrigeração, frutos sem cálice podem ser armazenados até 43dias. 

Com a presença de cálice, o tempo de vida útil dos frutos foi incrementado, para 

21dias em armazenamento à temperatura ambiente e para 93dias sob refrigeração. 

A presença de cálice durante o armazenamento apresentou efeito benéfico na 

conservação e preservação das características da parte edível do fruto.  

O armazenamento refrigerado permitiu melhor manutenção de massa, firmeza, 

açúcares e ácidos orgânicos presentes no fruto. 

Este estudo demonstra a importância da refrigeração e presença de cálice durante o 

armazenamento de physalis. No entanto, sugere-se o estudo da utilização de atmosferas 

modificadas associadas a baixas temperaturas, para prolongar o tempo de vida e para 

hipotética utilização de frutos sem cálice, uma vez que esta poderá ser a combinação ideal 
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para o aumento da conservação do fruto e a manutenção das características físicas e 

químicas do mesmo. 
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Quadro 7 – Efeito da data de amostragem e condições de armazenamento sobre massa (g), dimensões (mm), sólidos solúveis totais (SST, expresso em °Brix) e pH de 

Physalis peruviana L. durante armazenamento à temperatura ambiente e sob refrigeração, com e sem cálice.  

Data Armazenamento Cálice Massa Largura Altura SST pH 

11-Jul 

Temperatura Ambiente 

Com 4,83 ± 1,01 20,67 ± 1,82
bcd

 19,07 ± 1,42
bc

 15,45 ± 0,55 3,65 ± 0,02 

15-Jul Com 5,60 ± 0,94 21,55 ± 1,65
b
 19,96 ± 1,23

b
 17,10 ± 0,41 3,80 ± 0,08 

18-Jul Com 5,02 ± 1,16 24,25 ± 3,52
a
 22,17 ± 3,34

a
 17,39 ± 0,20 3,80 ± 0,03 

22-Jul Com 4,66 ± 1,32 20,47 ± 2,18
bcd

 18,69 ± 1,78
bc

 16,78 ± 0,78 3,88 ± 0,12 

11-Jul Sem 4,40 ± 0,85 19,82 ± 1,60
bcd

 18,52 ± 1,09
c
 17,11 ± 0,19 3,70 ± 0,06 

15-Jul Sem 4,79 ± 1,18 20,19 ± 2,04
bcd

 18,83 ± 1,28
bc

 17,76 ± 0,30 3,83 ± 0,01 

18-Jul Sem 4,13 ± 0,81 19,01 ± 1,35
d
 18,32 ± 1,50

c
 17,92 ± 0,53 3,78 ± 0,06 

22-Jul Sem 4,15 ± 0,97 19,50 ± 1,80
cd

 18,32 ± 1,23
c
 16,84 ± 0,12 3,89 ± 0,02 

11-Jul 

Refrigeração 

Com 5,03 ± 1,14 20,33 ± 1,86
bcd

 18,84 ± 1,45
bc

 16,64 ± 0,63 3,63 ± 0,04 

15-Jul Com 4,83 ± 1,14 20,43 ± 1,83
bcd

 18,87 ± 1,34
bc

 17,26 ± 0,47 3,65 ± 0,02 

18-Jul Com 5,29 ± 1,19 21,46 ± 1,90
b
 18,91 ± 1,66

bc
 17,39 ± 0,68 3,66 ± 0,07 

22-Jul Com 5,20 ± 0,89 20,93 ± 1,20
bc

 19,20 ± 1,27
bc

 16,96 ± 0,18 3,68 ± 0,01 

11-Jul Sem 4,99 ± 1,34 20,45 ± 2,24
bcd

 19,31 ± 1,54
bc

 17,23 ± 0,45 3,66 ± 0,02 

15-Jul Sem 4,82 ± 1,30 20,32 ± 2,19
bcd

 18,98 ± 1,46
bc

 16,91 ± 1,05 3,71 ± 0,02 

18-Jul Sem 4,58 ± 1,22 19,94 ± 2,14
bcd

 19,13 ± 1,50
bc

 17,60 ± 0,30 3,65 ± 0,01 

22-Jul Sem 4,92 ± 1,23 20,52 ± 2,16
bcd

 19,20 ± 1,39
bc

 16,98  ± 0,62 3,63 ± 0,02 

ANOVA P(Data) ns <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 

 
P(Armazenamento) <0,05 ns ns ns <0,001 

 
P(Cálice) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 ns 

 
P(Data*Armazenamento) <0,01 <0,05 <0,001 <0,01 <0,001 

 
P(Data*Cálice) ns <0,001 <0,001 <0,001 ns 

 
P(Armazenamento*Cálice) ns <0,001 <0,001 <0,001 ns 

 
P(Data*Armazenamento*Cálice) ns <0,05 <0,001 ns ns 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma coluna, letras diferentes significam 

valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 
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Quadro 8 – Efeito da data de amostragem sobre massa (g), dimensões (mm), sólidos solúveis totais (SST, expresso em °Brix) e pH de Physalis peruviana L. durante 

armazenamento sob refrigeração, com cálice. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. ns – Diferença não significativa. 

Data 
Massa Massa 

Largura Altura SST pH 
(fruto + cálice) (fruto) 

11-Jul 5,30 ± 1,19 5,03 ± 1,14 20,33 ± 1,86
abc

 18,84 ± 1,45
ab

 16,64 ± 0,63
c
 3,63 ± 0,04

bc
 

15-Jul 5,09 ± 1,18 4,83 ± 1,14 20,43 ± 1,83
abc

 18,87 ± 1,34
a
 17,26 ± 0,47

abc
 3,65 ± 0,02

bc
 

18-Jul 5,59 ± 1,24 5,29 ± 1,19 21,46 ± 1,90
a
 18,91 ± 1,66

a
 17,39 ± 0,68

abc
 3,66 ± 0,07

b
 

22-Jul 5,52 ± 0,92 5,20 ± 0,89 20,93 ± 1,23
ab

 19,20 ± 1,27
a
 16,96 ± 0,18

bc
 3,68 ± 0,01

b
 

25-Jul 4,72 ± 1,40 4,43 ± 1,33 19,87 ± 2,21
bc

 18,14 ± 1,84
ab

 17,67 ± 0,31
ab

 3,69 ± 0,02
b
 

29-Jul 4,94 ± 1,01 4,66 ± 0,98 20,52 ± 1,62
abc

 18,63 ± 1,27
ab

 16,74 ± 0,59
c
 3,54 ± 0,07

c
 

20-Ago 5,32 ± 1,09 5,00 ± 1,05 20,79 ± 1,97
ab

 19,18 ± 1,18
a
 17,26 ± 0,54

abc
 3,82 ± 0,03

a
 

09-Out 5,37 ± 1,17 5,01 ± 1,12 20,69 ± 1,95
c
 18,90 ± 1,57

b
 17,64 ± 0,28

a
 3,54 ± 0,02

d
 

ANOVA 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

P(Dia) ns ns <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Quadro 9 - Efeito da data de amostragem e condições de armazenamento sobre trabalho (N.m) e força máxima 

(N) necessária para a perfuração da epiderme de Physalis peruviana L., durante armazenamento à 

temperatura ambiente (T.A.) e sob refrigeração (Ref.), com e sem cálice. 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. ns - Diferença não 

significativa.

Data Armazenamento Cálice Área (N.m) Força máxima (N) 

11-Jul 

T.A. 
Com 0,0071 ± 0,0012 2,3470 ± 0,3483 

Sem 0,0051 ± 0,0009 1,5551 ± 0,2961 

Ref. 
Com 0,0059 ± 0,0010 2,0040 ± 0,3423 

Sem 0,0066 ± 0,3423 2,0076 ± 0,6748 

15-Jul 

T.A. 
Com 0,0068 ± 0,0009 2,0733 ± 0,4254 

Sem 0,0042 ± 0,0013 1,1047 ± 0,5042 

Ref. 
Com 0,0071 ± 0,0007 2,3397 ± 0,2995 

Sem 0,0048 ± 0,0010 1,6349 ± 0,3685 

18-Jul 

T.A. 
Com 0,0045 ± 0,0011 1,9775 ± 0,2258 

Sem 0,0034 ± 0,0008 0,9245 ± 0,3859 

Ref. 
Com 0,0039 ± 0,0019 1,8489 ± 0,4356 

Sem 0,0047 ± 0,0011 1,5858 ± 0,3256 

22-Jul 

T.A. 
Com 0,0057 ± 0,0010 1,9978 ± 0,3427 

Sem 0,0039 ± 0,0009 1,1937 ± 0,4043 

Ref. 
Com 0,0061 ± 0,0013 2,1363 ± 0,5583 

Sem 0,0053 ± 0,0007 1,7828 ± 0,2907 

ANOVA P(Data) <0,001 <0,001 

 
P(Armazenamento) <0,05 <0,001 

 
P(Cálice) <0,001 <0,001 

 
P(Data* Armazenamento) ns Ns 

 
P(Data*Cálice) <0,01 Ns 

 
P( Armazenamento*Cálice) <0,001 <0,001 

  P(Data* Armazenamento*Cálice) ns Ns 
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Quadro 10 – Efeito da data de amostragem e condições de armazenamento sobre parâmetros cromáticos de Physalis peruviana L. durante armazenamento à 

temperatura ambiente (T.A.) e sob refrigeração (Ref.). 

Data Armazenamento L* a* b* C* 

11-Jul 
T.A. 63,53 ± 5,27 10,55 ± 3,70

ab
 54,1 ± 5,57

bc
 55,21 ± 5,85

bc
 

Ref. 63,70 ± 5,23 9,99 ± 4,02
b
 54,83 ± 4,90

ab
 55,86 ± 5,13

ab
 

15-Jul 
T.A. 61,45 ± 3,99 10,67 ± 3,48

ab
 56,23 ± 5,72

a
 57,31 ± 5,99

a
 

Ref. 62,54 ± 4,85 9,77 ± 3,86
bc

 56,38 ± 4,95
a
 57,32 ± 5,23

a
 

18-Jul 
T.A. 62,42 ± 3,99 9,69 ±  4,75

bc
 52,49 ± 5,57

c
 53,54 ± 6,03

c
 

Ref. 63,17 ± 5,04 9,89 ±  4,10
b
 54,8 ± 4,98

ab
 55,81 ± 5,24

ab
 

22-Jul 
T.A. 62,09 ± 4,47 11,67 ± 3,88

a
 55,48 ± 6,43

ab
 56,78 ± 6,78

ab
 

Ref. 63,44 ± 5,39 8,54 ± 4,26
c
 53,04 ± 3,96

c
 53,88 ± 4,17

c
 

ANOVA P(Data) <0,001 ns <0,001 <0,001 

 P(Armazenamento) <0,01 <0,001 Ns ns 

 P(Data* Armazenamento) ns <0,001 <0,001 <0,001 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma coluna, 

letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 
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Quadro 11 - Quantificação de açúcares (mg/g peso seco), ácidos orgânicos (mg/g peso seco), carotenóides (µg/g peso seco), actividade antioxidante (DPPH expresso 

em % e ABTS expresso em µMTE), fenólicos totais (mg/g peso seco) e vitamina C (mg/g peso seco) de Physalis peruviana L. durante o armazenamento à 

temperatura ambiente (T.A.) e sob refrigeração (Ref.), nas datas de amostragem de 15 e 22 de Julho. 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma linha, letras diferentes significam valores 

estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. A-Armazenamento; D-Data; A*D-Armazenamento*Data. 

 

 

 Data 15-Jul                            22-Jul ANOVA 

Armazenamento              T.A.           Ref.             T.A.            Ref. P(A) P(D) P(A*D) 

Açúcares  

Totais 424,7 ± 31,3 553,1 ± 43,1 388,8 ± 22,1 451,1 ± 99,4 ns ns ns 

Glucose 3,1 ± 0,2 3,8 ± 0,6 3,2 ± 0,2 4,5 ± 0,7 <0,05 ns ns 

Galactose 2,9 ± 0,2 4,1 ± 0,8 3,8 ± 0,1 4,7 ± 0,5 <0,05 ns ns 

Frutose 10,2 ± 2,4 20,8 ± 2,4 18,5 ± 0,9 21,8 ± 2,5 <0,001 <0,01 ns 

Sacarose 32,0 ± 9,32
b
 55,8 ± 8,3

a
 53,5 ± 0,3

a
 51,2 ± 5,0

a
 <0,05 ns <0,01 

Ácidos 

Orgânicos 

Ácido málico 0,8 ± 0,5
ab

 0,8 ± 0,2
ab

 0,7 ± 0,1
b
 1,5 ± 0,4

a
 ns ns <0,05 

Ácido cítrico 43,5 ± 1,2
b
 48,7 ± 1,0

a
 38,9 ± 0,3

c
 49,7 ± 0,5

a
 <0,001 <0,01 <0,001 

Carotenóides 

α-caroteno  1116, 5 ± 27,4
b
 1001,1 ± 12,4

c
 1494,4 ± 57,9

a
 1088,3 ± 8,0

b
 <0,001 <0,001 <0,001 

β-caroteno 946,1 ± 23,0
b
 843,8 ± 10,3

c
 1261,4 ± 49,1

a
 906,7 ± 7,5

bc
 <0,001 <0,001 <0,001 

β-Criptoxantina 996,9 ± 24,2
b
 889,1 ± 10,9

c
 1329,0 ± 51,7

a
 955,4 ± 8,0

bc
 <0,001 <0,001 <0,001 

Licopeno 596,0 ± 14,4
b
 539,6 ± 8,5

c
 801,3 ± 31,8

a
 583,4 ± 6,1

bc
 <0,001 <0,001 <0,05 

Zeaxantina 988,8 ± 24,0
b
 881,9 ± 10,8

c
 1318,3 ± 51,3

a
 947,7 ± 7,9

b
 <0,001 <0,001 <0,05 

Luteína 942,2 ± 34,0
b
 748,6 ± 44,0

c
 1272,3 ± 51,7

a
 945,7 ± 27,9

b
 <0,001 <0,001 <0,001 

Actividade 

Antioxidante 

DPPH 52,43 ± 0,69
a
 53,79 ± 0,93

b
 50,27 ± 2,09

a
 52,00 ± 0,62

b
 ns ns ns 

ABTS 0,060 ± 0,002 0,043 ± 0,002 0,056 ± 0,000 0,045 ± 0,002 <0,001 ns ns 

 
Fenólicos totais 2,2 ± 0,5 2,5 ± 0,2 2,9 ± 0,2 2,9 ± 0,1 ns <0,05 ns 

  Vitamina C 0,3803 ± 0,0029
b
 0,3959 ± 0,0053

a
 0,3841 ± 0,0033

b
 0,3773 ± 0,0016

b
 ns <0,05 <0,01 
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4.2. Qualidade de frutos congelados e desidratados de Physalis peruviana L.
2
 

4.2.1. Resumo 

Dada a crescente preocupação com a saúde humana, o consumo de frutos tem 

aumentado, e Physalis peruviana L. é bastante interessante a nível comercial por apresentar 

elevado valor nutricional e propriedades terapêuticas. 

Deste modo, avaliar o seu comportamento quando sujeito a processos que permitam 

aumentar o seu tempo de vida útil, como é o caso da congelação e da desidratação, pode 

constituir uma mais-valia para a fileira, diversificando a oferta. 

 Este trabalho visou a comparação entre o uso da congelação e da desidratação na 

conservação da qualidade de Physalis peruviana L., sendo quantificados açúcares, ácidos 

orgânicos, carotenóides, fenólicos totais, vitamina C, actividade antioxidante, massa e 

parâmetros cromáticos, durante 6 meses de armazenamento. 

A congelação demonstrou efeito benéfico na conservação de physalis permitindo 

aumentar o seu tempo de vida pós colheita. Frutos congelados apresentaram preservação do 

teor de ácidos orgânicos, vitamina C e carotenóides, embora se tenham verificado perdas de 

massa e compostos fenólicos.  

Frutos de physalis desidratados exibiram maior quantidade de compostos fenólicos 

comparativamente aos frutos congelados, embora tenham sido verificadas maiores perdas de 

ácidos orgânicos, carotenóides e vitamina C. 

 

4.2.2. Introdução 

A espécie Physalis peruviana L. pertence ao género Physalis e à família Solanaceae 

(Thomé e Osaki, 2010). A sua planta é nativa dos Andes e Amazónia (Thomé e Osaki, 2010), 

e a Colômbia é o maior produtor (CCI, 2002). 

O fruto de physalis é caracterizado como uma baga carnosa, suculenta, redonda ou oval 

e de coloração amarelo-alaranjado quando maduro (CCI, 2002), é considerado um fruto 

exótico (Restrepo et al., 2014) com características agridoces (Silva et al., 2013). 

                                                             
2
 Artigo submetido ao Journal Food Chemistry 

           Silva, C. e Ribeiro, C. 
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A massa dos frutos oscila entre 4 e 10g (CCI, 2002) e apresenta entre 100 a 300 

sementes (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008). O valor de sólidos solúveis totais no fruto 

pós colheita oscila entre 17,5 e 18,2°Brix (Vasco et al., 2008). 

Physalis é considerado um alimento funcional devido à presença de compostos 

bioactivos, incluindo compostos fenólicos, β-caroteno, vitamina C e outras vitaminas, que 

proporcionam benefícios fisiológicos (Puente et al., 2011; Valente et al., 2011; Zelada 2012; 

Lopez et al., 2013). Os seus extratos apresentam actividade antioxidante, anti-inflamatória e 

anticancerígena, e contribuem para a prevenção do envelhecimento (Wu et al., 2006; Lan et 

al., 2009; Wu et al., 2009). Moneim et al (2014) verificaram efeito protector de physalis 

contra a toxicidade provocada pelo cádmio, que afecta o fígado e rins. Este facto foi atribuído 

às suas propriedades antioxidantes, anti-apoptóticas e anti-inflamatórias, considerando a 

physalis com bom potencial para terapêutica. Arun e Asha (2007) também mencionam 

actividade anti-hepatotóxica em physalis. Kasali et al. (2013) detetou actividade 

hipoglicémica em animais no extrato aquoso bruto de folhas de physalis. 

O fruto é envolvido por um cálice formado por cinco sépalas, e durante o período de 

desenvolvimento do fruto serve de protecção contra insetos, pássaros, agentes patogénicos, 

condições climáticas adversas e é também fonte de hidratos de carbono durante os primeiros 

20dias de crescimento (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008). A aparência do cálice é 

considerado um parâmetro para a determinação do ponto ideal de colheita do fruto (Lima et 

al., 2009). 

Encontra-se documentado que o armazenamento do fruto com cálice permite aumentar 

significativamente o tempo de vida útil da physalis (Gonçalves et al., 2012), no entanto, 

países importadores de physalis como os Estados Unidos exigem que o fruto seja 

comercializado sem cálice (Cedeño e Montenegro, 2004). Os mesmos autores destacam a 

importância de aplicar diferentes sistemas de armazenamento para a physalis sem cálice, a fim 

de aumentar sua vida útil. 

A preservação de produtos apresenta um parâmetro de grande importância para a 

indústria alimentar, esta preservação pode ser feita por meio do uso de aditivos químicos, 

conservantes, ou por meio de processos físicos e biológicos, como a refrigeração, secagem, 

congelação, aquecimento e irradiação (Trinderup, 2011). 

Sahari et al. (2004) avaliaram o efeito de baixas temperaturas em morangos, utilizando 

as temperaturas de -12, -18 e -24ºC, e verificaram que o armazenamento a estas temperaturas 
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leva a uma perda de cor, teor de ácido ascórbico, acidez e pH, durante os 3meses de 

armazenamento. 

A aplicação de baixas temperaturas tem como objectivo, inibir a actividade e 

multiplicação de microrganismos contaminantes de alimentos, diminuir a reactividade 

química e actividade enzimática. A congelação provoca efeitos físicos nos alimentos, 

influenciando o aspecto final do mesmo. Durante o processo de congelamento o alimento 

aumenta de volume, havendo também a formação de cristais de gelo (Freitas e Figueiredo, 

2000). A congelação de alimentos é efetuada geralmente a -18°C ou a uma temperatura mais 

baixa (Trinderup, 2011). 

A desidratação é um processo que tem sido amplamente utilizado na conservação de 

alimentos, vindo a ser utilizada por pequenos, médios e grandes agroindústrias, promovendo a 

valorização económica de frutas, hortaliças, farináceos, entre outros (Celestino, 2010). 

A desidratação é uma das técnicas mais antigas utilizada na preservação de alimentos. A 

remoção da água deve ser feita até que a concentração de açúcares, ácidos, sais e outros 

componentes seja suficientemente elevada de modo a reduzir a actividade da água, e inibir 

deste modo, a sua disponibilidade como solvente em transformações químicas, bioquímicas e 

microbiológicas. Este processo deve preservar o valor nutricional do alimento e conferir ao 

produto final, características sensoriais próprias (Meloni, 2003).  

Devido ao seu conteúdo de beta-caroteno, teor de fenólicos totais, vitamina C e 

flavonóides o fruto de physalis é considerado um potencial produto funcional quando seco 

(Lopez et al., 2013). Alguns dos frutos desidratados comercializados são: abacaxi, manga, 

maçã e banana (Meloni, 2003). 

Lopez et al. (2013) avaliaram o efeito da desidratação em physalis, estudando o 

comportamento de vários parâmetros físicos e químicos. Verificaram que os frutos 

desidratados adquirem uma cor mais escura (Lopez et al., 2013), consequência das reacções 

de Maillard que ocorrem (Vega-Gálvez et al., 2009). O teor de vitamina C, beta-caroteno e 

fenólicos totais diminuem após o processo de desidratação (Lopez et al., 2013). 

O presente trabalho teve como objectivo avaliar o efeito de processos físicos, 

congelação e desidratação, sobre a qualidade de Physalis peruviana L. armazenada durante 

6meses; através da quantificação e comparação da estabilidade de vitamina C, açúcares, 

ácidos orgânicos, carotenóides, fenólicos totais, actividade antioxidante, perda de massa, 

parâmetros cromáticos, textura, pH e sólidos solúveis totais entre os dois processos. 
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4.2.3. Material e Métodos 

Material vegetal: Foram utilizados frutos da espécie Physalis peruviana L., com 

produção em Leiria e colhidos a 07-07-2013. Os frutos submetidos a congelação, foram 

armazenados à temperatura de -22°C. 

Para a análise dos frutos congelados foi utilizada, para cada data de amostragem, uma 

amostra de 30 frutos com cálice e 30 frutos sem cálice. 

Em cada data de amostragem (quadro 12) foram quantificados: massa, dimensões, 

parâmetros cromáticos, pH, sólidos solúveis totais. As quantificações foram efectuadas após 

descongelação dos frutos à temperatura ambiente. 

Após 6 meses de armazenamento foi utilizada uma amostra de 30 frutos com cálice para 

liofilização, para determinações químicas com base no extrato seco, nomeadamente açúcares 

totais, glucose, galactose, frutose, sacarose, ácidos orgânicos (málico e cítrico), carotenóides 

(α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, licopeno, zeaxantina e luteína) fenólicos totais, 

vitamina C e actividade antioxidante, para o estudo da evolução destes componentes em 

armazenamento sob congelação. 

A desidratação dos frutos foi efetuada a 40ºC, durante 36-48horas até estabilização de 

massa, e foram utilizadas amostras de 30 frutos sem cálice. Em cada data de amostragem 

(quadro 12) foi quantificada massa total e parâmetros cromáticos.  

Após 6meses de armazenamento foi utilizada uma amostra de 30 frutos com cálice para 

liofilização, para determinações químicas com base no extrato seco, nomeadamente açúcares 

totais, glucose, galactose, frutose, sacarose, ácidos orgânicos (málico e cítrico), carotenóides 

(α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, licopeno, zeaxantina e luteína) fenólicos totais, 

vitamina C e actividade antioxidante, para o estudo da evolução destes componentes em 

frutos desidratados. 

 

Quadro 12 - Datas de amostragem de frutos congelados e desidratados. 

  Meses após a instalação do ensaio 

Amostragem Data Congelação Desidratação 

1ª 9 Outubro 3,0  

2ª 25 Novembro 4,5 4,5 

3ª 14 Janeiro 6,0 6,0 
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Determinações laboratoriais 

Massa e Dimensões: A massa, expressa em grama, foi medida em balança Kern 

EW2200-2NM. A largura e altura, expressas em mm, foram medidas com paquímetro. 

Parâmetros cromáticos: Foram determinados em colorímetro Minolta Chroma Meter 

CR-300 utilizando o sistema de coordenadas CIEL*a*b*, e efetuando seis disparos na 

epiderme do fruto. 

pH: Foi determinado no sumo dos frutos utilizando o potenciómetro digital Jenway 

3310.  

Sólidos solúveis totais (SST): Foi determinado no sumo dos frutos, através da 

quantificação do índice refratométrico (IR) em refratómetro Atago PR 101. Resultado 

expresso em ºBrix. 

Açucares totais: Foram determinados pelo método do fenol-sulfúrico, com base na 

metodologia de Dubois et al. (1956). Os resultados são expressos em mg (equivalentes de 

frutose)/g peso seco. 

Açúcares livres: Foram determinados por HPLC-DAD após derivatização com benzoyl 

chloride, com base na metodologia de Daniel et al. (1981). Os resultados são expressos em 

mg/g de peso seco. 

Ácidos orgânicos: Foram determinados por cromatografia líquida de alta resolução 

com deteção por fotodíodos (HPLC-DAD), com base na metodologia de Philips et al. (2010). 

Os resultados são expressos em mg/g de peso seco. 

Fenólicos totais: Foram determinados pelo método de Folin-Ciocalteau, com base na 

metodologia de Javanmardi et al. (2003), com ligeiras alterações. Os resultados são expressos 

em mg (equivalentes de ácido gálico)/g de peso seco. 

Vitamina C: Foi determinada por HPLC, com base na metodologia de Hernández et al. 

(2006). Os resultados são expressos em mg/g de peso seco. 

Carotenóides: Foram determinados pelo método espectrofotométrico, baseado na 

metodologia de Davis et al. (2003), Barros et al. (2007) e Mohan et al. (2012). Os resultados 

são expressos em μg/g de peso seco. 

Actividade antioxidante: Foi determinada pela quantificação da inibição de radicais 

livres 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) e 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid)  (ABTS).  
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O ensaio DPPH foi baseado na metodologia de Marinova et al. (2005), Heimler et al. 

(2007) e Lamien-Meda et al. (2008). Os resultados são expressos em % de inibição de 

radicais metálicos DPPH.  

O ensaio ABTS foi realizado com base na metodologia de Stradil et al. (2006), e o 

resultado expresso em µM equivalentes Trolox. 

 

Análise estatística 

Foi realizada análise de variância (ANOVA) e separação de médias com o teste de 

Tukey-HSD a 5%, avaliadas com o pacote informático JMP-8. Probabilidade menor que 5% 

(p<0,05) indica influência significativa; probabilidade menor que 1% (p<0,01) indica 

influência muito significativa e probabilidade menor que 0,1% (p<0,001) indica influência 

altamente significativa da variável independente em estudo. Os resultados estão representados 

em quadros.  

 

4.2.4. Resultados e Discussão 

Massa e dimensões 

O estudo das dimensões do fruto permite avaliar parâmetros relacionados com a 

morfologia do mesmo. Durante o armazenamento os valores de massa (quadro 13) oscilaram 

entre 4,11 e 4,84g, e encontram-se concordantes com a gama de valores entre 4 e 10g de CCI, 

(2002). A data de amostragem e presença de cálice durante o armazenamento não 

apresentaram influência sobre os valores de massa. 

A largura dos frutos durante o armazenamento variou entre 17,35 e 20,53mm, e a altura 

entre 16,63 e 19,10mm. A data de amostragem apresentou influência altamente significativa 

sobre as dimensões dos frutos; frutos maiores foram observados a 25 de Novembro e menores 

a 14 de Janeiro. As diminuições de dimensões podem dever-se às perdas de água que ocorrem 

durante o descongelamento dos frutos. O processo de congelação influencia o aspecto final do 

fruto; durante o processo de congelamento o alimento aumenta de volume e há formação de 

cristais de gelo (Freitas e Figueiredo, 2000), durante o descongelamento os cristais fundem-se 

e promovem o enrugamento do fruto com consequente perda de dimensões.  
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Parâmetros cromáticos 

A luminosidade dos frutos durante o armazenamento (quadro 14) variou entre 55,27 e 

59,34. A data de amostragem apresentou influência altamente significativa sobre o parâmetro 

L*; valores superiores foram quantificados a 14 de Janeiro e 9 de Outubro e menores a 25 de 

Novembro. A presença de cálice durante o armazenamento também apresentou influência 

altamente significativa sobre a luminosidade; frutos armazenados sem cálice apresentaram 

maior luminosidade. 

Os valores de C* durante o armazenamento oscilaram entre 49,92 e 55,92 e foram 

influenciados significativamente (p<0,001) pela data e presença de cálice durante o 

armazenamento. Valores mais elevados foram verificados a 14 de Janeiro, e menores a 25 de 

Novembro. Frutos armazenados sem cálice, apresentaram valores mais elevados de croma, 

pelo que se pode verificar que a cor dos frutos fica mais intensa quando armazenados sem 

cálice.  

As alterações da coloração da epiderme dos frutos durante o armazenamento podem 

dever-se à degradação da clorofila, bem como à síntese de outros compostos como os 

carotenóides. 

Relativamente aos parâmetros cromáticos de physalis armazenada sob congelação e 

desidratação (quadro 16), os valores de L* variaram entre 42,90 e 58,56, sendo evidente uma 

influência altamente significativa do tratamento utilizado. Valores mais elevados foram 

verificados em frutos congelados, o que evidencia a cor mais clara nestes frutos. Tal facto 

pode ser justificado pela cor mais escura que os frutos desidratados adquirem, consequência 

das reacções de Maillard que ocorrem (Vega-Gálvez et al., 2009). Estas reacções químicas 

são consequência de uma redução de açúcares e aminoácidos no fruto desidratado. Lopez et 

al. (2013) mencionaram valores de 51,98 (L*), 20,19 (a*), 53,76 (b*) e 57,73 (C*) para o 

fruto fresco e 41,04 (L*), 20,96 (a*), 42,19 (a*) e 47,13 (C*) para frutos de physalis 

desidratados a 50°C; evidenciando que o fruto fresco é mais brilhante e apresenta mais 

luminosidade que o fruto processado. 

 

pH e sólidos solúveis totais 

O pH dos frutos após a colheita foi de 3,98 e durante o armazenamento (quadro 13), 

oscilou entre 3,28 e 3,45. Apenas a data de amostragem apresentou influência altamente 

significativa sobre o pH, e valores mais elevados foram quantificados a 25 de Novembro. As 
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reduções de pH verificadas podem dever-se à influência das baixas temperaturas no 

metabolismo do fruto. 

O teor de SST no momento de colheita foi de 17,80°Brix. Durante o armazenamento 

(quadro 13) variou entre 16,61 e 17,69°Brix. A data de amostragem apresentou influência 

altamente significativa sobre estes teores e valores mais elevados foram obtidos 9 de Outubro. 

Os decréscimos verificados podem ser consequência de um aumento da intensidade 

respiratória dos frutos, uma vez que parte dos açúcares são utilizados no processo respiratório. 

A combinação de variáveis data de amostragem e presença de cálice também apresentou 

influência significativa sobre os teores de SST. Foram obtidos valores mais elevados no dia 9 

de Outubro em frutos armazenados com e sem cálice, e a 14 de Janeiro em frutos 

armazenados sem cálice. 

 

Açúcares e ácidos orgânicos 

O teor de açúcares totais em frutos armazenados sob congelação (quadro 15) foi de 

592,3mg/g peso seco (com cálice) e 465,5mg/g peso seco (sem cálice), e não foi verificada 

influência significativa da presença do cálice durante o armazenamento dos frutos. 

Relativamente a açúcares livres, a presença de cálice durante o armazenamento não 

apresentou influência significativa. Porém foram verificadas algumas perdas relativamente 

aos teores quantificados após a colheita. Em frutos armazenados sem cálice foram verificadas 

perdas de frutose e sacarose, e em frutos armazenados com a presença de cálice foram 

verificadas perdas de sacarose. As perdas verificadas podem ser consequência do seu 

consumo para a manutenção do metabolismo do fruto, onde ocorre a hidrólise de sacarose e 

formação de glucose e frutose. 

Alvarado et al. (2004) mencionaram que o uso de baixas temperaturas pode reduzir o 

metabolismo do fruto e com isso provocar a redução da síntese de açúcares, uma vez que os 

açúcares presentes no fruto são utilizados no processo respiratório. Embora a síntese de 

açúcares possa ser mais elevada que os gastos ocorridos durante o processo respiratório. 

A concentração de açúcares totais em frutos congelados e desidratados (quadro 20) foi 

de 465,5 e 378,6mg/g peso seco, respectivamente. O tipo de tratamento utilizado (congelação 

ou desidratação) não apresentou influência sobre o teor de açúcares quantificados. 

Comparativamente com os teores quantificados após a colheita, em frutos desidratados 

foram verificadas perdas em todos os açúcares avaliados. 
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A concentração de ácido málico no final do armazenamento (quadro 15) foi de 2,6mg/g 

(sem cálice) e 2,9mg/g (com cálice), e de ácido cítrico foi 43,7mg/g (sem cálice) e 37,8mg/g 

(com cálice). Novoa et al. (2006) quantificaram ácido málico entre 0,26 a 0,81mg/g e ácido 

cítrico entre 3,32 e 10,95mg/g no fruto após a colheita, valores inferiores aos obtidos no 

presente estudo no final do armazenamento. 

Foram verificadas perdas de ácido cítrico relativamente ao valor obtido no momento de 

colheita (50,5mg/g). Segundo Fischer et al. (2005) e Lima et al. (2009), estes decréscimos 

podem ocorrer como consequência da actividade das hidrogenases, e pela utilização deste 

ácido como substrato durante o processo de respiração e no metabolismo secundário do fruto. 

A presença de cálice durante o armazenamento influenciou significativamente o teor de 

ácido cítrico quantificado; valores mais elevados foram verificados em frutos armazenados 

sem cálice. 

Na comparação entre tratamentos (quadro 17) foi possível verificar que o valor de ácido 

málico para frutos congelados foi de 2,6mg/g e foi verificada uma perda total deste ácido em 

frutos desidratados. Relativamente ao ácido cítrico, foram quantificados teores de 43,7mg/g 

em frutos congelados e 28,8mg/g em frutos desidratados. O tipo de tratamento apresentou 

influência altamente significativa nos teores de ácidos orgânicos e foi possível verificar que a 

congelação permitiu uma melhor preservação destes ácidos durante o armazenamento. 

 

Fenólicos totais 

O teor de fenólicos totais no final do armazenamento sob congelação (quadro 15) foi de 

1,6mg/g (sem cálice) e de 1,8mg/g (com cálice). A presença de cálice durante o 

armazenamento apresentou influência significativa sobre os valores de fenólicos totais; a sua 

remoção influência negativamente a preservação destes compostos. 

Na comparação entre tratamentos (quadro 17) foi possível verificar valores mais 

elevados de fenólicos totais em frutos desidratados (4,0mg/g) que em frutos congelados 

(1,6mg/g), com influência altamente significativa. 

Em frutos congelados o teor de fenólicos totais decresceu de um valor inicial de 2,6 

para 1,8mg/g (com cálice) após 6meses de armazenamento. Camlofski et al. (2012) também 

verificaram decréscimo de fenólicos totais ao avaliar physalis congeladas, de 7,31 para 

5,93mg/g durante 180dias de armazenamento, concluindo que o congelamento contribui para 

a degradação destes compostos. Esta diminuição pode ser devido à destruição da estrutura 
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celular pelo frio, uma vez que é nos vacúolos das células dos frutos que se acumulam os 

fenólicos solúveis. 

Em frutos desidratados houve um aumento de fenólicos totais de 2,6 para 4,0mg/g, após 

6 meses de armazenamento. O aumento de compostos fenólicos em frutos desidratados deve-

se ao aumento da concentração destes compostos em consequência da perda de água (Tonon 

et al., 2007). López et al. (2013) também verificaram aumento de fenólicos totais quando 

efetuaram desidratação de frutos de physalis a 90ºC. A desidratação mostrou-se favorável à 

manutenção de fenólicos totais. 

 

Vitamina C  

A concentração de vitamina C é um importante indicador da qualidade nutricional em 

frutos (Briones-Labarca et al., 2013), devido à sua instabilidade sob diferentes condições, 

como a temperatura. Comparando com outros nutrientes, a vitamina C é muito mais sensível 

durante o processamento e armazenamento (Ozkan et al., 2004 e Valencia et al., 2007). 

Em frutos congelados (quadro 15) a concentração de vitamina C foi de 0,3204mg/g 

(sem cálice) e 0,3247mg/g (com cálice), e a presença do cálice durante o armazenamento não 

afectou os teores de vitamina C.   

Relativamente ao valor obtido após a colheita (0,377mg/g) foi verificada perda de 

vitamina C no final do armazenamento. Sahari et al. (2004) também verificaram perda de 

vitamina C em morangos congelados a -18ºC. Outro estudo realizado por Camlofski et al. 

(2012) onde avaliaram o efeito do congelamento em Physalis peruviana L. durante 180dias, 

obtiveram um decréscimo de 1,2mg/g para 0,8mg/g, relatando uma conservação de 73,31% de 

vitamina C. No presente estudo foi verificada uma preservação de 86,13% de vitamina C. 

 Os valores de vitamina C de frutos congelados e desidratados (quadro 17) foram de 

0,320 e 0,052mg/g, respectivamente. O tipo de tratamento apresentou influência altamente 

significativa sobre os teores de vitamina C durante o armazenamento e foi possível verificar 

que a congelação permitiu melhor manutenção dos teores desta vitamina. 

A perda de vitamina C em physalis desidratada pode dever-se ao facto de ser uma 

vitamina termolábil. López et al. (2013) também verificaram perdas de vitamina C em 

physalis desidratada e mencionaram que esta vitamina é claramente afectada pela 

temperatura. Ao utilizarem várias temperaturas de secagem (50, 60, 70, 80 e 90ºC), 
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detectaram que o teor de vitamina C decresceu em todas as temperaturas, não sendo 

quantificável à temperatura de 90ºC.  

Diminuição no teor de vitamina C pode ser atribuída a processos oxidativos 

irreversíveis, ocorridos durante a secagem (Vega-Gálvez et al., 2008). Megías-Pérez et al. 

(2014) mencionaram que a perda de vitamina C em produtos desidratados pode ser devido ao 

tratamento osmótico, desidratação e condições de armazenamento. Os tempos de secagem 

prolongados aumentam a taxa de degradação de ácido ascórbico durante a secagem (Demiray 

et al., 2013). 

Meloni (2003) sugere um pré tratamento com ácido ascórbico ou dióxido de enxofre 

antes da desidratação, de modo a preservar o teor de vitamina C, prevenir o escurecimento e 

potenciais perdas de sabor. 

 

Carotenóides 

Os teores de α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, licopeno e zeaxantina (quadro 15) 

sofreram influência altamente significativa da presença de cálice durante o armazenamento 

(p<0,001); valores mais elevados foram obtidos em frutos armazenados com a presença de 

cálice. A luteína também sofreu influência muito significativa da presença de cálice (p<0,01), 

porém, contrariamente a todos os outros carotenóides quantificados, a luteína apresentou 

valores mais elevados em frutos armazenados sem cálice. 

Em frutos armazenados sem cálice foi observado decréscimo no conteúdo de 

carotenóides relativamente aos teores quantificados no momento de colheita. Dada a 

sensibilidade dos carotenóides à luz, este decréscimo pode ser explicado pela maior exposição 

a este factor quando o cálice é removido. A oxidação dos carotenóides é uma das principais 

causas para a sua perda durante o armazenamento e é acelerada pela luz, temperatura e 

presença de catalisadores metabólicos. A presença de cálice permite para além de minimizar a 

oxidação de carotenóides, melhorar a manutenção da coloração dos frutos. 

Na comparação entre tratamentos (quadro 17), verificou-se que em frutos congelados o 

carotenóide presente em maior concentração foi a luteína (999,1μg/g) e em menor o licopeno 

(484,3μg/g); relativamente a frutos desidratados, o carotenóide presente em maior 

concentração foi o α-caroteno (780,5μg/g) e em menor o licopeno (298,8μg/g). 

Verificou-se que os teores de β-caroteno, β-criptoxantina, licopeno, zeaxantina e luteína 

sofreram influência altamente significativa do tratamento durante o armazenamento; teores 
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superiores foram verificados em frutos congelados (p<0,001). Celestino (2010) refere que o 

calor utilizado na desidratação provoca modificações químicas nos carotenóides, levando a 

uma perda destes componentes. 

Perdas de carotenóides em frutos desidratados foram também verificadas por outros 

autores, Castro et al. (2008) e López et al. (2013) mencionaram perdas de β-caroteno após 

desidratação de physalis. Demiray et al. (2013) detectaram uma degradação de licopeno e β-

caroteno em tomates secos, referindo que os tempos de secagem prolongados aumentam a 

taxa de degradação de licopeno, β-caroteno durante a secagem.  

Uma vez que os carotenóides são sensíveis ao calor, a exposição dos frutos a 

temperatura elevada durante a desidratação pode ter levado à degradação oxidativa destes 

compostos. Durante o processo de desidratação a estrutura celular e os complexos dos 

alimentos podem ser quebrados, expondo os carotenóides a factores adversos e levando à sua 

destruição (Alves et al., 2008) 

 

Actividade antioxidante 

A capacidade antioxidante de um alimento deve-se à actividade antioxidante dos seus 

diferentes compostos, tais como os compostos fenólicos, carotenóides, antocianinas, ácido 

ascórbico, entre outros, que actuam como sequestrantes de radicais livres produzidos durante 

as reacções de oxidação (Carrasco e Zelada, 2008; López et al., 2013). 

A actividade antioxidante de frutos congelados (quadro 15) pelo método sequestro do 

radical livre DPPH variou entre 21,2 (com cálice) e 28,2% de inibição (sem cálice). Pelo 

método ABTS os resultados oscilaram entre 0,051 (sem cálice) e 0,070µMTE/g (com cálice). 

Em comparação entre tratamentos (quadro 17) a actividade antioxidante de frutos 

congelados foi de 28,75% de inibição (DPPH) e 0,051µMTE/g (ABTS) e de frutos 

desidratados foi de 32,0% de inibição (DPPH) e 0,166µMTE/g (ABTS). Lopez et al. (2013) 

verificaram em ensaio de DPPH 29,59% de inibição em physalis desidratadas a 50°C, valor 

aproximado ao obtido no presente estudo. 

Apenas pelo método ABTS foi verificada influência altamente significativa do 

tratamento sobre a actividade antioxidante de physalis, e foi verificado valor mais elevado em 

frutos desidratados.  

Pelo método ABTS foi verificada uma diminuição da actividade antioxidante em frutos 

congelados e desidratados relativamente ao valor obtido após a colheita (47,8% de inibição). 
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López et al. (2013) também verificaram diminuição da capacidade antioxidante em physalis 

após desidratação. 

A diminuição de actividade antioxidante em physalis congelada e desidratada pode 

dever-se às perdas verificadas dos diferentes compostos que interferem nesta mesma 

actividade durante o armazenamento.  

 

A congelação de physalis permite aumentar o seu tempo de vida útil, embora se 

verifiquem perdas de massa, firmeza e diminuição de dimensões. Quimicamente a congelação 

permite melhor preservação do teor de ácidos orgânicos, vitamina C e carotenóides, no 

entanto, contribui para a degradação de compostos fenólicos.  

Para minimizar perdas verificadas durante o processo de congelação, poderá ser útil 

recorrer a um branqueamento prévio, de modo a inactivar enzimas responsáveis por reacções 

de deterioração. 

O processo de desidratação mostrou ser mais destrutivo em termos de composição do 

fruto quando comparado com a congelação. Apesar de os frutos apresentarem um maior teor 

de compostos fenólicos quando desidratados, a degradação de ácidos orgânicos, vitamina C e 

carotenóides é acelerada. 

 

4.2.5. Conclusão 

A congelação de physalis demonstrou efeito benéfico na sua conservação, permitindo 

aumentar o tempo de vida útil. Frutos congelados apresentaram preservação do teor de ácidos 

orgânicos, vitamina C e carotenóides, embora se tenham verificado perdas de massa, firmeza 

e compostos fenólicos. As perdas de massa podem tornar a aceitabilidade de physalis menor, 

no entanto, a congelação é uma boa solução para armazenar frutos que não se destinam ao seu 

consumo em fresco, como o caso da sua utilização em sumos, gelados, semifrios e compotas. 

Frutos de physalis desidratados exibiram maior quantidade de compostos fenólicos 

comparativamente aos frutos congelados. Ocorreu uma perda significativa de ácidos 

orgânicos, carotenóides e vitamina C o que pode depreciar significativamente a qualidade do 

produto apesar do aspecto muito interessante para o consumidor. 
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Quadro 13 – Efeito da data de amostragem e apresentação do fruto (com ou sem cálice) sobre massa (g), dimensões (mm), sólidos solúveis totais (SST, expresso em °Brix) 

e pH de Physalis peruviana L., durante o armazenamento sob congelação. 
 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma coluna, letras diferentes 

significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 

 

  

 

Data Cálice Massa Largura Altura SST pH 

09-Out Com 4,52 ± 1,21 19,10 ± 2,37
b
 17,66 ± 1,97

bc
 17,69 ± 0,23

a
 3,31 ±  0,03 

 
Sem 4,11 ± 1,30 18,64 ± 2,29

bc
 17,66 ± 1,99

bc
 17,37 ± 0,76

a
 3,28 ± 0,06 

25-Nov Com 4,84 ± 0,93 20,53 ± 1,59
a
 19,10 ± 1,30

a
 16,61 ± 0,45

b
 3,45 ± 0,02 

 
Sem 4,71 ± 0,84 19,80 ± 1,71

ab
 18,77 ± 1,10

ab
 16,59 ± 0,19

b
 3,43 ± 0,02 

14-Jan Com 4,44 ± 1,00 17,35 ± 1,67
c
 16,63 ± 1,75

c
 17,00 ± 0,74

ab
 3,32 ± 0,01 

 
Sem 4,49 ± 0,92 19,36 ± 1,73

ab
 18,70 ± 1,11

ab
 17,54 ± 0,38

a
 3,33 ± 0,03 

ANOVA P(Data) ns <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 
P(Cálice) ns ns ns ns ns 

 
P(Data*Cálice) ns <0,001 <0,001 <0,05 ns 
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Quadro 14 - Evolução de parâmetros cromáticos de Physalis peruviana L. durante o armazenamento sob congelação, com e sem cálice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma 

coluna, letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 

Data Cálice L* a* b* C* 

9-Out 
Com 55,28 ± 2,88

c
 5,83 ± 3,27

d
 50,02 ± 4,14

b
 50,45 ± 4,36

b
 

Sem 59,35 ± 3,22
a
 7,23 ± 3,04

bc
 55,39 ± 5,79

a
 55,93 ± 5,95

a
 

25-Nov 
Com 56,29 ± 3,35

b
 6,40 ± 2,99

cd
 49,44 ± 6,51

b
 49,92 ± 6,68

b
 

Sem 56,55 ± 2,66
b
 6,65 ± 2,79

cd
 54,00 ± 4,56

a
 54,47 ± 4,74

a
 

14-Jan 
Com 58,56 ± 2,66

a
 8,19 ± 2,59

a
 54,32 ± 5,96

a
 54,97 ± 6,12

a
 

Sem 56,97 ± 2,71
b
 7,59 ± 3,09

ab
 54,09 ± 3,74

a
 54,69 ± 3,94

a
 

ANOVA P(Data) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 
P(Cálice) <0,001 ns <0,001 <0,001 

 
P(Data*Cálice) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Quadro 15 - Quantificação de açúcares (mg/g peso seco), ácidos orgânicos (mg/g peso seco), carotenóides (µg/g 

peso seco), actividade antioxidante (DPPH expresso em % e ABTS expresso em µMTE), fenólicos totais 

(mg/g peso seco) e vitamina C (mg/g) de Physalis peruviana L., após 6 meses de armazenamento sob 

congelação, com e sem cálice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são 

referentes aos valores na mesma linha, letras diferentes significam valores estatisticamente 

diferentes; ns – Diferença não significativa. 

  
Sem cálice Com Cálice 

ANOVA 

P(Cálice) 

Açúcares 

Totais 464,5 ± 15,6 592,3 ± 126,6 ns 

Glucose 4,8 ± 2,4 6,1 ± 0,1 ns 

Galactose 4,9 ± 1,2 5,4 ± 0,2 ns 

Frutose 12,6 ± 8,7 23,4 ± 1,6 ns 

Sacarose 48,2 ± 37,8 66,3 ± 2,3 ns 

Ácidos 

Orgânicos 

Ácido málico 2,6 ± 0,2 2,9 ± 0,13 ns 

Ácido cítrico 43,7 ± 0,5
a
 37,8 ± 0,6

b
 <0,001 

Carotenóides 

α-caroteno 896,9 ± 21,6
b
 1300,3 ± 37,9

a
 <0,001 

β-caroteno 761,5 ± 17,3
b
 1091,2 ± 31,4

a
 <0,001 

β-Criptoxantina 802,4 ± 18,2
b
 1149,7 ± 33,0

a
 <0,001 

Licopeno 484,3 ± 12,8
b
 699,4 ± 20,1

a
 <0,001 

Zeaxantina 795,9 ± 18,1
b
 1140,4 ± 32,8

a
 <0,001 

Luteína 999,1 ± 64,1
a
 775,8 ± 36,2

b
 <0,01 

Actividade 

antioxidante 

DPPH 28,2 ± 4,5 21,2 ± 1,1 ns 

ABTS 0,051 ± 0,01 0,070 ± 0,01 ns 

 
Fenólicos totais 1,6 ± 0,1

b
 1,8 ± 0,1

a
 <0,05 

 
Vitamina C 0,3204 ± 0,0 0,3247 ± 0,0 ns 
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Quadro 16 - Evolução de parâmetros cromáticos de Physalis peruviana L. congelada e desidratada, nas datas de amostragem de 25 de Novembro e 14 de Janeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma 

coluna, letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 

Data Tratamento     L*                 a*              b*             C* 

25-Nov 
Congelação 56,30 ± 3,35

b
 6,40 ±  2,99

d
 49,44 ± 6,51

bc
 49,91 ± 6,68

b
 

Desidratação 43,88 ± 7,01
c
 16,56 ± 5,28

a
 50,67 ± 7,45

b
 53,53 ± 7,69

a
 

14-Jan 
Congelação 58,56 ± 2,66

a
 8,19 ±  2,59

c
 54,32 ± 5,95

a
 54,97 ± 6,12

a
 

Desidratação 42,90 ± 7,79
c
 15,11 ± 5,64

b
 47,98 ± 7,16

c
 50,55 ± 7,63

b
 

ANOVA P(Data) ns ns ns <0,05 

 
P(Tratamento) <0,001 <0,001 <0,001 ns 

 
P(Data*Tratamento) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Quadro 17 - Quantificação de açúcares (mg/g peso seco), ácidos orgânicos (mg/g peso seco), carotenóides (µg/g 

peso seco), actividade antioxidante (DPPH expresso em % e ABTS expresso em µMTE), fenólicos totais 

(mg/g peso seco) e vitamina C (mg/g) de Physalis peruviana L. congelada e desidratada (após 6 meses de 

armazenamento).  

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos 

valores na mesma linha, letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não 

significativa. 

  
Congelação Desidratação ANOVA 

Açúcares 

Totais 464,5 ± 15,6 378,6 ± 67,5 ns 

Glucose 4,8 ± 2,4 4,1 ± 0,3 ns 

Galactose 4,9 ± 1,2 3,4 ± 0,1 ns 

Frutose 12,6 ± 8,7 17,7 ± 1,1 ns 

Sacarose 48,2 ± 37,8 60,7 ± 2,7 ns 

Ácidos Orgânicos 
Ácido málico 2,6 ± 0,2

a
 0,0 ± 0,0

b
 <0,001 

Ácido cítrico 43,7 ± 0,5
a
 28,8 ± 0,6

b
 <0,001 

Carotenóides 

α-caroteno 896,9 ± 21,6 780,5 ± 437,0 ns 

β-caroteno 761,5 ± 17,3
a
 473,7 ± 48,5

b
 <0,001 

β-Criptoxantina 802,4 ± 18,2
a
 499,1 ± 51,1

b
 <0,001 

Licopeno 484,3 ± 12,8
a
 298,8 ± 17,9

b
 <0,001 

Zeaxantina 795,9 ± 18,1
a
 495,1 ± 50,6

b
 <0,001 

Luteína 999,1 ± 64,1
a
 376,3 ± 21,5

b
 <0,001 

Actividade 

antioxidante 

DPPH 28,72 ± 4,5 32,0 ± 0,7 ns 

ABTS 0,051 ± 0,015
b
 0,166 ± 0,010

a
 <0,001 

 
Fenólicos totais 1,6 ± 0,1

b
 4,0 ± 0,2

a
 <0,001 

 
Vitamina C 0,320 ± 0,0

a
 0,052 ± 0,0

b
 <0,001 
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4.3. Preservação de frutos de Physalis peruviana L. em soluções com açúcares e 

ácidos
3
 

4.3.1. Resumo 

Os pequenos frutos são cada vez mais, parte integrante da alimentação humana, no 

entanto dado o seu curto tempo de vida útil, o estudo de formas alternativas de apresentação é 

fundamental. 

Com o intuito de inovar e responder às necessidades dos consumidores, torna-se 

interessante o estudo de novas potencialidades de frutos, nomeadamente Physalis peruviana 

L.. Physalis peruviana L. é um fruto com elevado valor nutricional, propriedades terapêuticas 

e com agradável equilíbrio entre acidez e doçura, o que o torna bastante interessante a nível 

comercial. Dadas as suas características pretendeu-se avaliar o seu comportamento quando 

imerso em diferentes soluções aquosas, nomeadamente de sacarose, açúcar mascavado, 

vinagre e agridoce durante 6meses. 

A imersão de physalis em diferentes soluções aquosas evidenciou o seu potencial no 

desenvolvimento de novos produtos. A solução de vinagre permitiu melhor preservação de 

compostos fenólicos, ácido cítrico e carotenóides, evidenciando, no entanto, maiores perdas 

de dimensões e coloração. Em termos de firmeza a solução agridoce foi a que demonstrou 

melhor comportamento, e a solução de açúcar mascavado permitiu maior preservação de 

vitamina C. 

 

4.3.2. Introdução  

Physalis é um fruto exótico (Restrepo et al., 2014) caracterizado como baga carnosa, 

suculenta, redonda ou oval, de coloração amarelo-alaranjado quando madura (CCI, 2002). 

Apresenta entre 100 a 300 sementes (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008) e exibe 

características agridoces (Silva et al., 2013). O valor de sólidos solúveis totais oscila entre 

17,5 e 18,2°Brix no fruto após a colheita (Vasco et al., 2008).  

O género Physalis é o mais abundante da família Solanaceae e é originário dos Andes e 

Amazónia (Thomé e Osaki, 2010). A Colômbia é o maior produtor (CCI, 2002) seguida pela 

África do Sul (Novoa et al., 2006). 
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A presença de compostos bioactivos em physalis, nomeadamente compostos fenólicos, 

β-caroteno, vitamina C e outras vitaminas, torna este fruto um alimento funcional, 

proporcionando benefícios fisiológicos (Puente et al., 2011; Zelada et al., 2012; Lopez et al., 

2013). Os seus extratos apresentam actividade antioxidante, anti-inflamatória, anticancerígena 

e na prevenção contra o envelhecimento (Wu et al., 2006; Lan et al., 2009; Wu et al., 2009). 

Moneim et al. (2014) verificaram efeito protector de physalis contra a toxicidade 

provocada pelo cádmio que afecta o fígado e rins. Este facto foi atribuído às suas 

propriedades antioxidantes, anti-apoptóticas e anti-inflamatórias, considerando a physalis com 

potencial terapêutico. Arun e Asha (2007) também mencionam actividade anti-hepatotóxica 

em physalis. Kasali et al., (2013) detectou actividade hipoglicémica em animais no extrato 

aquoso bruto de folhas de physalis. 

Além do seu consumo em fresco, é possível consumir frutos de physalis processados 

sob a forma de geleias, polpas, bebidas lácticas, iogurtes, licores, congelados e desidratados. 

O fruto com o cálice, que apresenta forma de balão, é também utilizado em decoração de 

doces e sobremesas (Rufato et al., 2008; Cajas et al., 2012; Gonçalves et al., 2012). Pode ser 

utilizada como aditivo natural na produção de gelados, devido ao seu elevado valor 

nutricional, elevado teor de fibra, agradável sabor e cor atrativa, permitindo aumentar o valor 

nutricional e propriedades físico-químicas do gelado (Erkaya et al., 2012).  

Physalis é um fruto bastante perecível, deste modo, com o intuito de prolongar o seu 

tempo de vida útil, processamento químico mostra-se como uma alternativa viável para o seu 

uso (Rutz et al., 2012).  

Frutas em conserva, incluindo frutas em calda, têm a intenção de preservar a fruta de 

modo que as suas características sensoriais (aroma, sabor, textura e cor) e seu valor 

nutricional permanecem inalterados por um longo período de tempo (Neto e Paiva, 2006). 

Um dos maiores problemas enfrentado pela indústria de alimentos refere-se à 

preservação dos seus produtos por maiores tempos de armazenamento. A preservação de 

alimentos pode ser feita por meio do uso de aditivos químicos, conservantes, ou por meio de 

processos físicos e biológicos, tais como refrigeração, secagem, congelação, aquecimento e 

irradiação (Trinderup, 2011). 

Na preparação de conservas de frutas, para garantir uma maior qualidade do produto 

final, deve ter-se em conta o grau de maturação do fruto. O fruto escolhido deve estar no 

ponto “firme maduro". Frutos muito maduros, atribuem ao produto final um amolecimento 
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indesejável e frutos imaturos apresentam deficiências relacionadas com a cor, sabor e textura 

(Torrezan, 2000). 

Com o intuito de inovar e responder às necessidades dos consumidores torna-se 

interessante o estudo de novas potencialidades de frutos, nomeadamente Physalis peruviana 

L., que é um fruto com elevado valor nutricional, propriedades terapêuticas e com um 

agradável equilíbrio entre acidez e doçura, que o tornam bastante interessante a nível 

comercial. 

O presente trabalho teve como objectivo avaliar o efeito da imersão dos frutos de 

Physalis peruviana L. em diferentes soluções aquosas nomeadamente de açúcar branco 

refinado, açúcar mascavado, vinagre e agridoce, durante 6meses. Foi avaliada a estabilidade 

de açúcares, ácidos orgânicos, carotenóides, fenólicos totais, vitamina C, actividade 

antioxidante, parâmetros cromáticos, textura, pH, sólidos solúveis totais e massa, durante o 

armazenamento. 

 

4.3.3. Material e métodos 

Material vegetal: Foram utilizados frutos da espécie Physalis peruviana L., com 

produção em Leiria, colhidos a 07-07-2013.  

Os frutos foram incorporados em diferentes soluções aquosas, nomeadamente de açúcar 

branco refinado, açúcar mascavado, vinagre, agridoce e em água, e armazenados em frascos 

herméticos.  

As soluções de açúcar branco refinado, açúcar mascavado e vinagre apresentavam uma 

concentração de 33% e a solução agridoce apresentava uma concentração de 22% de açúcar 

branco refinado e 33% de vinagre. As amostras eram constituídas por 15 frutos e 90mL da 

respectiva solução. 

 A primeira data de amostragem foi após 3meses de armazenamento e a segunda após 

4,5meses. Em cada data de amostragem foram quantificados: massa, dimensões, sólidos 

solúveis totais, pH, parâmetros cromáticos e força de penetração para a ruptura da epiderme. 

Após 6meses de armazenamento foram utilizadas duas amostras de 15 frutos para 

liofilização, para determinações químicas com base no extrato seco, nomeadamente açúcares 

totais, glucose, galactose, frutose, sacarose, ácidos orgânicos (málico e cítrico), carotenóides 

(α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, licopeno, zeaxantina e luteína) fenólicos totais, 
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vitamina C e actividade antioxidante, para o estudo da evolução destes componentes nos 

frutos imersos nas diferentes soluções aquosas. 

 

Determinações laboratoriais 

Massa e Dimensões: A massa, expressa em grama, foi medida em balança Kern 

EW2200-2NM. A largura e altura, expressas em mm, foram medidas com paquímetro. 

Parâmetros cromáticos: Foram determinados em colorímetro Minolta Chroma Meter 

CR-300 utilizando o sistema de coordenadas CIEL*a*b*, efetuando seis disparos na epiderme 

do fruto.  

Força de penetração para a ruptura da epiderme: Foi quantificada com o analisador 

de textura TA.XT-plus, da Stable Micro Systems. Foram realizados ensaios de perfuração, 

utilizando a sonda P2, com velocidade de deslocamento de 1mm/s e célula de carga de 5Kg. 

pH: Foi determinado no sumo dos frutos utilizando o potenciómetro digital Jenway 

3310.  

Sólidos solúveis totais (SST): Foi determinado no sumo dos frutos, através da 

quantificação do índice refratométrico (IR) em refratómetro Atago PR 101. Resultado 

expresso em ºBrix. 

Açúcares totais: Foram determinados pelo método do fenol-sulfúrico, com base na 

metodologia de Dubois et al. (1956). Os resultados são expressos em mg (equivalentes de 

frutose)/g peso seco. 

Açúcares livres: Foram determinados por HPLC-DAD após derivatização com benzoyl 

chloride, com base na metodologia de Daniel et al. (1981). Os resultados são expressos em 

mg/g de peso seco. 

Ácidos orgânicos: Foram determinados por cromatografia líquida de alta resolução 

com deteção por fotodíodos (HPLC-DAD), com base na metodologia de Philips et al. (2010). 

Os resultados são expressos em mg/g de peso seco. 

Fenólicos totais: Foram determinados pelo método de Folin-Ciocalteau, com base na 

metodologia de Javanmardi et al. (2003), com ligeiras alterações. Os resultados são expressos 

em mg (equivalentes de ácido gálico)/g de peso seco. 

Vitamina C: Foi determinada por HPLC, com base na metodologia de Hernández et al. 

(2006). Os resultados são expressos em mg/g de peso seco. 
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Carotenóides: Foram determinados pelo método espectrofotométrico, baseado na 

metodologia de Davis et al. (2003), Barros et al. (2007) e Mohan et al. (2012). Os resultados 

são expressos em μg/g de peso seco. 

Actividade antioxidante: Foi determinada pela quantificação da inibição de radicais 

livres 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) e 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulfonic acid)  (ABTS).  

O ensaio DPPH foi baseado na metodologia de Marinova et al. (2005), Heimler et al. 

(2007) e Lamien-Meda et al. (2008). Os resultados são expressos em % de inibição de 

radicais metálicos DPPH. 

O ensaio ABTS foi realizado com base na metodologia de Stradil et al. (2006), e o 

resultado expresso em µM equivalentes Trolox. 

 

Análise estatística 

Foi realizada análise de variância (ANOVA) e separação de médias com o teste de 

Tukey-HSD a 5%, avaliadas com o pacote informático JMP-8. Probabilidade menor que 5% 

(p<0,05) indica influência significativa; probabilidade menor que 1% (p<0,01) indica 

influência muito significativa e probabilidade menor que 0,1% (p<0,001) indica influência 

altamente significativa da variável independente em estudo. Os resultados estão representados 

em quadros.  

 

4.3.4. Resultados e discussão 

Massa e dimensões 

A massa de frutos durante o armazenamento (quadro 18) oscilou entre 3,85 e 4,76g, 

concordante com a faixa de valores entre 4 e 10g referida por CCI (2002) para o fruto fresco. 

A data de amostragem e a composição da solução não apresentaram influência sobre os 

valores de massa. 

A largura dos frutos durante o armazenamento (quadro 18) variou entre 17,92 e 

21,10mm e a altura entre 17,21 e 19,23mm. Foi verificada influência altamente significativa 

(p<0,001) da composição da solução sobre a largura, e uma influência muito significativa 

(p<0,01) sobre a altura dos frutos. Frutos mais largos foram obtidos em soluções de água e 

açúcar mascavado, e com largura inferior em solução agridoce. Relativamente à altura, esta 

foi maior em frutos armazenados em água, e menor em frutos imersos em solução agridoce. 
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Frutos imersos em soluções acidificadas (vinagre e agridoce) apresentaram dimensões 

menores, possivelmente devido à desidratação provocada pelo vinagre, e pela menor 

concentração destas soluções em açúcar que origina menor pressão osmótica. A desidratação 

provoca a perda de água dos frutos e consequentemente uma diminuição das suas dimensões. 

 

Parâmetros cromáticos 

A luminosidade (L*) de frutos durante o armazenamento (quadro 20), oscilou entre 

57,43 e 67,96. A data de amostragem e composição da solução apresentaram influência sobre 

este parâmetro cromático; valores mais elevados foram obtidos a 9 de Outubro e menores a 14 

de Janeiro. A luminosidade apresentou tendência decrescente da solução de sacarose, para 

água, açúcar mascavado, vinagre e agridoce.  

Croma (C*) variou entre 49,20 e 67,17, e foi verificada influência da data de 

amostragem e composição da solução sobre este parâmetro. Valores mais elevados foram 

obtidos a 9 de Outubro e menores a 14 de Janeiro. Relativamente à composição da solução, 

foram obtidos valores mais elevados em frutos imersos em sacarose e menores em solução de 

vinagre. 

O parâmetro a* variou entre 3,94 e 7,90 e o b* entre 48,97 e 66,84. Lima et al. (2009) 

mencionaram valores inferiores de L* (57,14) e b* (14,47), e superiores de a* (12,35) em 

frutos frescos. Deste modo verificou-se maior tendência para o amarelo e maior luminosidade 

em frutos imersos nas diferentes soluções. 

É possível verificar que frutos imersos em soluções que contêm vinagre (solução de 

vinagre e agridoce) perdem mais luminosidade e intensidade de cor, possivelmente devido à 

descoloração provocada pelo vinagre. 

 

Força de penetração para a ruptura da epiderme 

A força máxima e trabalho necessário para a perfuração da epiderme (quadro 19) 

oscilaram entre 0,6525 e 2,0194N e entre 0,0015 e 0,0061N.m, respectivamente. 

A resistência do fruto à perfuração apresentou tendência decrescente com o tempo de 

armazenamento. A 14 de Janeiro, a força máxima e trabalho necessário para a perfuração da 

epiderme do fruto foi menor, o que indica perda de firmeza do fruto no final do 

armazenamento. 
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A composição da solução apresentou influência altamente significativa sobre a força 

máxima e trabalho necessário para a perfuração da epiderme. Foi verificada melhor 

preservação da firmeza em frutos imersos em solução agridoce, e menor em frutos imersos em 

solução de açúcar mascavado, sacarose e vinagre.  

 

pH  

Os valores de pH durante o armazenamento (quadro 18) variaram entre 3,07 e 3,70. A 

data de amostragem e a composição da solução apresentaram influência altamente 

significativa sobre o pH dos frutos, com p<0,001. O pH dos frutos armazenados em soluções 

de sacarose, água e açúcar mascavado foi superior ao dos frutos armazenados em soluções de 

vinagre e agridoce. Relativamente à data de amostragem, a 25 de Novembro os valores de pH 

foram superiores aos obtidos no dia 9 de Outubro. 

Foi verificada diminuição do pH relativamente ao valor obtido após a colheita (3,98), e 

as diminuições mais acentuadas foram verificadas nas soluções que continham vinagre 

(vinagre e agridoce). A presença de ácido acético nestas soluções provocou um aumento da 

acidez e consequentemente diminuição do pH. 

 

Ácidos orgânicos 

Dos ácidos orgânicos quantificados, málico e cítrico (quadro 21), é evidente a maior 

concentração de ácido cítrico em physalis, após 6meses de armazenamento. O mesmo foi 

verificado na análise após a colheita. 

A concentração de ácido málico oscilou entre 0,0 e 1,9mg/g e a de ácido cítrico entre 

12,8 e 18,9mg/g. Foi verificada influência altamente significativa (p<0,001) da composição 

da solução nos teores destes ácidos. O ácido málico apresentou maior concentração em frutos 

imersos em solução agridoce. Em frutos imersos em solução de vinagre e água foi verificada 

uma perda total deste ácido. O ácido cítrico apresentou tendência decrescente em frutos nas 

seguintes soluções: vinagre; agridoce; água; sacarose e açúcar mascavado. A maior 

concentração de ácido cítrico verificada em solução de vinagre pode dever-se ao facto de o 

ácido acético ser o precursor do ácido oxalacético, interveniente no ciclo ácidos 

tricarboxilicos. 
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Sólidos solúveis totais  

Os valores de SST durante o armazenamento (quadro 18) oscilaram entre 8,80 e 

23,77°Brix, e foi verificada influência altamente significativa (p<0,001) da composição da 

solução sobre os teores de SST. Valores mais elevados foram obtidos em frutos imersos em 

solução de açúcar mascavado e de sacarose, e menores em frutos imersos em água. Os valores 

superiores verificados em soluções que continham açúcar pode dever-se a uma absorção dos 

açúcares presentes na solução por parte do fruto, e os valores menores verificados em frutos 

imersos em solução de água pode ser consequência do processo de osmose entre a solução e o 

fruto devido ao desequilíbrio de concentrações, provocando uma diluição dos açúcares 

presentes no fruto. 

A combinação das variáveis dia e tratamento também apresentaram influência altamente 

significativa (p<0,001) sobre o valor de SST dos frutos. Valores mais elevados foram obtidos 

em frutos imersos em solução de açúcar mascavado a 25 de Novembro, e menores em frutos 

imersos em água a 9 de Outubro e 25 de Novembro. 

 

Açúcares totais e livres 

O teor de açúcares totais (quadro 21) variou entre 406,7 e 521,2mg/g, e não foi 

verificada influência da composição da solução. A concentração de açúcares totais após a 

colheita foi de 528mg/g, e foi verificada uma diminuição desta concentração em frutos 

imersos em todas as soluções. O decréscimo mais acentuado foi verificado nos frutos imersos 

em água, possivelmente devido ao desequilíbrio de concentrações de açúcar entre a solução e 

o fruto. 

Dos açúcares livres quantificados a sacarose foi o predominante em frutos de physalis, 

com concentração entre 115,6 e 138,1mg/g. A composição da solução apresentou influência 

altamente significativa nestes teores. Foi verificada maior concentração em frutos imersos em 

solução de sacarose, o que pode ser consequência da absorção deste açúcar presente na 

solução pelo fruto, de modo a atingir um maior equilíbrio com a solução. 

Frutos imersos em água foram os que apresentaram menores concentrações dos 

açúcares quantificados, estas perdas podem ser consequência do desequilíbrio da quantidade 

de açúcar existente entre a água e o fruto, ocorrendo o efeito de osmose e provocando 

consequentemente uma diluição do açúcar presente no fruto. 
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Em solução de vinagre a concentração de glucose, galactose e frutose aumentou 

relativamente aos valores obtidos após a colheita. Tal pode dever-se à desidratação por parte 

do fruto, o que é evidenciado pela diminuição das dimensões do mesmo quando imerso em 

vinagre, e onde a perda de água provoca um aumento da concentração destes açúcares no 

fruto. 

 

Carotenóides 

Os teores de carotenóides (quadro 21) variaram dependendo da solução em que os 

frutos foram imersos, valores superiores foram observados em frutos imersos em solução de 

vinagre e água. Em frutos imersos em solução de vinagre os teores de carotenóides oscilaram 

entre 1237,8µg/g (licopeno) e 2180,4µg/g (α-caroteno) e em frutos imersos em água entre 

1111,1µg/g (licopeno) e 2100,7µg/g (α-caroteno).  

Comparando o valor obtido após a colheita com o valor obtido após os 6 meses de 

armazenamento, todos os carotenóides aumentaram a sua concentração nas soluções de 

sacarose, agridoce, vinagre e água, com a excepção da solução de açúcar mascavado onde se 

verificou uma diminuição de todos os carotenóides quantificados. O facto de os carotenóides 

apresentarem insolubilidade em água pode ter beneficiado a sua manutenção durante o 

armazenamento nas diferentes soluções aquosas.  

As soluções de sacarose e açúcar mascavado apresentaram os frutos com menor teor de 

carotenoides. O aumento da concentração de açúcar reduz o teor de carotenoides totais, já que 

o açúcar contribui para a formação de estruturas amorfas tornando o produto mais instável, ou 

seja, mais vulnerável a reacções degradativas. 

 

Fenólicos totais 

O teor de fenólicos totais quantificados no final do armazenamento (quadro 21) 

apresentou variações entre 0,0 e 0,8mg/g. Valores inferiores ao intervalo entre 1,69 e 

2,10mg/g de Severo et al. (2010) quantificados no fruto fresco.  

A composição da solução em que os frutos foram imersos apresentou influência 

altamente significativa nos teores de fenólicos totais. As soluções de açúcar mascavado, 

vinagre e água permitiram menores perdas destes compostos. Em frutos imersos em solução 

agridoce a concentração no final do armazenamento foi de 0,4mg/g, e em frutos imersos em 

sacarose foi verificada uma perda total destes compostos.  
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Vitamina C  

A concentração de vitamina C é um importante indicador da qualidade nutricional em 

frutos (Briones-Labarca et al., 2013), devido à sua instabilidade sob diferentes condições. 

Comparando com outros nutrientes, a vitamina C é muito mais sensível à degradação durante 

o processamento e armazenamento (Ozkan et al., 2004 e Valencia et al., 2007). Os teores de 

vitamina C (quadro 21) oscilaram entre 0,02 e 0,1mg/g, com perdas relativamente ao teor 

quantificado após a colheita (0,377mg/g), o que pode ser consequência da hidrossolubilidade 

desta vitamina.  

A composição da solução apresentou influência altamente significativa sobre o teor de 

vitamina C dos frutos; valores mais elevados foram quantificados em frutos imersos em 

solução de açúcar mascavado, e menores em frutos imersos em soluções de vinagre e 

agridoce. 

 

Actividade antioxidante 

A capacidade antioxidante de um alimento deve-se à actividade antioxidante dos seus 

diferentes compostos, tais como os compostos fenólicos, carotenóides, antocianinas, ácido 

ascórbico, entre outros, que actuam como sequestrantes de radicais livres produzidos durante 

as reacções de oxidação (Carrasco e Zelada, 2008; López et al., 2013). 

A actividade antioxidante pelo método sequestro do radical livre DPPH (quadro 21) 

variou entre 18,9 e 24,5% de inibição. A composição da solução apresentou influência 

altamente significativa sobre a actividade antioxidante dos frutos. Valores mais elevados 

foram obtidos em frutos armazenados na solução de açúcar mascavado, e menor em frutos 

imersos nas soluções de sacarose, vinagre e agridoce. 

A actividade antioxidante pelo método ABTS oscilou entre 0,042 e 0,063µMTE/g, e 

sofreu influência muito significativa da composição da solução. Por este método foi 

verificada maior capacidade antioxidante nos frutos imersos em açúcar mascavado, vinagre, 

agridoce e água, e menor nos frutos imersos solução de sacarose. 

Os frutos imersos em solução de açúcar mascavado apresentaram maior capacidade 

antioxidante pelos dois métodos utilizados. Para estes frutos foram também verificadas 

maiores concentrações de compostos fenólicos e vitamina C, compostos que contribuem para 

a capacidade antioxidante do fruto. 
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Após o acondicionamento de physalis em soluções aquosas com diferente composição 

química, verificou-se que a solução de vinagre foi a que melhor preservou o teor de 

compostos fenólicos, ácido cítrico e carotenóides, no entanto, houve maior perda de 

dimensões e coloração o que torna o produto menos atractivo para o consumidor. Em termos 

de firmeza a solução agridoce foi a que demonstrou melhor comportamento e a solução de 

açúcar mascavado maior preservação de vitamina C. 

 

4.3.5. Conclusão 

A solução de vinagre permitiu melhor preservação de compostos fenólicos, ácido cítrico 

e carotenóides, evidenciando, no entanto, maiores perdas de dimensões e coloração. Em 

termos de firmeza a solução agridoce foi a que demonstrou melhor comportamento, e a 

solução de açúcar mascavado permitiu maior preservação de vitamina C. 

Sensorialmente os frutos mais agradáveis foram os colocados em soluções agridoce e de 

açúcar mascavado. A solução agridoce para além de oferecer estabilidade nas características 

físicas do fruto, desenvolveu no mesmo, propriedades organolépticas bastante interessantes, 

na medida em que o seu carácter agridoce foi potenciado tornando-se muito atractivo para 

quem aprecia este sabor. 

O acondicionamento de physalis em soluções aquosas com diferente composição 

química evidenciou o potencial deste fruto no desenvolvimento de novos produtos. No 

entanto, sugere-se um estudo mais exaustivo nesse sentido e com especial foco na 

aceitabilidade desses produtos por parte do consumidor recorrendo a uma análise sensorial 

com painel de provadores treinados. 

 



                                                 Comportamento de Physalis peruviana L. em pós-colheita 

96 

 

Quadro 18 - Efeito da data de amostragem e composição da solução sobre massa (g), dimensões (mm), sólidos solúveis totais (SST expresso em °Brix) e pH de Physalis 

peruviana L, durante 4,5 meses de armazenamento. 

 

 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma coluna, letras 

diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 

Data Solução Massa Largura Altura SST pH 

9-Out Sacarose 4,73 ± 1,46 20,18 ± 2,74 18,52 ± 1,84 22,48 ± 0,35
ab 

3,63 ± 0,17 

 
Açúcar mascavado 4,31 ± 1,25 20,91 ± 2,44 18,67 ± 1,58 21,53 ± 0,96

b
 3,47 ± 0,08 

 
Vinagre 4,76 ± 1,17 20,11 ± 2,08 18,48 ±  1,54 11,42 ± 0,92

e
 3,15 ± 0,02 

 
Agridoce 3,99 ± 0,88 17,92 ± 1,68 17,21 ± 1,10 19,18 ± 1,31

c
 3,07 ± 0,04 

 
Água 4,64 ± 1,07 21,06 ± 1,95 18,95 ± 1,42 9,61 ± 0,50

f
 3,40 ± 0,05 

25-Nov Sacarose 4,26 ± 1,15 20,05 ± 1,77 18,37 ± 1,22 21,18 ± 1,48
b
 3,63 ± 0,04 

 
Açúcar mascavado 4,27 ± 1,00 19,60 ± 1,84 18,24 ± 1,12 23,77 ± 0,53ª 3,61 ± 0,06 

 
Vinagre 4,34 ± 1,25 19,34 ± 1,85 17,85 ± 1,23 15,07 ± 0,05

d
 3,39 ± 0,02 

 
Agridoce 3,85 ± 1,11 18,12 ± 2,40 17,66 ± 1,91 16,55 ± 0,05

d
 3,33 ± 0,00 

 
Água 4,60 ± 1,33 21,10 ± 2,52 19,23 ± 1,96 8,80 ± 0,19

f
 3,70 ± 0,01 

ANOVA P(Data) ns ns ns ns < 0,001 

 
P(Solução) ns < 0,001 < 0,01 < 0,001 < 0,001 

  P(Data*Solução) ns ns ns < 0,001 ns 
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Quadro 19 - Efeito da data de amostragem e composição da solução sobre trabalho (N.m) e força máxima (N) 

necessária para a perfuração da epiderme de Physalis peruviana L., durante 6 meses de armazenamento. 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes 

aos valores na mesma coluna, letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – 

Diferença não significativa. 

Data Solução Área (N.m) Força máxima (N) 

9-Out Sacarose 0,0042 ± 0,0008
ab

 1,1316 ± 0,2438 

 

Açúcar mascavado 0,0041 ± 0,0014
ab

 0,9828 ± 0,2502 

 

Vinagre 0,0047 ± 0,0016
ab

 1,4796 ± 0,4968 

 

Agridoce 0,0055 ± 0,0007
ab

 1,7326 ± 0,3024 

25-Nov Sacarose 0,0045 ± 0,0004
ab

 1,2216 ± 0,4265 

 

Açúcar mascavado 0,0044 ± 0,0013
ab

 1,4098 ± 0,3550 

 

Vinagre 0,0049 ± 0,0009
ab

 1,7104 ± 0,4109 

 

Agridoce 0,0061 ± 0,0013
a
 2,0194 ± 0,4236 

14-Jan Sacarose 0,0035 ± 0,0013b
c
 0,9330 ± 0,3475 

 

Açúcar mascavado 0,0044 ± 0,0004
ab

 1,2760 ± 0,1890 

 

Vinagre 0,0015 ± 0,0008
c
 0,6525 ± 0,1625 

 

Agridoce 0,0046 ± 0,008
ab

 1,3660 ± 0,4847 

ANOVA P(Data) <0,001   <0,001 

 

P(Solução) <0,001   <0,001 

 

P(Data*Solução) <0,01   ns 
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Quadro 20 - Efeito da data de amostragem e composição da solução sobre parâmetros cromáticos de Physalis peruviana L., durante 6 meses de armazenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma coluna, 

letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 

Data Solução L* a* b* C* 

9-Out Sacarose 65,48 ± 3,66
cd

 6,61 ± 3,86
abc

 62,35 ± 5,68
bcd

 62,80 ± 5,84
bcd

 

 
Açúcar mascavado 66,70 ± 2,58

bc
 5,93 ± 2,12

cd
 64,13 ± 5,72

ab
 64,44 ± 5,74

ab
 

 
Vinagre 61,41 ± 4,20

fg
 4,05 ± 2,81

f
 57,76 ± 5,12

ef
 57,96 ± 5,21

ef
 

 
Agridoce 58,18 ± 3,76

h
 4,59 ± 2,27

def
 51,99 ± 4,68

ghi
 52,23 ± 4,79

ghi
 

 
Água 68,42 ± 2,90

a
 4,63 ± 2,27

def
 66,15 ± 5,24

a
 66,35 ± 5,30

a
 

25-Nov Sacarose 67,96 ± 3,71
ab

 5,36 ± 3,09
cdef

 64,41 ± 5,17
ab

 64,70 ± 5,24
ab

 

 
Açúcar mascavado 62,98 ± 3,15

ef
 7,90 ± 2,12

a
 63,52 ± 6,73

abc
 64,04 ± 6,78

abc
 

 
Vinagre 57,94 ± 2,64

h
 4,50 ± 2,02

def
 53,11 ± 5,12

gh
 53,32 ± 5,20

gh
 

 
Agridoce 57,59 ± 3,78

h
 3,94 ± 2,24

f
 50,21 ± 5,83

hi
 50,40 ± 5,94

hi
 

 
Água 64,67 ± 2,72

de
 5,44 ± 3,46

cdef
 60,32 ± 5,93

cde
 60,65 ± 6,04

de
 

14-Jan Sacarose 66,12 ± 2,36
bcd

 5,99 ± 3,04
bcde

 66,85 ± 6,16
a
 67,17 ± 6,29

a
 

 
Açúcar mascavado 60,95 ± 3,64

g
 7,80 ± 2,18

a
 59,78 ± 5,76

de
 60,33 ± 5,72

de
 

 
Vinagre 57,43 ± 1,96

h
 4,81 ± 1,91

def
 54,99 ± 3,76

fg
 55,23 ± 3,87

fg
 

 
Agridoce 54,39 ± 2,08

h
 4,33 ± 2,11

ef
 48,97 ± 3,78

i
 49,20 ± 3,88

i
 

 
Água 60,74 ± 2,73

g
 7,55 ± 3,86

ab
 60,46 ± 5,27

cde
 61,03 ±  5,45

cde
 

ANOVA P(Data) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 
P(Solução) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

  P(Data*Solução) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 



                                                 Comportamento de Physalis peruviana L. em pós-colheita 

99 

 

Quadro 21 - Efeito da composição da solução sobre o teor de açúcares (mg/g peso seco), ácidos orgânicos (mg/g peso seco), carotenóides (µg/g peso seco), actividade 

antioxidante (DPPH expresso em % e ABTS expresso em µMTE), fenólicos totais (mg/g peso seco) e vitamina C (mg/g peso seco) de Physalis peruviana L., após 6 

meses de armazenamento. 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma linha, letras diferentes significam valores 

estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 

 

Solução 
 

Sacarose 
Açúcar 

Mascavado 
Vinagre Agridoce Água 

ANOVA 

P(Solução) 

Açúcares 

Totais 521,2 ± 47,9 476,9 ± 53,0 448,2 ± 57,9 517,2 ± 64,2 406,7 ± 45,5 ns 

Glucose 5,9 ±  0,1
ab

 5,5   ± 0,5
b
 5,9 ± 0,6

ab
 6,8 ± 0,2

a
 0,5 ± 0,1

c
 <0,001 

Galactose 4,9 ±  0,7
a
 4,6   ± 0,1

a
 5,0  ± 0,4

a
 6,0 ± 0,9

a
 1,0 ± 0,5

b
 <0,001 

Frutose 16,8 ±  5,2
a
 17,5   ± 1,7

a
 24,3  ± 2,2

a
 19,1 ± 11,9

a
 0,0 ± 0,0

b
 <0,01 

Sacarose 138,1 ± 16,3
a
 115,6 ± 4,8

b
 115,6  ± 4,9

c
 115,6 ± 4,10

b
 115,6 ± 4,11

c
 <0,001 

Ácidos Orgânicos 
Ácido málico 0,4 ± 0,0

b
 0,6   ± 0,0

b
 0,0 ± 0,0

b
 1,9 ± 0,8

a
 0,0 ± 0,0

b
 <0,001 

Ácido cítrico 14,7 ± 0,2
cd

 12,8 ± 1,6
d
 24,6  ± 0,5

a
 18,9 ± 1,3

b
 15,5 ± 0,4

c
 <0,001 

Carotenóides 

α-caroteno 1150,5 ± 63,9
c
 1005,2 ± 41,8

d
 2180,4  ± 36,7

a
 1278,3 ± 61,97

b
 2100,7 ± 14,7

a
 <0,001 

β-caroteno 983,3 ± 53,0
b
 841,5 ± 34,9

c
 1849,5  ± 31,8

a
 1085,9 ± 52,8

b
 1785,2 ± 13,8

a
 <0,001 

β-Criptoxantina 1036 ± 55,87
b
 886,7 ± 36,8

c
 1949,8  ± 33,5

a
 1144,2 ± 55,7

b
 1881,0 ± 14,5

a
 <0,001 

Licopeno 617,1 ± 33,2
c
 539,6 ± 22,3

c
 1237,8  ± 132,5

a
 826,8 ± 228,4

bc
 1111,1 ± 9,7

ab
 <0,001 

Zeaxantina 1027,7 ± 55,4
b
 879,5 ± 36,6

c
 1933,1  ± 33,3

a
 1134,9 ± 55,2

b
 1865,9 ± 14,4

a
 <0,001 

Luteína 594,9 ± 20,5
d
 755,9 ± 18,6

c
 1850,4  ± 70,8

a
 929,3 ± 77,5

b
 1894,7 ± 29,3

a
 <0,001 

Actividade  

Antioxidante 

DPPH 18,9 ± 0,6
c
 24,5 ± 0,2

a
 19,9 ± 0,5

bc
 18,9  ± 0,3

c
 20,7 ± 0,6

b
 <0,001 

ABTS 0,042 ± 0,004
b
 0,060 ± 0,007

a
 0,060  ± 0,005

a
 0,063  ± 0,008

a
 0,059 ± 0,002

a
 <0,05 

 
Fenólicos totais 0,0 ± 0,0

c
 0,8 ± 0,2

a
 0,8 ± 0,1

a
 0,4  ± 0,1

b
 0,7 ± 0,1

a
 <0,001 

 
Vitamina C 0,09 ± 0,0

b
 0,1 ± 0,0

a
 0,02  ± 0,0

d
 0,02  ± 0,0

d
 0,05 ± 0,0

c
 <0,001 
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5. Outros Resultados  

Os resultados adiante apresentados encontram-se no seguimento dos artigos, porém, não 

foram alvo de comparação por serem determinações isoladas. 

O quadro 22 evidencia a caracterização de Physalis peruviana L. no momento de 

colheita. O estudo das dimensões do fruto permite avaliar parâmetros relacionados com a 

morfologia do mesmo, relacionando a largura e altura foi verificado que physalis é um fruto 

aproximadamente esférico com ligeira tendência para o achatamento. A média de largura dos 

frutos no momento de colheita foi de 19,96mm e a altura 18,79mm, enquadrando-se no 

calibre B (diâmetro entre 18,1 e 20,0mm). A média de massa do fruto no momento de colheita 

foi 4,77g, inserido na faixa de valores entre 4 e 10g mencionado por CCI (2002).  

Relativamente aos parâmetros cromáticos, foram obtidos: 64,91 (L*), 10,15 (a*), 55,05 

(b*) e 56,10 (C*). Lima et al. (2013) mencionaram valores semelhantes, 65,49 (L*), 7,79 (a*) 

e 36,75 (b*). As coordenadas a* e b* são ligeiramente superiores no presente estudo, 

indicando frutos com maior tendência para o amarelo e vermelho. 

O pH obtido foi 3,98±0,17, concordante com o intervalo de 3,6 a 4,1 de Rufato et al. 

(2008), e aproximado a 3,8 e 4,19 de Briones-Labarca et al. (2013) e Dallmann et al. (2013), 

respectivamente. O valor de SST foi 17,8±0,45ºBrix, satisfazendo o valor mínimo de 

14,0ºBrix estabelecido pelo Codex Alimentarius (2001) para a comercialização de physalis. 

Os açúcares predominantes em frutos de physalis são a sacarose e a frutose, com valores 

iniciais de 83,1 e 21,8mg/g peso seco, respectivamente. Superiores aos quantificados por 

Novoa et al. (2006), 11,00 mg/g de sacarose e 7,67mg/g de frutose, no primeiro dia de 

armazenamento e em frutos em estádio de maturação 5. 

Os ácidos cítrico e málico apresentaram concentrações de 50,5 e 0,7mg/g, 

respectivamente. Novoa et al. (2006) mencionaram intervalo entre 3,31 e 10,95mg/g (ácido 

cítrico) e 0,3 e 0,8mg/g (ácido málico), no presente estudo foi verificada maior concentração 

de ácido cítrico. 

Os teores de carotenóides quantificados após a colheita (quadro 22) foram: 1041,0µg/g 

(α-caroteno), 877,2µg/g (β-caroteno), 924,3µg/g (β-criptoxantina), 554,9µg/g (licopeno), 

916,8µg/g (zeaxantina) e 856,9µg/g (luteína). O α-caroteno e a β-criptoxantina são os 

carotenóides presentes em maior concentração.  
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Quadro 22 – Dimensões, parâmetros cromáticos, trabalho e força máxima necessária para a ruptura da epiderme, 

sólidos solúveis totais, pH, açúcares totais e livres, ácidos orgânicos, carotenóides, fenólicos totais, vitamina 

C e atividade antioxidante de Physalis peruviana L. imediatamente após a colheita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. 

 

O teor de fenólicos totais no fruto após a colheita foi 2,60mg/g, superior a 1,54mg/g de 

Carrasco e Zelada (2008) e ao intervalo entre 1,69 e 2,10mg/g de Severo et al. (2010). A 

concentração de fenólicos totais de Physalis peruviana L. é inferior à da amora, com 21,67 

mg/g e superior à da manga com 0,6 mg/g (Vasco et al., 2008).  

A concentração de vitamina C (quadro 22) foi 0,377mg/g, valor entre 0,3mg/g de 

Zelada et al. (2012) e Briones-Labarca et al. (2013) e 0,4mg/g de Carrasco e Zelada (2008). 

A actividade antioxidante no momento de colheita (quadro 22), pelo método sequestro 

do radical livre DPPH, foi de 47,8%, superior a 46,65% mencionado por Dallmann et al. 

Dimensões 

Massa (fruto + cálice) (g) 5,02 ± 1,05 

Massa (fruto) (g) 4,77 ± 1,02 

Largura (mm) 19,96 ± 1,80 

Altura (mm) 18,79 ± 1,14 

Parâmetros 

cromáticos 

L* 64, 91 ± 4,30 

a* 10,15 ±  4,00 

b* 55,05 ± 4,83 

C* 56,10 ± 5,11 

 
Sólidos solúveis totais (SST) (°Brix) 17,8 ± 0,45 

 
pH 3,98 ± 0,17 

Açúcares 

Açúcares Totais (mg/g peso seco) 528,1 ± 37,7 

Glucose (mg/g peso seco) 4,3 ± 0,3 

Galactose (mg/g peso seco) 4,4 ± 0,2 

Frutose (mg/g peso seco) 21,8 ± 1,1 

Sacarose (mg/g peso seco) 83,1 ± 5,8 

Ácidos Orgânicos 
Ácido málico (mg/g  peso seco) 0,7 ± 0,1 

Ácido cítrico (mg/g  peso seco) 50,5 ± 0,3 

Carotenóides 

α-caroteno (µg/g  peso seco) 1041,0 ± 35,6 

β-caroteno (µg/g  peso seco) 877,2 ± 29,9 

β-criptoxantina (µg/g  peso seco) 924,3 ± 31,5 

Licopeno (µg/g  peso seco) 554,9 ± 17,4 

Zeaxantina (µg/g  peso seco) 916,8 ± 31,2 

Luteína (µg/g  peso seco) 856,9 ± 7,2 

 
Fenólicos totais (mg/g peso seco)  2,6 ± 0,3 

 
Vitamina C (mg/g peso seco) 0,377 ± 0,003 

Actividade 

Antioxidante 

DPPH (%) 47,8 ± 3,0 

ABTS (µMTE) 0,041 ± 0,0052 
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(2013). Pelo método ABTS foi quantificado 0,041µMTE, valor aproximado a 

0,7±0.4µMTE/g de Severo et al. (2010), e inferior ao intervalo referido por Vasco et al. 

(2008) (1,14 e 1,73µMTE/g). 

O quadro 23 evidencia a quantificação de açúcares, ácidos orgânicos, carotenóides, 

actividade antioxidante, fenólicos totais e vitamina C durante o armazenamento de frutos sob 

refrigeração, em seguimento do quadro 11. A data de amostragem de 29 de Julho não foi alvo 

de comparação no quadro 11, pois os frutos armazenados à temperatura ambiente já não se 

encontravam viáveis para consumo. 

Relativamente à quantificação de açúcares livres, apenas a frutose sofreu influência 

significativa da data de amostragem, e foi verificado um aumento gradual com o avanço do 

armazenamento, sendo o valor mais elevado observado a 29 de Julho. 

O ácido málico no final do armazenamento apresentou concentração de 1,2mg/g, com 

decréscimo relativamente ao dia 22 de Julho. O ácido cítrico sofreu um decréscimo no final 

do armazenamento para 46,9mg/g, com teores de 49,7mg/g na data de amostragem anterior. 

De 22 para 29 de Julho foi verificada uma diminuição de todos os carotenóides 

avaliados, as perdas mais acentuadas foram de α-caroteno, β-caroteno, β-criptoxantina, 

licopeno e zeaxantina. 

A actividade antioxidante pelo método sequestro do radical livre DPPH variou entre 

52,0 e 53,8%, e não foi verificada influência da data de amostragem. Pelo método ABTS foi 

verificada uma influência muito significativa da data de amostragem, e o valor mais elevado 

foi verificado no dia 29 de Julho (0,0055µMTE/g). 

Os valores de vitamina C e fenólicos totais mantiveram-se constantes ao longo do 

armazenamento, sem influência significativa da data de amostragem. Porém, a ligeira 

diminuição de vitamina C observada no último dia de armazenamento (29 Julho) poderá 

dever-se ao início do período de senescência, que promove a desorganização da parede celular 

levando à oxidação do ácido ascórbico, provavelmente devido à ação da enzima 

polifenoloxidase.   
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Quadro 23 – Teor de açúcares (mg/g peso seco), ácidos orgânicos (mg/g peso seco), carotenóides (µg/g peso seco), actividade antioxidante (DPPH expresso em % e ABTS 

expresso em µMTE), fenólicos totais (mg/g peso seco) e vitamina C (mg/g peso seco) por data de amostragem, de Physalis peruviana L. armazenada sob refrigeração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma 

linha, letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 

 

 
         15-Jul       22-Jul      29-Jul 

ANOVA 

P(Data) 
 

Açúcares 

Totais 553,1 ± 43,1 451,1 ± 99,4 429,6 ± 72,5 ns 

Glucose 3,8 ± 0,6 4,5 ± 0,7 4,8 ± 0,8 ns 

Galactose 4,1 ± 0,8 4,7 ± 0,5 5,0 ± 0,3 ns 

Frutose 20,8 ± 2,3
b
 21,8 ± 2,5

ab
 26,7 ± 0,5

a
 <0,05 

Sacarose 55,8 ± 8,3 51,2 ± 5,0 46,3 ± 2,0 ns 

Ácidos Orgânicos 
Ácido málico 0,8 ± 0,2

b
 1,5 ± 0,4

a
 1,2 ± 0,1

ab
 <0,05 

Ácido cítrico 48,7 ± 1,0
a
 49,7 ± 0,5

a
 46,9 ± 0,5

b
 <0,01 

Carotenóides 

α-caroteno 1001,1 ± 12,4
b
 1088,3 ± 8,0

a
 1009,2 ± 41,4

b
 <0,05 

β-caroteno 843,8 ± 10,3
b
 906,7 ± 7,5

a
 840,5 ± 33,6

b
 <0,05 

β-Criptoxantina 889,1 ± 10,9
b
 955,4 ± 8,0

a
 885,6 ± 35,4

b
 <0,05 

Licopeno 539,6 ± 8,5
b
 583,4 ± 6,1

a
 542,8 ± 24,2

b
 <0,05 

Zeaxantina 881,9 ± 10,8
b
 947,7 ± 7,9

a
 878,5 ± 35,1

b
 <0,05 

Luteína 748,6 ± 44,0
b
 945,7 ± 27,9

a
 909,1 ± 24,9

a
 <0,001 

Actividade antioxidante 
DPPH 53,8 ± 1,1 52,0 ± 0,8 53,5 ± 2,2 ns 

ABTS 0,044 ± 0,003
b
 0,045 ± 0,002

b
 0,055 ± 0,003

a
 <0,01 

 
Fenólicos totais 2,5 ± 0,2 2,9 ± 0,1 2,8 ± 0,4 ns 

 
Vitamina C 0,3959 ± 0,0053 0,3773 ± 0,0016 0,3710 ± 0,0037 ns 
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O quadro 24 evidencia os parâmetros cromáticos de frutos armazenados sob 

refrigeração, com a presença e ausência de cálice, até à data de amostragem de 20 de Agosto. 

A luminosidade de frutos armazenados com a presença de cálice (quadro 24) variou 

entre 62,92 e 65,58,e de frutos armazenados sem cálice entre 62,38 e 63,70. Relativamente à 

cromaticidade, os valores oscilaram entre 53,65 e 56,59 em frutos armazenados com cálice e 

entre 53,77 e 55,86 em frutos armazenados sem cálice. O cálice apresentou influência 

altamente significativa sobre a luminosidade dos frutos. Valores mais elevados foram obtidos 

em frutos armazenados com a presença de cálice, o que indica que quando armazenados com 

a presença de cálice os frutos apresentavam coloração mais escura. 

A presença de cálice apresentou influência muito significativa sobre a coordenada a*. 

Valores superiores foram verificados em frutos armazenados sem a presença de cálice, 

indicando que quando armazenados sem a presença deste, os frutos apresentam maior 

intensidade de vermelho, possivelmente devido ao amadurecimento mais rápido destes frutos. 

Com o intuito de relacionar a coloração do cálice com a coloração do fruto, foram 

efetuadas determinações de parâmetros cromáticos em ambos (quadro 25). 

A luminosidade do cálice variou entre 57,27 e 61,98 e do fruto entre 62,93 e 65,68. 

Valores de croma oscilaram entre 34,58 e 39,84 no cálice e entre 53,65 e 57,25 no fruto. Foi 

verificada uma maior luminosidade e cor mais intensa no fruto em relação ao cálice, o que é 

evidente pela própria cor mais clara característica do cálice.   

A data de amostragem apresentou influência altamente significativa sobre todos os 

parâmetros cromáticos determinados. L* apresentou valores superiores em 24 e 29 de Julho, 

a* foi superior a 24 de Julho, b* foi superior em 29,15,24 de Julho e 20 de Agosto e C* foi 

superior em 24 de Julho. Foi evidente que no final do armazenamento, tanto o fruto como o 

cálice, apresentavam maior intensificação das suas cores. 

A alteração da coloração da epiderme do fruto e do cálice está relacionada com a 

degradação da clorofila assim como com a síntese de outros pigmentos como carotenóides. A 

physalis é normalmente colhida quando o cálice e a fruta apresentam cores mais claras 

(amarelo esverdeado para o cálice e amarelo para o fruto). As cores mais fortes são 

observadas durante o armazenamento (amarelo mais escuro para o cálice e alaranjado para o 

fruto) devido ao acúmulo de pigmentos como os carotenóides (Alvarado 2004; Lima 2009; 

Severo 2010,). 
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O quadro 26 demonstra o efeito da data de amostragem e presença de cálice sobre o 

trabalho e força máxima necessária para a perfuração da epiderme do fruto, quando 

armazenado sob refrigeração. Os parâmetros quantificados apresentaram tendência 

decrescente com o avanço do período de armazenamento, com diferenças altamente 

significativas, o que indica que o fruto de physalis perde firmeza ao longo do tempo.  

Valores de força máxima necessária para a perfuração da epiderme sofreram influência 

altamente significativa da remoção do cálice do fruto. No início do armazenamento os frutos 

apresentaram uma resistência de 2,0 N, e no final frutos com cálice apresentavam 1,8N e 

frutos sem cálice 1,3N, o que indica que a remoção do cálice influência negativamente a 

firmeza dos frutos..  

 

 



                                                 Comportamento de Physalis peruviana L. em pós-colheita 

109 

 

  
Quadro 24 - Efeito da data de amostragem e apresentação do fruto (com ou sem cálice) sobre parâmetros cromáticos de Physalis peruviana L., armazenada sob 

refrigeração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na 

mesma coluna, letras diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 

Data Cálice  L*   a* b* C* 

11-Jul Com 62,93 ± 3,95
cd

 10,22 ± 4,24
a
 54,23 ± 4,33

bcd
 55,32 ± 4,63

bcd
 

15-Jul Com 64,05 ± 4,59
abcd

 8,92 ± 4,20
abc

 55,06 ± 5,68
ab

 55,91 ± 5,97
ab

 

18-Jul Com 63,61 ± 5,22
bcd

 7,23 ± 4,49
e
 52,99 ± 4,99

d
 53,65 ± 5,27

d
 

22-Jul Com 63,86 ± 4,36
bcd

 8,82 ± 4,77
abcd

 54,22 ± 5,17
bcd

 55,12 ± 5,35
bcd

 

25-Jul Com 65,58 ± 4,10
a
 9,71 ± 4,39

ab
 55,61 ± 5,88

ab
 56,59 ± 6,17

ab
 

29-Jul Com 64,75 ± 5,04
ab

    7,92 ± 4,47
cde

 53,98 ± 5,47
bcd

 54,71 ± 5,74
bcd

 

20-Ago Com 64,44 ± 4,98
abc

    8,21 ± 3,58
cde

 54,82 ± 5,72
abcd

 55,52 ± 5,96
abcd

 

11-Jul Sem 63,70 ± 5,23
bcd

    9,99 ± 4,01
ab

 54,83 ± 4,90
abc

 55,86 ± 5,13
abc

 

15-Jul Sem 62,54 ± 4,85
d
    9,77 ± 3,86

ab
 56,38 ± 4,95

a
 57,32 ± 5,23

a
 

18-Jul Sem 63,17 ± 5,04
bcd

 9,89 ± 4,10
ab

 54,80 ± 4,98
abcd

 55,81 ± 5,24
abc

 

22-Jul Sem 63,44 ± 5,38
bcd

 8,54 ± 4,26
bcde

 53,04 ± 3,96
cd

 53,88 ± 4,17
d
 

25-Jul Sem 63,23 ± 5,15
bcd

 10,06 ± 3,86
a
 54,30 ± 4,94

bcd
 55,34 ± 5,10

bcd
 

29-Jul Sem 62,38 ± 5,19
d
 8,93 ± 4,07

abc
 53,12 ± 5,23

cd
 53,99 ± 5,48

cd
 

20-Ago Sem 63,29 ± 5,51
bcd

    7,44 ± 3,31
de

 53,17 ± 5,50
cd

 53,77 ± 5,68
d
 

ANOVA P(Data) ns <0,001 <0,001 <0,001 

 
P(Cálice) <0,001 <0,01 ns ns 

 
P(Data*Cálice) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
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Quadro 25 - Efeito da data de amostragem sobre parâmetros cromáticos do cálice e do fruto de Physalis peruviana L. 

Data Apresentação L* a* b* C* 

11-Jul Cálice 57,27 ± 5,63
h
 1,34 ± 3,66

de
 34,74 ± 5,91

fg
 34,97 ± 5,84

fg
 

15-Jul Cálice 61,99 ± 4,63
def

 2,49 ± 3,53
de

 38,45 ± 7,29
de

 38,68 ± 7,28
de

 

18-Jul Cálice 61,37 ± 4,86
ef
 3,22 ± 3,10

d
 34,27 ± 7,03

g
 34,58 ± 6,93

g
 

22-Jul Cálice 59,94 ± 5,61
fg

 2,03 ± 3,670
de

 36,73 ± 6,52
efg

 36,98  ± 6,42
efg

 

25-Jul Cálice 60,86 ± 4,99
fg

 2,72 ± 3,82
de

 37,11 ± 6,29
def

 37,42 ± 6,22
def

 

29-Jul Cálice 61,61 ± 4,63
ef
 2,99 ± 3,29

de
 39,60 ± 6,30

d
 39,85 ± 6,29

d
 

20-Ago Cálice 59,04 ± 5,41
gh

 1,95 ± 2,76
de

 37,49 ± 6,54
de

 37,65 ± 6,51
de

 

11-Jul Fruto 62,93 ± 3,95
cde

 10,22 ± 4,24
a
 54,23 ± 4,32

abc
 55,32 ± 4,63

abc
 

15-Jul Fruto 64,05 ± 4,59
abc

 8,92 ± 4,20
ab

 55,06 ± 5,68
ab

 55,91 ± 5,97
ab

 

18-Jul Fruto 63,61 ± 5,22
bcd

 7,23 ± 4,49
c
 52,99 ± 4,99

c
 53,65 ± 5,27

c
 

22-Jul Fruto 63,86 ± 4,36
bcd

 8,83 ± 4,77
ab

 54,22 ± 5,17
abc

 55,12 ± 5,35
bc

 

25-Jul Fruto 65,68 ± 4,10
a
 9,93 ± 4,33

a
 56,25 ± 5,11

a
 57,25 ± 5,39

a
 

29-Jul Fruto 64,75 ± 5,04
ab

 7,92 ± 4,47
bc

 53,98 ± 5,47
bc

 54,71 ± 5,74
bc

 

20-Ago Fruto 64,44 ± 4,98
abc

 8,21 ± 3,58
bc

 54,82 ± 5,72
abc

 55,52 ± 5,96
abc

 

ANOVA P(Data) <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 

 
P(Apresentação) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 
P(Data*Apresentação) <0,001 <,001 <0,001 <0,001 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras são referentes aos valores na mesma coluna, letras 

diferentes significam valores estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 
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Quadro 26 - Efeito da data de amostragem e apresentação do fruto (com ou sem cálice) sobre trabalho (N.m) e 

força máxima (N) necessária para a perfuração da epiderme de Physalis peruviana L., armazenada sob 

refrigeração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os valores referem-se a médias e desvios padrão. ANOVA-análise de variância. As letras 

são referentes aos valores na mesma coluna, letras diferentes significam valores 

estatisticamente diferentes; ns – Diferença não significativa. 

 

 

Data Cálice Área   Força máxima 

11-Jul Com 0,0059 ± 0,0010
abcd

 2,0040 ± 0,3423 

 
Sem 0,0066 ± 0,0032

ab
 2,0076 ± 0,6748 

15-Jul Com 0,0071 ± 0,0007
a
 2,3397 ± 0,2995 

 
Sem 0,0048 ± 0,0010

bcde
 1,6349 ± 0,3685 

18-Jul Com 0,0039 ± 0,0019
cde

 1,8489 ± 0,4356 

 
Sem 0,0047 ± 0,0011

bcde
 1,5858 ± 0,3256 

22-Jul Com 0,0061 ± 0,0013
abc

 2,1363 ± 0,5583 

 
Sem 0,0053 ± 0,0007

abcde
 1,7828 ± 0,2907 

25-Jul Com 0,0047 ± 0,0020
bcde

 1,9848 ± 0,4723 

 
Sem 0,0054 ± 0,0010

abcde
 1,6297 ± 0,2714 

29-Jul Com 0,0035 ± 0,0015
e
 1,7856 ± 0,2461 

 
Sem 0,0037 ± 0,0009

de
 1,5405 ± 0,2133 

20-Ago Com 0,0053 ± 0,0010
abcd

 1,7762 ± 0,1396 

 
Sem 0,0045 ± 0,0008

bcde
 1,2519 ± 0,3003 

ANOVA P(Data)                <0,001    <0,001 

 
P(Cálice)                    ns    <0,001 

 
P(Data*Cálice) <0,01   ns 
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6. Conclusão 

O estudo sobre a evolução em pós colheita de produtos de origem vegetal é de extrema 

importância, na medida em que nos permite seleccionar e desenvolver metodologias que 

aumentam o seu tempo de vida útil, possibilitando deste modo, um incremento do período de 

comercialização dos mesmos. 

De acordo com a pesquisa bibliográfica verifica-se que a informação relativamente ao 

comportamento de physalis é ainda escassa e pouco fundamentada, no entanto, a partir dos 

resultados discutidos e das considerações apresentadas nas diferentes etapas do trabalho 

podem destacar-se algumas conclusões. 

Physalis peruviana L. pode ser armazenada sem cálice e à temperatura ambiente, até 

14dias. Frutos sem cálice refrigerados podem ser armazenados até 43dias. 

Com a presença de cálice, o tempo de vida útil dos frutos foi incrementado para 21dias 

em armazenamento à temperatura ambiente e para 93dias sob refrigeração. 

 O cálice apresentou efeito benéfico na conservação e preservação das características da 

parte edível do fruto. Ainda assim é importante desenvolver em trabalhos futuros técnicas de 

conservação adequadas para frutos sem cálice, uma vez que iriam oferecer ao consumidor 

uma maior praticidade e a possibilidade de responder à exigência de alguns países na 

comercialização de physalis sem cálice. 

O armazenamento refrigerado permitiu melhor manutenção de massa, firmeza, açúcares 

e ácidos orgânicos presentes no fruto. 

A congelação de physalis demonstrou efeito benéfico na sua conservação, permitindo 

aumentar o seu tempo de vida útil. Frutos congelados apresentaram preservação do teor de 

ácidos orgânicos, vitamina C e carotenóides, embora se tenham verificado perdas de massa, 

firmeza e compostos fenólicos. As perdas de massa podem tornar a aceitabilidade de physalis 

menor, no entanto, a congelação é uma boa solução para armazenar frutos que não se 

destinam ao seu consumo em fresco, como o caso da sua utilização em sumos, gelados, 

semifrios e compotas 

Frutos de physalis desidratados exibiram maior quantidade de compostos fenólicos 

comparativamente aos frutos congelados. Ocorreu uma perda significativa de ácidos 

orgânicos e carotenóides bem como de vitamina C o que faz depreciar significativamente a 

qualidade do produto apesar do aspecto muito interessante para o consumidor. 
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O uso de baixas temperaturas mostrou eficiência na conservação do fruto. No entanto, 

sugere-se o estudo da utilização de atmosferas modificadas associadas a baixas temperaturas, 

para prolongar o tempo de vida e para hipotética utilização de frutos sem cálice, uma vez que 

esta poderá ser a combinação ideal para o aumento da conservação do fruto e a manutenção 

das características físicas e químicas do mesmo. 

O acondicionamento de physalis em soluções aquosas com diferente composição 

química, evidenciou o potencial deste fruto no desenvolvimento de novos produtos. No 

entanto, sugere-se um estudo mais exaustivo nesse sentido e com especial foco na 

aceitabilidade desses produtos por parte do consumidor recorrendo a uma análise sensorial 

com painel de provadores treinados.  

A solução de vinagre permitiu melhor preservação de compostos fenólicos, ácido cítrico 

e carotenóides, evidenciando no entanto, maiores perdas de dimensões e coloração. Em 

termos de firmeza a solução agridoce foi a que demonstrou melhor comportamento, e a 

solução de açúcar mascavado permitiu maior preservação de vitamina C. 

Sensorialmente os frutos mais agradáveis foram os colocados em soluções agridoce e de 

açúcar mascavado. A solução agridoce para além de oferecer estabilidade nas características 

físicas do fruto, desenvolveu no mesmo, propriedades organolépticas bastante interessantes, 

na medida em que o seu caracter agridoce foi potenciado, tornando-se muito atractivo para 

quem aprecia este sabor.  
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