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Apresentação
A Iniciação Cientifica é uma modalidade de formação técnico-científica que
permite introduzir os estudantes de graduação em atividades de pesquisa, na
perspectiva de formar os cientistas do futuro.
Durante os Encontros de Iniciação Científica, os estagiários têm a oportunidade
de apresentar seus trabalhos de forma oral e discutir os resultados e
experiências alcançados, como fruto de dedicação, com a comunidade
acadêmica.
Neste cenário, a Embrapa Agroindústria Tropical como instituição responsável
pela formação de cientistas do futuro promoveu o VII Encontro de Iniciação
Científica da Embrapa, nos dias 02 e 03 de julho de 2009. O Encontro teve 46
trabalhos inscritos contemplando as áreas de Ciência e Tecnologia de
Alimentos, Socioeconomia, Gestão e Engenharia Ambiental, Proteção de
Plantas, Fisiologia e Tecnologia Pós-Colheita e Melhoramento, Biologia
Molecular e Vegetal.
É com muita satisfação que apresentamos os resumos do VII Encontro de
Iniciação Científica da Embrapa Agroindústria Tropical, resultado de esforços
dos estudantes, Comunidade Embrapiana, órgãos de fomento e colaboradores.

Vitor Hugo de Oliveira
Chefe-Geral da Embrapa Agroindústria Tropical
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QUALIDADE E VOLUME DE PERDAS PÓS-COLHEITA DE FRUTOS EM UMA
REDE DE SUPERMERCADOS DE FORTALEZA
Ravena Ferreira Vidal1, Márcio Cleber de Medeiros Corrêa1, Kirsis Garcia
Palermo², José Luiz Mosca³
1

Universidade Federal do Ceará, ²Engenheira de Alimentos, ³Embrapa
Agroindústria Tropical, CP 3761, 60511-110, Fortaleza, CE, Brasil.
E-mail: ravenavidal@gmail.com

O Nordeste brasileiro destaca-se como grande produtor de frutos tropicais,
atividade econômica bastante promissora, devido ao sabor e aroma exótico de
seus frutos e a sua enorme diversidade. Visto o potencial produtivo do Nordeste
para exportação e ampliação do mercado consumidor local, é necessária
atenção especial para a qualidade pós-colheita dos produtos fornecidos ao
mercado consumidor in natura. Diante desse fato, surgiu o interesse de estudar
os danos e as perdas pós-colheita de 7 espécies de frutos carambola (Averrhoa
carambola L.), jaca (Artocarpus integrifólia Linn), jenipapo (Genipa americana
L.), macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Martius), melão caipira
(Sicana odorífera (Vell) Naudin), pitomba (Talisia esculenta, Radlk), romã
(Punica granatum) em uma rede de supermercado de Fortaleza (CE) no período
de maio a outubro de 2007. Para realizar este trabalho, foi necessária a
elaboração de tabelas de atributos de qualidade, que indicavam os parâmetros
que foram utilizados na avaliação dos frutos amostrados em plataforma de
recebimento. As tabelas tiveram como base fichas técnicas cedidas pela rede e
as amostras foram realizadas de acordo com as normas técnicas da ABNT NBR
5426, a amostragem e avaliação qualitativa foram realizadas por análise visual
das partes externas e internas dos frutos. Do total de frutos entregues com
danos a central da rede, 2,93% (239,70kg) correspondeu aos frutos de
carambola, macaúba, melão caipira, pitomba e romã. Estes danos foram
referentes a frutos imaturos, danos mecânicos e/ou entomológicos, patológicos
e/ou fisiológicos, superficiais e/ou que atingiram a polpa, peso e coloração
externa inadequada. Já os frutos de jaca e jenipapo não apresentaram danos no
período avaliado. Com os resultados obtidos, conclui-se que os frutos entregues
na central de distribuição avaliada têm qualidade pós-colheita desejável para a
comercialização, apresentando também baixos índices de perdas. Salienta-se
que a rede exige dos seus fornecedores a oferta de produtos com qualidade.
Palavras-chave: Danos, atributos.
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