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RESUMO 

 

 

 A secagem é uma operação unitária bastante empregada na conservação de alimentos, sua 

aplicação em frutas permite um melhor aproveitamento da produção e facilita a sua 

comercialização. O uso de pré-tratamentos pode minimizar as alterações sensoriais, nutritivas 

e ainda reduzir os custos do processo de secagem.  O objetivo deste trabalho foi estudar a 

influência da aplicação do ultrassom e/ou vácuo como pré-tratamentos na secagem do melão 

tipo cantaloupe (Cucumis melo var. cantalupensis Naud). Os pré-tratamentos foram realizados 

em três diferentes meios (água destilada, solução de sacarose a 50% e meio sem líquido 

(isolado)), sendo que para cada meio foram utilizadas quatro condições de tratamento: uma 

controle, uma empregando apenas o ultrassom (US), uma com apenas o vácuo (VC) e outra 

utilizando a associação do ultrassom com o vácuo (USVC). Para cada condição foram 

aplicados os tempos de processamento de 10, 20 e 30 minutos, a uma temperatura de 30º C. O 

processo foi avaliado em termos de perda de água e de ganho de sólidos, sendo definidas as 

melhores condições para a secagem. A secagem foi realizada em um secador de leito fixo com 

velocidade do ar de 2 m/s e 60ºC. As condições que obtiveram menor tempo de secagem 

foram as que utilizaram US por 10 min e USVC por 10 min para o meio com água destilada, 

VC por 10 min e US por 20 min para o meio que utilizou desidratação osmótica e para o meio 

isolado, respectivamente. Amostras processadas nessas condições foram submetidas, 

juntamente com amostras secas sem pré-tratamento à análise de qualidade, realizada após os 

pré-tratamentos e após a secagem. O processo de secagem provocou uma redução 

considerável dos compostos bioativos do melão, redução da atividade dos antioxidantes, 

maior luminosidade, intensificação nas cores vermelha e amarela, textura mais suave e 

redução da atividade de água (aw) a um valor seguro. A condição que utilizou o USVC em 

meio aquoso obteve menores percas para compostos fenólicos totais, carotenoides totais e 

ácido ascórbico, menor diferença total de cor e menor aw, sendo selecionada para análise 

sensorial. A avaliação sensorial mostrou que a amostra pré-tratada apresentou boa aceitação e 

não obteve diferença significativa para o melão seco sem pré-tratamento, em nenhum 

parâmetro estudado.  

 

 

Palavras-chave: Antioxidantes. Carotenoides. Compostos fenólicos. Conservação de 

alimentos. Cucumis melo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Drying is an unit operation commonly used in food preservation. Its application in fruits 

allows a better use of production and facilitates its marketing. The use of pretreatments for 

drying may minimize sensory and nutritional changes and reduce the costs of the process. The 

objective of this work was to study the influence of the application of ultrasound and/or 

vacuum as pretreatments on melon (Cucumis melo var. Cantalupensis Naud) drying.  The 

pretreatment consisted in four processing conditions: control, one using only ultrasound (US), 

one with only vacuum (VC) and another using a combination of ultrasound with vacuum 

(USVC). For each condition, it was used processing times of 10, 20 and 30 min and the 

samples were immersed without and with a liquid medium (distilled water, 50g/100g sucrose 

solution) at 30 ° C.  The process was evaluated in terms of water loss and solid gain. The 

drying process was conducted in a fixed bed dryer at 60°C and air velocity of 2 m/s. The 

conditions that obtained shorter drying time were those with US for 10 min and USVC for 10 

min (both using distilled water as the liquid medium), VC for 10 min and US for 20 min, 

using osmotic dehydration and isolated medium, respectively. Samples processed under these 

conditions and the samples processed without pretreatment were submitted to quality analysis, 

performed after the pre-treatment and after drying. Drying resulted considerable reduction of 

bioactive compounds of melon, reducing the activity of antioxidants, higher brightness, 

enhancement in red and yellow colors, softer texture and reduce water activity (aw) to a safe 

value. The condition that used USVC in aqueous medium obtained the best results for total 

phenolic compounds, total carotenoids and ascorbic acid, lower total color difference and 

lower aw, being selected for sensory analysis. Sensory evaluation showed that this pretreated 

sample had good acceptance and no significant difference from the dried untreated melon. 
 

Keywords: Antioxidants. Carotenoids. Cucumis melo. Food preservation. Phenolic 

compounds. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

O meloeiro (Cucumis melo) é uma hortaliça pertencente à família das Cucurbitáceas, 

de grande importância econômica no mercado brasileiro, sendo uma das culturas de posição 

mais uniforme e de maior ascendência nas exportações de hortaliças pelo país. O Brasil está 

entre os dez maiores produtores de melão no mundo, sendo os principais estados responsáveis 

por essa produção o Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco 

(EMBRAPA, 2014).  

Nos últimos anos, o Brasil se especializou no cultivo de melões, ofertando as 

principais variedades aceitas e comercializadas no mercado internacional, como o melão 

rendilhado (IBRAF, 2013a). Estes melões apresentam vantagens comerciais em relação aos 

outros tipos, como: boa cotação e cultivo em pequenas áreas com boa lucratividade 

(CHARLO et al., 2011), além de possuírem boa qualidade nutricional, o que também tem 

contribuído favoravelmente para o seu consumo, pois são considerados pouco calórico, fonte 

de sódio, potássio, vitamina C, compostos fenólicos e beta-caroteno (LESTER, 2008). 

O melão para ter uma ótima qualidade e aceitação do consumidor deve ser colhido 

totalmente maduro (LIGNOU et al., 2014). No entanto, o fruto apresenta uma vida pós-

colheita relativamente curta à temperatura ambiente, o que dificulta consideravelmente a sua 

comercialização (TELES et al., 2006). A industrialização é uma das formas de reduzir perdas, 

possibilitando assim, um melhor aproveitamento da produção (EMBRAPA, 2010a), uma vez 

que frutos processados podem ser utilizados não apenas como produtos acabados, mas 

também como ingredientes a serem incluídos em alimentos mais elaborados, como sorvetes, 

cereais, laticínios, produtos de confeitaria e panificação, atendendo a tendência atual de 

mercado por produtos naturais, saudáveis e à base de frutas (LIMA et al., 2004). 

 Existem diversos métodos utilizados na indústria para conservação de alimentos, que 

garantem a estabilidade do produto, entre eles, estão àqueles associados à redução da 

atividade de água, como a secagem (SLEDZ et al., 2015). A secagem é a operação unitária 

mais empregada na conservação de alimentos e visa à remoção da água de determinado 

material na forma de vapor, para a fase gasosa insaturada, que ocorre mediante mecanismo de 

vaporização térmica (ou sublimação na liofilização) (FERREIRA e PENA, 2010). Para a 

indústria de alimentos são necessários métodos de secagem que proporcionem, além de baixo 

custo, produtos conservados com pouca alteração de suas características sensoriais e 



13 
 

 

nutritivas. Assim, o uso de pré-tratamentos com intuito de minimizar essa perda de qualidade 

nutricional dos frutos secos têm sido estudados (FERNANDES, GALLÃO e RODRIGUES, 

2009). 

O uso do ultrassom como pré-tratamento tem se mostrado bastante eficiente na 

redução do tempo de secagem, uma vez que é capaz de provocar rápidas e alternadas, 

compressões e expansões, de maneira semelhante a uma esponja que é espremida e liberada 

repetidamente, sem aquecer significativamente o material (WITROWA-RAJCHERT et al., 

2014; NOWACKA et al., 2014). Esta tensão alternada cria canais microscópicos que pode 

tornar mais fácil à remoção da umidade. Além disso, os ultrassons de alta intensidade 

promovem ondas acústicas que podem produzir a cavitação das moléculas de água no interior 

da matriz sólida, o que pode ser benéfico para a remoção da água fortemente ligada 

(KENTISH e ASHOKKUMAR, 2011; NOWACKA et al., 2012).  

A indústria de alimentos também vem utilizando o vácuo sob diferentes pressões para 

diversas aplicações, dentre elas, para conservar alimentos (CAMARGO e CARVALHO, 

2008), seja em alguns processamentos propriamente ditos, como a secagem a vácuo 

(ARÉVALO-PINEDO e MURR, 2005) ou quando utiliza o vácuo combinado com outras 

tecnologias como pré-tratamentos (LIMA et al., 2004; ZOTARELLI, 2010). Entretanto, os 

efeitos da combinação do ultrassom e do vácuo como pré-tratamento a secagem sobre a 

qualidade de frutas, incluindo o melão, não são encontrados na literatura, o que confirma a 

relevância da presente proposta. 

Diante o exposto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar a influência da 

aplicação do ultrassom e/ou vácuo como pré-tratamentos em parâmetros de qualidade do 

melão tipo Cantaloupe (C. melo var.cantalupensis Naud) seco.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Geral: 

 Avaliar a influência da aplicação do ultrassom e do vácuo como pré-tratamentos na 

secagem de melão tipo Cantaloupe (C. melo var. cantalupensis Naud).  

 

2.2 Específicos: 

 

I. Verificar a influência dos pré-tratamentos utilizando ultrassom e/ou vácuo  em três 

diferentes meios em relação a perda de água e ao ganho de sólidos; 

 

II. Definir o tempo ideal (10, 20, 30 min) de aplicação do pré-tratamento para cada 

meio utilizado, baseado na perda de água e no ganho de sólidos; 

 

III. Estudar o tempo de secagem da polpa do melão tipo Cantaloupe com e sem pré-

tratamentos; 

 

IV. Avaliar a influência da secagem com e sem pré-tratamentos em parâmetros de 

qualidade do melão;  

 

V. Analisar sensorialmente o produto seco de melhor qualidade através de teste 

aceitação. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1  Melão 

3.1.1 Aspectos gerais  

O melão (Cucumis melo L.), pertencente à família das Cucurbitáceas, tem sua origem na 

Ásia e África. É largamente cultivado em todas as regiões tropicais do mundo (MALACRIDA 

et al., 2007), sendo introduzido no Brasil pelos imigrantes europeus em meados da década de 

sessenta, no Rio Grande do Sul. Desde então, a exploração da cultura tomou grande impulso, 

inicialmente, no estado de São Paulo e, posteriormente, nas regiões Norte e Nordeste 

(FRIZONNE, JUNIOR e REZENDE, 2005). O melão pertence ao gênero Cucumis, sendo que 

as principais variedades produzidas comercialmente pertencem a dois grupos: C. melo 

inodorus Naud. e C. melo cantaloupensis Naud. (CRISÓSTOMO et al., 2003). 

Os frutos do grupo C. melo cantaloupensis Naud. são muito aromáticos, mais doces que 

os inodoros, porém de baixa conservação pós-colheita. Os frutos são de tamanho médio, com 

superfície reticulada, verrugosa ou escamosa, podendo apresentar gomos (costelas), e têm 

polpa de coloração alaranjada ou salmão ou, às vezes, verde. Os frutos do grupo C. melo 

inodorus Naud apresentam casca lisa ou levemente enrugada, coloração amarela, branca ou 

verde-escura. São resistentes às condições de transporte e têm longa vida útil pós-colheita. A 

polpa apresenta elevado teor de açúcares e não é aromática. Esses melões são geralmente 

maiores e mais tardios que os aromáticos (BARRETO, 2011). 

Além da classificação botânica, os melões também podem ser agrupados segundo a 

classificação comercial por “tipos”. Conforme Crisóstomo e Aragão (2009), tipo é um grupo 

de cultivares com características semelhantes, facilmente identificadas e diferenciadas das 

demais, como o aspecto da casca, cor da casca (quando maduro), presença ou ausência de 

suturas, cicatrizes, reticulação ou rendilhamento, formato do fruto e/ou cor da polpa. 

Dentre as variedades de melão, existem seis tipos que são cultivados no Brasil em escala 

comercial (Figura 1) e que são facilmente reconhecidos por terem características visivelmente 

observáveis. As Figuras 1a, 1b e 1c são os principais tipos comercializados de C. melo 

cantaloupensis Naud e as Figuras 1d, 1e e 1f de C. melo inodorus Naud. 
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(a)                                            (b)                                             (c)                                                                                                                      

 

   

                (d)                                          (e)                                           (f) 

Figura 1 - Principais tipos de melões comercializados no Brasil: (a) Melão Cantaloupe; (b) 

Melão Gália; (c) Melão Charentais; (d) Melão Amarelo; (e) Melão Pele de Sapo; (f) Melão 

Honeydew 

 

Fonte: BARRETO (2011). 

 

3.1.2 Importância alimentar e nutricional 

As hortaliças apresentam um papel relevante quanto à qualidade nutricional, 

principalmente em relação composição vitamínica e aos compostos antioxidantes. Entre as 

hortaliças de maior destaque nutricional encontram-se as espécies da família das 

cucurbitáceas. De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos- TACO 

(2011), os melões são alimentos considerados como boa fonte de sódio, potássio e vitamina 

C. A composição nutricional média para 100 g de polpa de melão é apresentada na Tabela 1. 

Os melões de polpa alaranjada são considerados nobres, por possuírem frutos com 

aroma característico, polpa bastante doce com sabor mais acentuado que os melões do grupo 

inodorus (polpa verde) (PURQUERIO, CECÍLIO FILHO e BARBOSA, 2003). O sabor do 

melão está relacionado ao teor de sólidos solúveis contidos no fruto. Essas características de 

aroma e sabor, juntamente com a textura, e mais recentemente, por sua reputação como fonte 

rica de fitonutrientes, vem sendo responsável pelo aumento do consumo de melão rendilhado. 
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Tabela 1 - Composição nutricional centesimal média da polpa do melão 

Composição Conteúdo Composição Conteúdo 

    

Umidade (%) 91,3 Fibras (g) 0,3 

Energia (kcal) 29,0 Cinzas (g) 0,5 

Proteína (g) 0,7 Cálcio (mg) 3 

Lipídeos (g) Tr Magnésio (mg) 6 

Carboidratos (g) 7,5 Manganês (mg) 0,05 

Piridoxina (mg) 0,02 Fósforo (mg) 10 

Niacina (mg) Tr Ferro (mg) 0,2 

Riboflavina (mg)  Tr Sódio (mg) 11 

Retinol (μg) NA Potássio (mg) 216 

Tiamina (mg) Tr Cobre (mg) 0,04 

Ácido ascórbico (mg) 8,7 Zinco (mg) 0,1 

Tr: Traço; NA: Não se aplica 

Fonte: TACO (2011). 

 

Sua qualidade nutricional também tem contribuído favoravelmente para o seu consumo, pois é 

considerado pouco calórico e boa fonte sódio, potássio, vitamina C, compostos fenólicos e 

betacaroteno (LESTER, 2008). 

 

3.1.2.1 Carotenoides 

Os carotenoides são compostos bioativos com alta capacidade antioxidante, sendo o β-

caroteno, licopeno, luteína e a zeaxantina, os mais atuantes. A ingestão de fontes de 

carotenoides está relacionada aos benefícios que estes compostos podem proporcionar, já que 

tanto os carotenoides precursores de vitamina A, quanto os não precursores, como luteína, 

zeaxantina e o licopeno, se mostram associados à ação protetora contra o câncer 

(MARINOVA E RIBAROVA, 2007). 

Melões de polpa verde apresentam traços de β-caroteno, sendo as xantofilas os 

pigmentos predominantes. No entanto, os melões de polpa alaranjada apresentam em seus 

frutos maduros o β-caroteno (precursor da vitamina A) e, ainda, luteína e zeaxantina, 

pigmentos relacionados com a proteção de doenças da retina (FONSECA et al., 2010).  



18 
 

 

A composição e o conteúdo de carotenoides em melão são variáveis de acordo com a 

cor do fruto. Análises de variedades norte-americanas indicam que os teores de carotenoides 

totais podem variar de 1mg/g (frutos de polpa verde) até 31mg/g (frutos de polpa laranja) 

(NAVAZIO, 1994). No entanto, valores acima de 33μg/g de β-caroteno têm sido comumente 

observados em frutos de variedades comerciais de melão (LESTER e EISCHEN, 1996). 

Devido ao teor de carotenoides, o melão pode ser utilizado em regiões carentes em vitamina 

A no Brasil, como no Vale do Rio Açu e no Pólo Petrolina-Juazeiro, como alimento que 

contém precursores de vitamina A de baixo custo, uma vez que existem diversos cultivares 

bem adaptados nessas regiões (FONSECA et al., 2010). 

Análises do perfil de carotenoides em cultivares de melão relatam a composição destes 

pigmentos em variedades comercializadas em diversas partes do mundo. No entanto, no 

Brasil, pouco se sabe sobre os teores e tipos de pigmentos carotenoides em cultivares dos 

principais grupos atualmente cultivados (FONSECA et al., 2010).  

 

3.1.2.2 Ácido ascórbico 

O conteúdo de ácido ascórbico nos frutos do melão varia entre espécies e variedades e 

pode ser influenciado pelo tipo de solo, forma de cultivo e condições climáticas. Além disso, 

o ácido ascórbico, em sua forma pura, é bastante instável, sendo facilmente destruído por 

oxidação, particularmente por temperaturas elevadas, luz, umidade, alcalinidade, catalisadores 

metálicos e danos físicos (BELTRÁN-OROZCO et al., 2009). 

 Aguiar et al. (2008) analisando melões ‘Tupã’ oriundos de plantas selecionadas pelo 

Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Agroindústria Tropical em Pacajus-CE, 

encontraram teores de vitamina C variando de 10,27 a 17,17 mg/100g entre os as diferentes 

progênies. Em outro estudo, Silva (2010) avaliou a interferência de plantas daninhas sobre a 

produção e a qualidade de frutos de meloeiro cultivado nos sistemas de plantio direto e 

convencional, observando variação na produção e na qualidade dos frutos de melão entre os 

sistemas de plantio testados, relatando teores de 14,4% a 17,7% de vitamina C. 

 

O ácido ascórbico age como sequestrante de espécies reativas do oxigênio doando 

elétrons a espécies reativas como: hidroxil, peroxil, superóxido, peroxinitrito e oxigênio 

“singlet”, formando compostos menos reativos (BARRETO, 2011). A oxidação do ácido 

ascórbico gera o radical ascorbila como composto intermediário, que é o responsável pela 
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capacidade antioxidante da vitamina C (SHAFER, KELLEY e BUETTNER, 2003), que atua 

na fase aquosa como um excelente antioxidante sobre os radicais livres (BIANCHI e 

ANTUNES, 1999).  

 

 

3.1.2.3 Compostos fenólicos 

Integram o grupo dos polifenóis desde moléculas simples, tais como os ácidos 

fenólicos, até compostos altamente polimerizados, como os taninos. No grupo dos polifenóis, 

destacam-se os flavonóides, os ácidos fenólicos e os taninos, que por estarem largamente 

distribuídos no reino vegetal, podem ser encontrados em todos os vegetais (BROINIZI et al., 

2007). 

Miguel (2008) observou valores médios iniciais de compostos fenólicos entre 0,036 a 

0,051 g de ácido gálico/100g de polpa de melão ‘Amarelo’ minimamente processado 

revestido com película comestível à base de cloreto de cálcio e ácido ascórbico. Já Oms-Oliu 

et al. (2008), trabalhando com melão Pele de Sapo minimamente processado, encontraram 

valores médios de 0,015 g ácido gálico/ 100 g de polpa fresca. 

Em trabalho realizado por Prado (2009), com o objetivo de avaliar a composição 

fenólica e a atividade antioxidante de frutas (abacaxi, acerola, manga, maracujá, melão, 

goiaba e pitanga), observou-se que o melão ‘Amarelo’ apresentou a menor concentração de 

compostos fenólicos (0,126 g ácido gálico /100 g polpa, base seca) dentre as frutas analisadas. 

 

3.1.2.4 Antioxidantes 

Os antioxidantes são compostos (agentes) responsáveis pela inibição e redução das 

lesões causadas pelos radicais livres (BIANCHI et al., 1999). Além dos antioxidantes 

produzidos pelo próprio organismo humano (endógenos) no combate aos radicais livres, há 

aqueles consumidos na dieta (antioxidantes exógenos), que incluem o ácido ascórbico 

(vitamina C), a vitamina E, a vitamina A, os carotenoides e os compostos fenólicos. Estes 

atuam protegendo as células vivas e os alimentos in natura, bloqueando a ação de radicais 

livres formados pela oxidação química e/ou enzimática (lipoxigenase e cicloxigenase), 

envolvidas na oxidação de ácidos graxos poli-insaturados e, consequentemente, na formação 

de peróxidos (ARAÚJO, 2004). 
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O consumo de alimentos fontes desses compostos tem sido apontado como fator 

protetor para doenças, enquanto o consumo de suplementos isolados ainda enfrenta problemas 

quanto à dosagem e eficácia. A explicação para isso seria o efeito sinergético dos compostos 

antioxidantes, a presença de outros compostos bioativos e a fibra alimentar dos alimentos e, 

possivelmente, a presença de outros fatores ainda não esclarecidos que potencializariam a 

ação antioxidante. Com isso, cresce o interesse pela ingestão de alimentos fonte de 

antioxidantes naturais (BARRETO, 2011). 

Os extratos de polpa de diversos melões possuem boas propriedades antioxidantes e 

anti-inflamatórias (VOULDOUKIS et al., 2004). No entanto, a avaliação antioxidante em 

diferentes partes do C. melo ainda é muito limitada (MARIOD e MATTHAUS, 2008).  

 Entre os métodos químicos aplicados para determinar a capacidade antioxidante de 

um composto em capturar radicais livres, o método DPPH é um dos mais utilizados por ser 

considerado rápido, prático e estável (ESPIN et al. 2000). Ozeng et al. (2006) afirmam que o 

DPPH apresenta vantagem quando os antioxidantes analisados são mais solúveis em solvente 

orgânicos, portanto um bom método para ser utilizado em frutas e suco de frutas.  

 

 Romero-de Soto et al. (2013) afirmaram que cada tipo de vegetal apresenta uma 

diferente capacidade antioxidante em função da contribuição de diferentes compostos, como 

α-tocoferol, β-caroteno, vitamina C, selênio ou compostos fenólicos. Rodriguez-Amaya 

(2010) destaca, ainda, que a capacidade antioxidante dos alimentos é devida a vários 

componentes naturais com diferentes modos de ação, incluindo quebra de radical livre, 

sequestro do radical oxigênio, quelação de metais e de oxigênio singleto, além da inibição 

oxidativa de enzimas. 

  

 

3.1.3 Importância econômica e social 

O interesse pelo melão no Brasil vem crescendo devido, principalmente, ao aumento da 

exportação e rentabilidade do produto. O Brasil é considerado um grande exportador, pois, em 

uma área de 21.576 mil hectares, produziu 495.326 mil toneladas, com produtividade média 

de 22,96 t/ha, ficando como 10º produtor mundial (EMBRAPA, 2010b). Nos últimos anos, o 

cultivo do melão tem apresentado expressiva expansão na área cultivada, exclusivamente nas 

regiões de clima semiárido, onde as condições climáticas favoráveis possibilitam a colheita 
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em épocas de escassez do produto no sul e sudeste do país, como também a excelente 

qualidade do fruto no diz respeito ao teor de açúcar (SOARES, 2009). 

O melão foi a fruta brasileira mais exportada nos anos de 2011 e 2012 (Tabela 2). No 

mesmo período o fruto só foi superado pela manga em relação a sua rentabilidade em milhões 

de US$ FOB (IBRAF, 2013b). 

O meloeiro é uma olerícola de grande importância econômica para o Brasil, que se 

adaptou bem às condições de solo e clima (FRIZONNE, JUNIOR e REZENDE, 2005). Além 

disso, tem uma importância econômica e social, permitindo a geração de emprego e renda no 

semiárido brasileiro (MOURA, OLIVEIRA e SILVA, 2011). No Brasil, o melão é consumido 

comumente na forma in natura, além de ser utilizado como ingrediente no processamento 

industrial de sucos, iogurtes e sorvetes (MALACRIDA et al., 2007). 

 

Tabela 2 - Comparativo das exportações brasileiras de frutas frescas entre os anos de 2011 e 

2012, principais produtos (toneladas e milhões de US$ FOB) 

Frutas Quantidade (Toneladas) Valor (Milhões -US$ FOB) 

 2011 2012 Variação (%) 2011 2012 Variação (%) 

Melão 169,575 181,767 7,19 128,353 134,114 4,49 

Manga 126,430 127,002 0,45 140,910 137,588 -2,36 

Banana 0 91,773 -- 0 34.169 -- 

Limão 66,457 72,810 9,56 65,806 59,882 -9,00 

Maças 48,666 72,252 48,47 36,059 48,559 34,67 

Uva 59,391 52,015 -12,42 135,782 121,890 -10,23 

Melancia 29,287 33,543 14,53 13,877 16,979 22,36 

Outras 181,458 61,580 -66,06 112,850 65,636 -41,84 

Total  681,268 693,020 1,73 633,639 618,821 -2,34 

Fonte: Secex- Elaboração IBRAF, (2013b) com adaptações. 

Os principais produtores brasileiros de melão são os estados do Rio Grande no Norte, 

Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Estes estados atualmente atendem 

principalmente, ao mercado internacional e centro-sul do país (IBGE, 2009). O Nordeste 

brasileiro vem se mostrando bastante favorável ao cultivo dessa cultura, destacando-se com 

uma produção nacional em torno de 99,93%, tendo os estados do Ceará e Rio Grande do 
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Norte com uma participação de aproximadamente 60,88% e 37,48%, respectivamente 

(MDICE, 2011). 

 

3.2 Secagem 

A secagem é muito utilizada para a preservação de alimentos e tem sido utilizada 

desde a antiguidade. É uma operação unitária que visa à remoção da água de determinado 

material na forma de vapor para a fase gasosa insaturada, que ocorre mediante mecanismo de 

vaporização térmica (ou sublimação na liofilização) (WAUGHON e PENA, 2008; 

FERREIRA e PENA, 2010). 

O ar quente é o mais empregado na secagem por ser facilmente disponível, de maior 

conveniência na instalação e operação dos secadores e por seu controle no aquecimento do 

alimento não apresentar grandes problemas. O principio básico da secagem, quando se utiliza 

ar como meio, está no potencial de secagem do ar ambiente aquecido, que é forçado a passar 

pela massa do produto com duas finalidades (LOPES et al., 2000): 

- Conduzir calor para o produto: a pressão de vapor da água do alimento é aumentada 

pelo aquecimento do produto, facilitando, assim, a saída de umidade. Parte do calor do ar de 

secagem proporciona aumento da temperatura do produto (calor sensível), e parte fornece o 

calor necessário para a vaporização da água contida no produto (calor latente). 

- Absorver umidade do produto: aumentando a temperatura do ar ambiente, a sua 

umidade relativa diminui e, consequentemente, sua capacidade de absorver umidade aumenta. 

O processo térmico de secagem  pode apresentar diversas vantagens, dentre elas estão 

(EMBRAPA, 2010): 

1. Aumento da vida útil do produto; 

2. O alimento desidratado é nutritivo; apesar das possíveis perdas de alguns 

nutrientes, o valor alimentício do produto concentra-se por causa da perda de água; 

3. Facilidade no transporte e comercialização, pois o alimento seco é leve, 

compactado e suas qualidades permanecem inalteradas por longos períodos; 

4. O processo de secagem é econômico. Os secadores semi-industriais têm baixo 

custo, a mão-de-obra não necessita ser especializada e produtos desidratados tem 

baixo custo de armazenamento; 
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5. Redução de perdas pós-colheita. 

 A secagem evita a ocorrência de alterações indesejáveis devido à atividade 

microbiana, além de reduzir a massa e volume do produto, o que melhora a eficiência na 

manipulação dos vegetais durante o empacotamento, armazenamento e transporte (GOYAL et 

al., 2006). 

De acordo com a RDC n° 272 (BRASIL, 2005), fruta seca é designada como produto 

obtido pela perda parcial da água da fruta madura, inteira ou em pedaços, por processos 

tecnológicos adequados que possibilitem a manutenção de, no máximo, 25% de umidade 

(g/100 g). O produto é designado simplesmente pelo nome da fruta que lhe deu origem, 

seguido da palavra “seca”. Os produtos preparados com mais de uma espécie de frutas terão a 

designação de “frutas secas mistas”, seguida do nome das frutas componentes. Pode também 

ser usada a palavra “passa”, em lugar de “seca”. Como exemplo pode-se citar a uva-passa, 

jaca-passa. 

O processamento de frutas desidratadas agrega valor ao produto. Porém, a qualidade 

final do produto que será desidratado, depende da matéria-prima utilizada. Se as frutas 

empregadas durante o processamento forem de boa qualidade, o resultado final será fruta seca 

saudável e saborosa (MATOS, 2007). A secagem de frutas é um processo que utiliza energia 

térmica para remover parte ou quase a totalidade da água das frutas, sob condições de 

temperatura, umidade e velocidade do ar cuidadosamente controladas (OLIVEIRA 2010).  

O mercado de frutas desidratados no Brasil ainda é restrito, sendo concentrado quase 

que 100% nos centros urbanos e nas classes sociais mais elevadas. Porém, sabe-se que o 

consumo desses alimentos é comum entre pessoas de todas as idades e classes sociais, o que 

varia é a frequência. No entanto, a tendência desse mercado é crescer, já que o Brasil importa 

mais frutas desidratadas do que exporta (MATOS, 2007). 

 

3.2.1 Cinética de secagem 

Os produtos alimentícios submetidos à secagem são muito diferentes entre si, devido à 

sua composição, estrutura e suas dimensões. Portanto, as características específicas de cada 

produto, associadas às propriedades do ar de secagem e ao meio de transferência de calor 

adotado, determinam diversas condições de processamento. Entretanto, a transferência de 

calor e de massa entre o ar e o produto, é um fenômeno comum a qualquer condição de 
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secagem (SILVA, 2012). Com base nos fenômenos de transferência de calor e de massa, o 

processo de secagem pode ser dividido em três períodos, representados esquematicamente na 

Figura 2 (OLIVEIRA 2010). Nesta figura estão representadas as curvas de evolução do teor 

de água do produto (X), de sua temperatura (T) e da velocidade de secagem (dx/dt), também 

chamada de taxa de secagem, ao longo do tempo, para um experimento utilizando ar de 

propriedades constantes. 

A curva (a) representa a diminuição do teor de água do produto durante a secagem (conteúdo 

de umidade do produto, X, em relação à evolução do tempo de secagem t), isto é, a curva 

obtida pesando o produto durante a secagem numa determinada condição de secagem. 

A curva (b) representa a velocidade (taxa) de secagem do produto (variação do conteúdo de 

umidade do produto por tempo, dx/dt)  isto é, é a curva obtida diferenciando a curva (a). 

A curva (c) representa a variação da temperatura do produto durante a secagem (variação da 

temperatura do produto, T, em relação à evolução do tempo t), isto é, é a curva obtida 

medindo a temperatura do produto durante a secagem. 

 

Figura 2 - Curvas típicas de evolução de temperatura e da umidade do produto durante a 

secagem  

Fonte: OLIVEIRA (2010). 

 

O período denominado de 0, é o período de indução ou o período para entrar em 

regime operacional. No começo, o produto é geralmente mais frio do que o ar, a pressão 
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parcial de vapor da água na superfície do produto (p) é débil e, por consequência, a 

transferência de massa e a velocidade de secagem também são débeis. O calor em excesso 

acarreta uma elevação da temperatura do produto ocorrendo um aumento de pressão e da 

velocidade de secagem. Este fenômeno continua até que a transferência de calor compense 

exatamente a transferência de massa. Se a temperatura do ar for inferior àquela do produto, 

esta última diminuirá até atingir o mesmo estado de equilíbrio. A duração deste período é 

insignificante em relação ao período total de secagem (OLIVEIRA, 2010). 

O primeiro período consiste no período de velocidade (taxa) constante de secagem. 

Durante este período, como no anterior, a quantidade de água disponível dentro do produto é 

bem grande. A água evapora-se como água livre. A pressão de vapor de água na superfície é 

constante e é igual à pressão de vapor de água pura à temperatura do produto. A temperatura 

do produto, por sua vez, é também constante e é igual à temperatura de bulbo úmido, 

característica do fato de que as transferências de calor e de massa se compensam exatamente. 

A velocidade de secagem é, por conseguinte, constante. Este período continua enquanto a 

migração de água do interior até a superfície do produto seja suficiente para acompanhar a 

perda por evaporação de água na superfície (OLIVEIRA, 2010). 

O segundo período caracterizado pelo período de velocidade (taxa) decrescente de 

secagem. Desde o momento em que a água começa a ser deficiente na superfície, a velocidade 

de secagem diminui. Apesar de alguns autores definirem o valor de teor de água do produto 

no ponto de transição entre os períodos 1 e 2 como sendo o teor de água crítico (Xcr), seria 

conveniente denominar este ponto como o ponto de inflexão de taxa constante à taxa 

decrescente de secagem. É um ponto que depende inclusive das condições operacionais de 

secagem. Durante este período, a troca de calor e de massa não é mais compensada. 

Consequentemente, a temperatura do produto aumenta e tende assintoticamente à temperatura 

do ar. Durante todo este período, o fator limitante é a migração interna de água. No final deste 

período o produto estará em equilíbrio com o ar (X = Xeq) e a velocidade de secagem é nula 

(OLIVEIRA, 2010). 

 

3.2.2 Qualidade de frutas após a secagem 

 

 

A secagem de frutas pode ocorrer utilizando o ar aquecido. Nesse caso, baseia-se no 

aumento da temperatura do produto para evaporação da água e, apesar dos aspectos positivos, 
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se não for bem controlada, pode provocar alterações indesejáveis na aparência, cor, textura, 

bem como no conteúdo de nutrientes do produto final (SHIGEMATSU et al., 2005). 

 

Segundo STRUMILLO e ADAMIEC (1991) existem quatro tipos de alterações que 

podem ocorrer durante o processo de secagem: 

 

Biológica – ação de leveduras, fungos e bactérias; 

Enzimática – perda de atividade por oxidação; 

Química – decréscimo de valores nutritivos; 

Física – perda de aroma e encolhimento. 

 

A intensidade dessas alterações é dependente das condições utilizadas no processo de 

secagem e das características próprias de cada produto. As frutas desidratadas devem 

preservar o sabor, o aroma e a cor originais, e devem, preferencialmente, estar livres de 

aditivos químicos e apresentar textura semelhante ao do produto fresco (QUEIROZ et al., 

2007). 

 

3.2.3 Atividade de água 

A atividade de água (aw ou Aa) é uma das propriedades mais importantes para o grau 

de processamento, conservação e armazenamento de alimentos. Ela quantifica o grau de 

ligação da água contida no produto e consequentemente sua disponibilidade para agir como 

solvente e participar das transformações químicas, bioquímicas e microbiológicas. A 

atividade de água é definida como a razão entre a pressão parcial de vapor da água contida na 

solução ou no alimento (P) e a pressão parcial de vapor da água pura (P0), ambas na mesma 

temperatura (AMORIM, 2012). 

 Praticamente todos os processos deteriorativos que ocorrem com os alimentos 

também são influenciados pela concentração e mobilidade da água presente. A intensidade e a 

taxa de deterioração de produtos alimentícios podem ser caracterizadas pela atividade de 

água. A relação existente entre a água e os outros componentes de um produto define a sua 

higroscopicidade, que é muito marcante nos produtos alimentícios. Esses materiais quando 

são expostos a uma determinada umidade reagem no sentido de ajustar sua própria umidade a 

uma condição de equilíbrio com o ambiente, e o ajuste ocorre quando a pressão de vapor da 
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água na superfície do material se iguala à pressão de vapor da água do ar que o envolve 

(ALEXANDRE, FIGUEREDO e QUEIROZ, 2007).  

Nos alimentos ricos em água (aw ou Aa > 0,9), formam-se soluções diluídas como os 

componentes do alimento que servirão de substrato para microrganismos. Nessas condições, 

reações químicas e enzimáticas podem ter sua velocidade diminuída pela baixa concentração 

dos reagentes. Alimentos nessas condições sofrem facilmente contaminação microbiológica. 

Quando a atividade de agua baixar entre 0,4 e 0,8, haverá possibilidade de reações químicas e 

enzimáticas rápidas pelo aumento das concentrações dos reagentes, enquanto que, com a Aa 

próxima de 0,6 tem-se pequeno ou nenhum crescimento de microrganismos. Em regiões de 

Aa < 0,3, atinge-se a zona de absorção primária, em que as moléculas de água estão 

fortemente ligadas ao alimento, não podendo ser utilizada para dissolver componentes do 

alimento, o que leva as reações a terem velocidades próximas de zero e o não 

desenvolvimento de microrganismos (EMBRAPA, 2010). 

 

3.3 Pré-tratamentos utilizados na secagem 

 A secagem convencional com ar envolve um grande gasto de energia e, 

consequentemente, é bastante dispendiosa. Isso é justificado pela ocorrência simultânea da 

transferência de calor e de massa, que são acompanhadas pela mudança de fase. Um pré-

tratamento ou a combinação deles pode ser usado para reduzir o teor inicial de água ou para 

modificar a estrutura dos tecidos dos frutos, de forma que o tempo de secagem pode torna-se 

mais rápido e gere menos custos (FERNANDES et al., 2008). 

O aumento do consumo de frutas e hortaliças processadas tem promovido pesquisas 

para o desenvolvimento de tecnologia de métodos combinados com o intuito de preservação 

desses produtos agrícolas (CARDOSO et al., 2010). 

A preservação de alimentos baseada em métodos combinados é aplicada para a 

melhoria de produtos tradicionais, bem como o desenvolvimento de novos produtos. Métodos 

combinados garantem a obtenção de alimentos estáveis e seguros, considerando a suavidade 

desses tratamentos de preservação, resultando em produtos com boas propriedades nutritivas e 

sensoriais (EMBRAPA, 2012). 
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3.1.1. Desidratação osmótica 

 

A desidratação por imersão-impregnação, também denominada desidratação osmótica, 

tem sido utilizada como pré-tratamento em alguns processos convencionais, tais como 

secagem convectiva, micro-ondas e liofilização, com intuito de melhorar algumas 

propriedades nutricionais, sensoriais, funcionais do produto seco e reduzir custos de energia 

ou mesmo formular novos produtos (TORREGGIANI e BERTOLO, 2001; SERENO et al., 

2001). 

A desidratação osmótica é um processo no qual os alimentos são colocados em contato 

com soluções concentradas de sólidos solúveis que possuem maior pressão osmótica e menor 

atividade de água. A complexa estrutura celular dos alimentos pode ser considerada uma 

membrana semipermeável e a diferença no potencial químico da água entre os alimentos e o 

meio osmótico é a força motriz para a desidratação (MERCALI, 2009). 

No caso das frutas, este processo ocorre devido à diferença de concentração entre o 

agente osmótico e a fruta, criando dois fluxos simultâneos em contra corrente (Figura 3), 

através das paredes celulares: um de água que sai da fruta para a solução – o mais importante, 

do ponto de vista da desidratação – e outro de soluto (sal ou açúcar), da solução para o 

alimento.  

 

Figura 3 - Representação esquemática do processo de transferência de massa no processo de 

desidratação osmótica  

Fonte: ZOTARELLI (2010).     
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Além destes, ocorre um terceiro fluxo, menos estudado, que consiste na lixiviação de 

compostos hidrossolúveis do alimento, como: açúcares, minerais, vitaminas, entre outros, que 

embora proporcionalmente insignificante em relação aos dois fluxos principais, exerce 

importante papel sobre a qualidade sensorial (aroma, cor, textura) e nutricional (minerais e 

vitaminas) do produto final (QUEIROZ et al., 2007; AMAMI et al., 2008). 

 

Os agentes desidratantes mais comuns para frutas e hortaliças são o cloreto de sódio, a 

sacarose, a lactose, o glicerol e a frutose (ALAKALI, ARIAHU e NKPA, 2006). Como o 

Brasil possui uma boa produção de frutos e açúcar, a desidratação osmótica se torna um 

processo viável para diminuir as perdas pós-colheita, aumentando a vida de prateleira, além 

de ser uma alternativa para a obtenção de produtos com características reológicas e sensoriais 

semelhantes ao in natura (SOUZA et al., 2003). Estas são as maiores vantagens do processo 

osmótico, juntamente com o baixo custo e investimento inicial e fácil operacionalização 

durante a realização do processo. 

De acordo com Oliveira (2010), a seleção de solutos para a desidratação osmótica está 

baseada em três fatores principais: 

• Características sensoriais do produto; 

• Custo dos solutos; 

• O peso molecular do soluto. 

Na desidratação osmótica de frutos com solução de açúcar, pode-se também adicionar 

qualquer soluto de interesse nutricional ou de conservação (ácido ascórbico, sulfito de sódio, 

bissulfito de sódio) para que esse migre para o alimento (EMBRAPA, 2010a). 

 O sabor de um fruta desidratada por imersão-impregnação, em soluções de açúcares, é 

mais suave e mais doce que o da fruta in natura, em razão da absorção de açúcar e da difusão 

de parte das substâncias de baixo peso molecular da fruta para a solução osmótica, juntamente 

com água (QUEIROZ et al., 2007). Além disso, a desidratação por imersão-impregnação 

melhora a textura e a estabilidade dos pigmentos durante a secagem e o armazenamento de 

frutas (RIVA et al., 2005). 

 Nos últimos anos diversas pesquisas veem sendo realizadas para estudar e 

compreender os mecanismos de transferência de massa que ocorrem durante o processo de 

desidratação osmótica dos alimentos, principalmente no que diz respeito à influência das 
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principais variáveis do processo (concentração da solução osmótica, temperatura, tempo de 

imersão, pré-tratamentos, agitação, natureza do alimento e sua geometria, razão entre 

solução/amostra) e sobre a qualidade dos produtos, tais como o melão (Lima et al., 2004; 

Embrapa, 2010; Lima e Bruno, 2006; Fernandes e Rodrigues, 2008),  banana (Fernandes et 

al., 2006; Silva et al., 2003; Aguiar, 2006), jenipapo (Andrade et al., 2007), abacaxi 

(Lombarde et al., 2008; Jena e Das, 2005), maça (Sereno, Moreira e Martinez, 2001), mamão 

papaya (Fernandes et al., 2006), manga  (Azoubel et al., 2010). 

 

3.3.2 Ultrassom 

Os ultrassons são uma forma de energia gerada por ondas de frequências de som 

(KNORR et al., 2011). Quando se propagam através de uma estrutura biológica, induzem 

compressões e expansões das partículas e uma elevada quantidade de energia pode ser 

transmitida, conforme ilustra a Figura 4. O número de efeitos físicos, químicos e bioquímicos 

na matéria depende da frequência e da amplitude de onda aplicada, o que permite uma 

variedade de aplicações das ondas ultrassônicas (AWAD et al., 2012). 

 

Figura 4 - Representação esquemática da propagação das ondas ultrassônicas  

Fonte: ARANHA et al. (2010)  

 

O ultrassom tem sido usado para uma variedade de propósitos, que inclui áreas tão 

diversas como a comunicação com animais (apitos para cães), a detecção de falhas em prédios 

de concreto, a síntese de produtos químicos e o tratamento de doenças. Apesar de seu amplo 

uso e do seu desenvolvimento em pesquisas, o estudo de ultrassom é uma ciência jovem. A 
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aplicação mais antiga, o estudo ultrassom para diagnóstico, só remonta ao início do século 20, 

enquanto o uso no processamento de alimentos é ainda mais recente (DOLATOWSKI, 

STADNIK e STASIAK, 2007). 

O ultrassom é empregado como uma tecnologia moderna, capaz de melhorar as 

condições de processamento de muitos produtos, atendendo às novas tendências de mercado. 

Como uma tecnologia emergente, há necessidade de estudos aprofundados para seu emprego, 

buscando melhor padronização e quantificação. O pré-tratamento ultrassônico envolve a 

imersão da fruta na água ou em uma solução aquosa hipertônica, na qual o ultrassom é 

aplicado. A vantagem de usar o ultrassom é que o processo pode ser realizado na temperatura 

ambiente e nenhum aquecimento é exigido, reduzindo a probabilidade de degradação do 

alimento (OLIVEIRA, 2010). 

O ultrassom se baseia no princípio físico de que o movimento de qualquer onda é 

afetado pelo meio por onde ela está se propagando. Dessa forma, a propagação das ondas 

sonoras em um determinado meio fornece informações sobre ele pela análise da transmissão 

ou da reflexão dos sinais gerados (BHARDWAJ, 2002).  

Essa técnica emprega ondas sonoras de alta frequência que imprimem forças 

intermoleculares aos materiais em teste. As oscilações de compressão ou descompressão das 

ondas ultrassônicas causam oscilações no arranjo molecular da amostra, que responde com 

forças de atração ou repulsão intermoleculares (BUCKIN, O’DRISCOLL e SMYTH, 2003). 

As amplitudes de deformação nas ondas ultrassônicas empregadas na determinação são 

extremamente pequenas, tornando a técnica não destrutiva, o que representa uma 

oportunidade única na caracterização de produtos alimentícios (OLIVEIRA, 2010). 

Nos últimos anos, o ultrassom tem sido usado em aplicações alimentares e de 

bioprocessamento, que incluem controle de qualidade, extração, processamento de carne, 

cristalização, funcionalidade, modificação, separação, desativação de microrganismos, 

desativação enzimática, pré-tratamentos para secagem, entre outros (POVEY e MASON, 1998; 

CHEMAT, ZILL-E-HUMA e KHAN, 2011; CHANDRAPALA et al., 2012; FENG, WEISS e 

BARBOSA-CÁNOVAS, 2011). 

No processamento de alimentos, o ultrassom é classificado de acordo com a 

intensidade das ondas ultrassônicas em: baixa intensidade (< 1 W/cm
2
) e alta intensidade 

(geralmente na faixa de 10 – 1000 W/cm
2
) (SORIA e VILLAMIEL, 2010). 
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O ultrassom ainda produz outros efeitos promissores em processamento de alimentos, 

tais como: o aumento dos rendimentos dos produtos, tempos de processamento mais curtos, 

redução dos custos de operação e de manutenção, melhora no sabor, textura e cor, e a redução 

de agentes patogênicos em menores temperaturas, o que aumenta ainda mais o interesse por 

essa tecnologia de preservação (PATIST e BATES, 2008). 

O mecanismo pelo qual o ultrassom age quando utilizado como pré-tratamento na 

secagem de frutos é por meio de rápidas compressões e expansões alternadas que se 

assemelham a uma esponja que é espremida e liberada repetidamente (efeito esponja) 

(WITROWA-RAJCHERT et al., 2014; NOWACKA et al., 2014). As forças envolvidas por 

este mecanismo mecânico podem ser maiores do que a tensão superficial, o que mantém a 

umidade no interior dos capilares do fruto e provoca a criação de canais microscópicos que 

reduzem a camada limite de difusão e aumentam a transferência de massa por convecção no 

fruto e podem facilitar a remoção de umidade (FERNANDES, LINHARES e  RODRIGUES, 

2008; AZOUBEL et al., 2010). 

Durante a etapa de compressão, a pressão é positiva e, na etapa de expansão, a pressão 

negativa, resultando em “vácuo”. Este ciclo de compressão-expansão gera cavidades e os 

ciclos periódicos causam o aumento do tamanho das cavidades. Ao atingir um tamanho 

crítico, a cavidade implode, liberando grande quantidade de calor e pressão em curto período 

de tempo e em pontos localizados (O´DONNEL et al., 2010). O aumento da difusividade 

efetiva de água para o ar, na etapa de secagem, faz com que o uso do ultrassom como um pré-

tratamento se torne uma metodologia interessante e complementar ao processo convencional 

de secagem (FERNANDES, GALLÃO e RODRIGUES, 2007). 

 

3.3.3 Vácuo  

Vácuo é um assunto que, desde que o homem adquiriu a faculdade de refletir sobre o 

mundo que o rodeia, tem fascinado os filósofos e cientistas. Desde o tempo de Aristóteles, 

tem-se a noção de que o vácuo significa um espaço vazio, sendo isso uma impossibilidade 

lógica. Esta ideia permaneceu aceita desde o tempo dos gregos até meados do século XVII, 

quando Evangelista Torricelli realizou sua famosa experiência de emborcar um tubo de vidro 

cheio de mercúrio em um recipiente também contendo mercúrio, e observou uma coluna de 

aproximadamente 76 cm sustentar-se. Esta experiência é um marco porque mostrou, pela 

primeira vez, que poderia haver um espaço "vazio" acima da coluna de mercúrio. Além disso, 
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foi prova indiscutível de que o mar de ar que forma a nossa atmosfera exerce uma pressão, 

que poderia ser medida através da altura da coluna de mercúrio, o que foi magistralmente 

mostrado por Pascal e seu cunhado Perier, ao levar um sistema de Torricelli ao pico de uma 

montanha, anotando a variação da altura da coluna (GAMA, 2002). 

Na atualidade, a palavra vácuo é utilizada na linguagem diária com diferentes 

sentidos: vazio, vazio de poder, falta de alguma coisa. Vácuo seria assim, o perfeito vazio. No 

entanto, seguindo os princípios da física é sabido que quando fala-se em tecnologia de vácuo 

não se trata de produzir um vácuo absoluto, que é impossível, mas de se reduzir a pressão a 

um valor menor que o da pressão atmosférica (STEMPNIAK, 2002). 

Recentemente, a indústria de alimentos vem utilizando o vácuo sob diferentes pressões 

para diversas aplicações, dentre elas para conservar alimentos, utilizando para isso atmosferas 

modificadas e embalagens de alimentos a vácuo (CAMARGO e CARVALHO, 2008), vácuo 

combinados com pré-tratamentos, como na desidratação osmótica (LIMA et al., 2004; 

ZOTARELLI, 2010),  na impregnação à vácuo (CASTAGNINI et al., 2015; SANZANA,  

GRAS E VIDAL-BROTÓNS, 2011) e ainda em alguns processamentos propriamente ditos, 

como a secagem (ARÉVALO-PINEDO e MURR, 2005).   

No caso da desidratação osmótica, a utilização de vácuo durante o processamento 

apresenta-se como um avanço dentro do processo, contribuindo para acelerar a perda de água 

em comparação com o tratamento à pressão atmosférica, tornando o processo mais rápido e 

possibilitando a obtenção de frutos desidratados de boa qualidade, com transporte e manuseio 

mais facilitados (LIMA et al., 2004). Além disso, as frutas tratadas por desidratação osmótica 

a vácuo apresentam maior estabilidade frente a algumas reações de deterioração, como o 

escurecimento e a oxidação (FITO, 1994; SHI e FITO, 1994). 

A secagem a vácuo é utilizada por ser um método intermediário entre a secagem 

tradicional e a liofilização, pois permite trabalhar a pressões baixas com temperaturas 

moderadas (menores que 100°C), obtendo-se maiores taxas de evaporação da água e um 

produto final de melhor qualidade quando comparado com a secagem convencional com ar 

quente (ARÉVALO-PINEDO e MURR, 2005). 

Başlar et al. (2014) empregaram a combinação do ultrassom e vácuo na secagem de 

carne vermelha e de carne de frango, sendo observado um menor tempo de processamento 

quando comparado a secagem à vácuo e a secagem em estufa. Em trabalho semelhante, na 

secagem de filé de salmão, os autores também observaram redução do tempo de secagem em 
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torno de 7,4% e 27,4%, quando utilizou-se simultaneamente o ultrassom e o vácuo na 

secagem, comparado com a secagem a vácuo (BAŞLAR, KILIÇLI e YALINKILIÇ, 2015). 

No entanto, esses autores indicaram a necessidade de estudos futuros para avaliar à qualidade 

dos produtos submetidos a esse novo método de processamento. 
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4. MÉTODOS  

 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Processos Químicos do 

Departamento de Engenharia Química- CTG/UFPE e no Laboratório de Análises Físico-

químicas e Sensorial de Alimentos/UFRPE. 

4.1 Matéria Prima 

 Foram utilizados melões tipo Cantaloupe (Curcumis melo var. cantalupensis Naud) 

maduros, adquiridos no mercado local (Recife, PE). Na escolha do estágio de maturação foi 

adotado como critério: o teor de sólidos solúveis de 9-11°Brix.  

Os melões foram previamente selecionados, lavados em água corrente, higienizados 

com solução de cloro ativo na concentração de 150 ppm por 15 minutos, enxaguados em água 

corrente e descascados manualmente até a remoção completa das cascas. A polpa foi separada 

das sementes e cortada em retângulos de (5,0 x 3,0 cm) de 0,5 cm de espessura, utilizando-se 

uma faca de aço inoxidável e cortadores projetados para este fim, sendo então submetida ao 

processamento. 

 

4.2 Processamento do melão 

4.2.1 Pré-tratamentos 

4.2.1.1 Ultrassom e vácuo associados à desidratação osmótica com solução de sacarose 

As amostras de melão foram pesadas em balança digital semi-analítica (HAUS 

Corporation, modelo AR2140, Brasil) e colocadas em pares em kitassato de 250 mL, contendo 

solução de sacarose 50 % (p/p), preparada com açúcar refinado comercial (Marca União). A 

relação amostra:solução utilizada foi de 1:4.  

Foram realizadas 4 diferentes condições de pré-tratamento para esse meio: a) controle 

(sem aplicação de ultrassom e de vácuo); b) aplicação de ultrassom; c) aplicação de vácuo; d) 
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uso associado de ultrassom e vácuo. Para cada uma das condições, os tempos de duração dos 

pré-tratamentos foram de 10, 20 e 30 minutos.   

Para o meio que utilizou o ultrassom ou a associação do ultrassom com o vácuo, o 

conjunto amostra-solução foi levado para um banho ultrassônico (Unique, modelo USC-

2580A, Brasil), sem agitação mecânica e temperatura de 30°C ± 2 °C. A frequência de 

ultrassom utilizada foi de 25 kHz e a intensidade foi 4870 W/m², conforme encontrado na 

literatura para o melão (FERNANDES, GALLÃO e RODRIGUES, 2008).  

Nas condições de processamento que utilizaram o vácuo foi adotada uma pressão de -

650 a -700 mmHg durante todo o tempo destinado ao pré-tratamento. No caso do uso 

associado de vácuo e ultrassom, foi montado o sistema, adaptado de Başlar et. al. (2014), 

conforme mostra a Figura 5. 

                

Figura 5 - Representação esquemática do sistema utilizado durante o pré-tratamento 

utilizando ultrassom e vácuo  

Fonte: Adaptado BAŞLAR et al. (2014) 

 

O grupo controle foi preparado com as amostras de polpa imersas em solução de 

sacarose 50% (p/p), sem aplicação de ultrassom e de vácuo, para fins de comparação dos 

efeitos dos pré-tratamentos isolados ou associados com esse meio. Os frutos foram imersos 

pelos mesmos tempos dos demais pré-tratamentos (10, 20 e 30 minutos). Todos os 

experimentos foram realizados em triplicata. 
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 Em todas as condições, após os tempos de imersão pré-determinados, as amostras 

foram retiradas da solução de sacarose, lavadas com 5 mL de água destilada para cada 

amostra, com intuito de retirar o excesso de solução osmótica e deixadas para escorrer por 1 

minuto em peneira. Em seguida, foram secas em papel absorvente e pesadas. O teor de 

umidade das amostras foi determinado gravimetricamente utilizando uma estufa a 105 ºC 

(Tecnal, modelo TE-395, Brasil) por 24 horas. O processo foi avaliado em termos de perda de 

água e ganho de sólidos. 

A perda de água (PA) foi calculada pela equação (1): 
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                                                                   (1) 

Onde: 

E0= conteúdo inicial de água no produto (g); 

Et= conteúdo de água no produto no tempo t (g); 

M0= massa inicial do produto (g). 

 

 O ganho de sólidos (GS) foi calculado através da equação (2):            

 

                             
0

0t

M

)msms(
100(%)GS


                                                               (2) 

Onde: 

ms0= massa seca inicial (g); 

mst= massa seca no tempo t (g); 

M0= massa inicial do produto (g). 
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4.2.1.2 Ultrassom e vácuo associados à água destilada 

Para este meio foram utilizadas as mesmas 4 condições de pré-tratamento citadas 

anteriormente, com uma única alteração, que foi a troca da solução osmótica de sacarose por 

água destilada. Foi utilizada a proporção amostra: água destilada (1:4). Foram mantidas, 

também, a frequência do ultrassom de 25 kHz, o tempo de aplicação das condições (10, 20, e 

30 minutos) e a temperatura de 30º C. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. 

Como as amostras não passaram por solução osmótica, não foi necessária à lavagem 

das mesmas com água destilada. Essas foram colocadas por 1 minuto em uma peneira para 

escorrer o excesso de água e, em seguida, foram secas em papel absorvente e pesadas. As 

amostras também foram avaliadas quanto à perda de água e o ganho de sólidos (equações 1 e 

2).  

4.2.1.3 Ultrassom e vácuo associados ao meio isolado 

Neste caso, as 4 condições de pré-tratamento foram feitas sem a adição de nenhum 

meio líquido, ou seja, apenas as amostras foram transferidas para o kitassato. As demais 

condições de processamento foram todas mantidas. As amostras também não precisaram ser 

lavadas, só foram escorridas, secas e pesadas. Todos os experimentos foram realizados em 

triplicata. A perda de água e o ganho de sólidos foram calculados (equações 1 e 2). 

4.3 Secagem  

O processo de secagem foi realizado utilizando um secador de leito fixo (Sulab, 

Brasil), de aço inoxidável, velocidade do ar de secagem 2,0 m/s e temperatura de 60°C. O 

sistema de operação do secador consiste da passagem de ar verticalmente através de bandejas, 

com recirculação, constituindo um circuito fechado. Um termo-higrômetro (Texto, modelo 

635, Alemanha) foi usado para aferir a temperatura do bulbo seco e a umidade relativa do ar 

da secagem. A velocidade do ar foi monitorada usando um anemômetro (Airflow, modelo 

LCS 6000, Reino Unido). 

  

 A pesagem das amostras foi realizada através de uma balança semi-analítica. Os 

intervalos de tempo utilizados na pesagem foram de 15 em 15 minutos até que o equilíbrio 

dinâmico entre a amostra e o ar de secagem fosse alcançado. A partir dos dados da secagem 

foi possível realizar o estudo da cinética. 
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4.4 Caracterização físico-química  

 

Foram realizadas as seguintes análises físico-químicas na fruta in natura, nas amostras 

pré-tratadas e nas amostras obtidas após a secagem do melão: umidade, atividade de água, 

cor, textura, teores de carotenoides totais, compostos fenólicos totais, ácido ascórbico e 

atividade antioxidante (DPPH).  

O teor de sólios solúveis totais foi realizado somente para a seleção inicial dos melões. 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata, com exceção da cor, que foi realizada 

em quintuplicata. 

 

4.4.1 Umidade 

A determinação de umidade foi pelo método de secagem em estufa a 105ºC por 24 

horas (AOAC, 2002). Os resultados foram expressos em porcentagem (%). 

 

4.4.2 Sólidos solúveis 

Para a determinação dos sólidos solúveis, as amostras de melão foram maceradas e 

colocadas em um refratômetro de bancada digital (Atago, modelo Pocket PAL-3), com 

compensação automática de temperatura, sendo o resultado expresso em ºBrix (AOAC, 

2002). 

 

4.4.3 Compostos fenólicos totais 

A determinação dos compostos fenólicos foi realizada utilizando o reagente Folin-

Ciocalteu, de acordo com a metodologia descrita por Singleton et al., (1999). Esse método 

envolve a redução do reagente pelos compostos fenólicos das amostras com concomitante 

formação de um complexo azul, cuja intensidade aumenta linearmente a 760 nm (SWAIN e 

HILLIS, 1959). Os resultados foram expressos como µg de equivalente ao ácido gálico por g 

de amostra seca. 
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4.4.4 Carotenoides totais 

O conteúdo de carotenoides totais foi quantificado baseado na metodologia de 

Rodriguez-Amaya (1999). Esse método consistiu em extrair os carotenoides com acetona e 

posterior separação e diluição com éter de petróleo.  As leituras foram realizadas em um 

comprimento de onda de 470 nm de absorbância e os resultados foram expressos em µg por g 

de polpa seca.  

 

4.4.5 Ácido ascórbico 

O teor de ácido ascórbico foi determinado de acordo com Strohecker e Henning 

(1967). Amostras de 5 g de melão foram diluídas em 100 mL de ácido oxálico a 0,5% e, em 

seguida, filtrada com papel de filtro. Uma alíquota de 5 mL do filtrado foi titulado com 

indicador 2,6-diclorofenol-indofenol (DFI) até o ponto de equivalência. O teor de ácido 

ascórbico foi expresso como mg de ácido ascórbico por 100 g da polpa seca.  

 

4.4.6 Capacidade antioxidante total 

4.4.6.1 Obtenção dos extratos metanólicos  

Para obtenção da capacidade antioxidante por DPPH e compostos fenólicos totais foram 

preparados extratos metanólicos das amostras de melão in natura, pré-tratadas e secas. Para 

isso, foi tomada uma alíquota de 2 g em 25 mL de metanol, que foi agitada por 15 minutos e 

centrifugada a 7000 rpm por 15 minutos. O sobrenadante foi transferido para um frasco 

âmbar, sendo armazenado a temperatura de aproximadamente 4 °C para posterior utilização. 

 

4.4.6.2 Ensaio com o radical livre DPPH  

A capacidade antioxidante foi determinada por meio da redução do DPPH (2,2 

Difenil-11picrilhidrazil) pelos antioxidantes presentes na amostra, segundo o método proposto 

por Brand-Williams et al. (1995) e Büyüktuncel, Porgali e Çolak, (2014). 
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Para as determinações foi preparada uma solução diluindo-se 2,4 mg de DPPH em 

metanol em um balão de 100 mL. Foi realizada a diluição de 0,1 mL da amostra (extrato 

metanólico) para 2,9 mL da solução de DPPH. As amostras foram  incubadas por 30 minutos 

ao abrigo da luz e na temperatura ambiente para posterior leitura das absorbâncias em 

espectrofotômetro a 517 nm. As absorbâncias foram utilizadas para calcular o percentual de 

inibição da oxidação, segundo a equação:  

                          %Inibição =[(ABSdpph- ABSextrato)/ABSdpph] x 100                     (5) 

Onde:  

ABSdpph= Absorbância da mistura de 0,1 mL de metanol + 2,9 mL de solução de DPPH 0,06 

Micromol 

ASBextrato= Absorbância da mistura de 0,1 mL do extrato da amostra + 2,9 mL de solução 

de DPPH 0,06 Micromol 

Foi construído um gráfico (curva padrão) de absorbância (nm) X concentração em 

μg/mL de acido gálico, por meio de diluições de diferentes concentrações de ácido gálico e 

suas respectivas absorbâncias. Esse gráfico possibilitou a obtenção de uma equação de uma 

reta, que foi utilizada para calcular a concentração em mg de equivalente de ácido gálico/100 

g da polpa seca, para cada amostra analisada.   

 

4.4.7 Cor 

A cor das amostras de melão foi avaliada por reflectância, utilizando colorímetro 

(Minolta, modelo CR 400), previamente calibrado. Para a caracterização objetiva da cor das 

amostras foi usado o sistema CIELAB e os parâmetros L*, a* e b* foram fornecidos 

utilizando-se o colorímetro. Através destes parâmetros, foi calculada a diferença média de cor 

(TCD) entre a amostra inicial (in natura) e as amostras após processamento, segundo a 

equação: 

                                      2**2**2**

ooo bbaaLLTCD                         (4) 

Onde: 
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TCD =  diferença total de cor; 

 

Lo* e L*= luminosidades das amostras antes e após aplicação dos pré-tratamentos e da 

secagem, respectivamente; 

ao* e a*= intensidade das cores vermelha (valor positivo) e verde (valor negativo) das 

amostras antes e após aplicação dos pré-tratamentos e da secagem, respectivamente; 

bo* e b*= intensidade das cores amarela (valor positivo) e azul (valor negativo) das amostras 

antes e após aplicação dos pré-tratamentos e da secagem, respectivamente. 

 

4.4.8 Textura 

A textura das amostras do melão in natura, pré-tratados e secos foi mensurada como 

força de punção, que foi a medida por meio da dureza (N) da superfície do produto usando um 

texturômetro (Brookfild, modelo CT3) à temperatura ambiente. Os testes de penetração foram 

conduzidos com uma sonda cilíndrica de 12,7 mm de diâmetro. Os parâmetros utilizados 

foram os seguintes: força de disparo de 5 g, velocidade constante de 2 m/s e taxa de 

deformação de 60%. Em cada amostra os testes de penetração foram realizados em três 

lugares diferentes, ao longo da linha equatorial, como ilustrado na Figura 6. 

 

  

 

 

Figura 6 - Esquema dos locais da amostra onde foram realizadas as medidas de textura 

 

4.4.9 Atividade de água 

A atividade de água foi determinada por meio do aparelho analisador de atividade de 

água portátil (Decagon, modelo pawkit), à temperatura de 25ºC.  
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4.5 Avaliação sensorial 

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Analise Sensorial de Alimentos, 

localizado no departamento de Nutrição- UFPE (Recife, Brasil). Foram recrutados 80 

provadores, não treinados, de ambos os sexos e diferentes faixas etárias, mediante termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice A).  

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, Certificado de Registro para Apreciação 

Ética de acordo com o Protocolo número: 42586815.0.0000.5208, sendo realizado conforme 

os preceitos da Resolução 446/2011 do Conselho Nacional de Saúde (Brasil, 2011).   

Como critérios de inclusão para participação na pesquisa, os voluntários deveriam ter 

o hábito de comer melão. Já como critérios de exclusão, foram excluídos aqueles indivíduos 

que não possuiam o hábito de ingerir melão ou tinham aversão, alergia ou intolerância ao 

fruto, os que foram fumantes e indivíduos diabéticos.  

 Foram utilizadas duas amostras de melão seco, sendo uma considerada o controle, 

submetida somente ao processo de secagem e a outra uma amostra selecionada entre as 

amostras que foram submetidas aos pré-tratamentos e a secagem, de acordo com os resultados 

obtidos na avaliação físico-química, de qualidade e de estrutura. As amostras foram 

submetidas a testes sensoriais de aceitação, utilizando-se escala hedônica de 9 pontos (1= 

desgostei extremamente, 9= gostei extremamente). Os atributos avaliados foram a aparência, 

o aroma, o sabor, a textura e impressão global. A ficha que foi utilizada na avaliação sensorial 

das amostras do melão encontra-se no Apêndice B. 

Foram servidas em torno de 5 g por amostra, em pratos brancos sob iluminação e 

temperatura ambiente, codificadas com números de três dígitos escolhidos ao acaso, de forma 

a não influenciar os provadores. A ordem da apresentação das amostras foi balanceada para 

que cada amostra aparesse em cada posição em igual número de vezes. As amostras foram 

acompanhadas de um copo de água, para limpeza das papilas gustativas, que foi utilizado pelo 

provador entre cada prova de melão desidratado.  
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4.6  Análise estatística 

Os dados obtidos nos testes sensoriais foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA) e teste de Tukey admitindo-se um intervalo de confiança de 95%, ou seja, a um 

nível de significância de 5% (p<0,05).  

As amostras submetidas às análises físico-químicas e os pré-tratamentos foram 

submetidas ao teste de Tukey (p<0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Pré-tratamentos 

Os resultados obtidos para a perda de água e para o ganho de sólidos após a utilização 

de diferentes condições e tempos de processamento das amostras de melão são apresentados 

na Tabela 3.  A umidade inicial obtida para a polpa fresca da fruta foi de 94,28%. 

 

Barbosa Junior (2014), trabalhando com melão orange e desidratação osmótica  

durante 30 minutos, obteve  resultados próximos aos da presente pesquisa, com valores em 

torno de 19,20±1,81 para perda de água e de 4,88±0,56 para o ganho de sólidos, assim como 

Fernandes e Rodrigues (2008b), que observaram comportamento semelhante na utilização do 

ultrassom em mamão, jenipapo, jambo e sapoti. 

 

 Para todas as condições de pré-tratamento, os valores de perda de água foram maiores 

que o de ganho de sólidos. Esse comportamento ocorre devido à permeabilidade seletiva da 

membrana celular, que permite o transporte de moléculas pequenas como a água, mas 

restringe o transporte de moléculas maiores como a sacarose e, consequentemente, reduz a 

difusão de sacarose através do tecido celular, como observado por Bórquez, Canales e Redon 

(2010) no uso da desidratação osmótica e vácuo em framboesas e por Silva, Fernandes e 

Mauro (2014) para abacaxis osmoticamente desidratados.  

 

5.1.1 Perda de água 

 

As amostras de melão imersas em água apresentaram valores negativos para perda de 

água, ou seja, houve ganho de água após o pré-tratamento com e sem aplicação de ultrassom 

e/ou vácuo. Azoubel et al. (2010b) e Fernandes e Rodrigues (2007)  encontraram resultados 

similares no pré-tratamento de bananas com uso de ultrassom, assim como Fernades, Gallão e 

Rodrigues (2008) para melões pré-tratados com ultrassom por 20 minutos e utilizando a água 

como meio, onde foi observado valor de -8,7±0,6 para perda de água, resultado bem próximo 

ao que foi encontrado neste estudo. Tal fato ocorre devido ao gradiente de concentração, que 

favorece a transferência de água do meio líquido para o produto. 
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Tabela 3 - Perda de água e ganho de sólidos das amostras de melão isoladas, imersas em água 

ou solução de sacarose, submetidas aos diferentes pré-tratamentos com (25 kHz) e sem uso de 

ultrassom (0 kHz) e com (VC) ou sem uso do vácuo (0 VC) 

 
 
 
 

* Condições selecionadas para a secagem. 

Meios 

utilizados  

Condições de 

pré-

tratamentos 

Tempo de 

processament

o dos pré-

tratamentos 

(min) 

Perda de 

água  

 (%) 

Ganho de 

sólidos 

(%) 

Amostra 

isolada 

Controle 

(0 kHz + 0 VC) 

 

10 1,46 ± 0,46 0,58 ± 0,03 

20 2,10 ± 0,08 0,23 ± 0,01 

          *30 3.19 ± 0,10 0,32 ± 0,01 

 25 kHz 10 2,13 ± 0,02 0,43 ± 0,00 

           *20 3,67 ± 0,35 0,51 ± 0,02 

  30 2,72 ± 0,17 0,03 ± 0,01 

 VC          *10 4,66 ± 0,02 0,03 ± 0,00 

  20 4,51 ± 0,37   -0,39 ± 0,02 

  30 5,64 ± 0,05   -0,20 ± 0,00 

 25 kHz+ VC 10 2,08 ± 0,12 0,14 ± 0,01 

  20 3,97 ± 0,21 0,17 ± 0,01 

           *30 4,41 ± 0,24 0,10 ± 0,02 

Água Controle          *10 -6,94 ± 0,59  -0,17 ± 0,03 

 (0 kHz + 0 VC) 20 -8.32 ± 0,22  -0,48 ± 0,01 

  30 -8,15 ± 0,96    0,66 ± 0,05 

 25 kHz          *10 -9,15 ± 0,35   -0,07 ± 0,02 

  20 -8,51± 0,34   -0,23 ± 0,02  

  30 -10,59 ± 0,43  -1,45 ± 0,02 

 VC          *10 -16,03 ± 0,17  -0,15 ± 0,01 

  20 -17,88 ± 0,28  -0,32 ± 0,01 

  30 -15,42 ± 0,45  -0,57 ± 0,02 

 25 kHz+ VC          *10 -17,37 ± 0,05  -0,35 ± 0,00 

  20 -18,92 ± 0,34  -0,42 ± 0,02 

  30 -14,22 ± 0,53  -1,02 ± 0,02 

Solução 

sacarose (50%) 

Controle 

(0 kHz + 0 VC) 

         *10 9,69 ± 0,26 4,00 ± 0,03 

20 10,17 ± 0,31 4,18 ± 0,04 

 30 10,34 ± 0,12 6,10 ± 0,02 

 25 kHz          *10 12,70 ± 0,17 6,62 ± 0,03 

  20 15,44 ± 0,32 8,17 ± 0,06 

  30 20,85 ± 0,09 8,42 ± 0,02 

 VC          *10 11,05 ± 0,39 3,46 ± 0,04 

  20 14,08 ± 0,18 5,31 ± 0,02 

  30 14,67 ± 0,16 5,89 ± 0,02 

 25 kHz+ VC 10 17,73 ± 0,74 5,16 ± 0,11 

           *20 19,79 ± 0,17 5,59 ± 0,03 

  30 22,71 ± 0,86 7,22 ± 0,16 
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Os resultados encontrados para o meio que utilizou solução de sacarose e o meio 

isolado foram, em sua maioria, crescentes com a elevação do tempo de exposição aos pré-

tratamentos. Tal fato também foi observado por Nowacka et al. (2014), na desidratação 

osmótica de kiwis em solução de sacarose e Silva et al. (2011) para abacaxis.  Estudo de 

Mújica-Paz et al. (2003) obteve valor menor de 5,95% para perda de água dos melões 

desidratados em solução osmótica de sacarose a 50%  por  20 minutos, enquanto Fernandes, 

Gallão e Rodrigues (2008) obtiveram resultado superior para o melão em condições similares 

de desidratação osmótica por 30 minutos (19,5%). 

 

Os maiores valores de perda de água foram obtidos para as amostras pré-tratadas 

imersas em sacarose. Como reportado por Fernandes, Oliveira e Rodrigues (2008) para 

mamão, tal fato era esperado, uma vez que o uso de uma solução hipertônica tende a aumentar 

a transferência de massa (água) da fruta para a solução osmótica devido ao gradiente de 

concentração. 

 

As condições que empregaram o vácuo, em sua maioria, potencializaram a perda de 

água tanto para o meio com sacarose quanto para o isolado. Paes, Stringare e Laurindo (2008) 

estudando a desidratação osmótica de maças e utilizando solução de sacarose a 50% e vácuo 

por 25 minutos, observaram valor de perda de água de 13%, próximo ao observado nesta 

pesquisa que foi de 14,67%. Conforme relatado por Shi, Fito e Chiralt (1995), os tratamentos 

com vácuo na desidratação osmótica são mais eficazes na difusão de água de algumas frutas 

que têm maior porosidade devido à rápida remoção do gás intercelular. O coeficiente de 

porosidade também pode indicar a adequação do tratamento vácuo na desidratação osmótica.   

 

 

5.1.2 Ganho de sólidos 

  

 O ganho de sólidos foi maior quando a solução osmótica (sacarose) foi utilizada, 

tendo um incremento mais elevado nas condições que utilizaram o ultrassom. Segundo 

Fernandes, Gallão e Rodrigues (2008), o tratamento ultrassônico promove alterações na 

estrutura do fruto, com a formação de canais microscópicos que aumentam a incorporação de 

sólidos e oferecem menor resistência a difusidade da água. Fernandes e Rodrigues (2007), na 

desidratação osmótica assistida por ultrassom em bananas, obtiveram valores de ganho de 

sólidos superiores aos encontrados, em torno de 19,4%, que também podem ser justificados 
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pela maior concentração da solução osmótica utilizada (70°Brix) pelo maior tempo de 

exposição (60 minutos) e pela diferença de composição das frutas.    

 

Para as amostras imersas em água, pode-se observar um aumento na perda de sólidos 

com o tempo de pré-tratamento, principalmente nas amostras submetidas ao ultrassom. 

Garcia-Noguera et al. (2010), estudando morangos imersos em água destilada sem o uso do 

ultrassom como pré-tratamento também verificaram elevação na perda sólidos com o passar 

do tempo, assim como Azoubel et al. (2010b) estudando a aplicação de ultrassom em bananas 

em meio aquoso que verificou um aumento na perda de sólidos de -0,48% em 10 min para  -

2,40% em 30 min. A perda de açúcares ocorre devido à diferenças de concentração (pressão 

osmótica) entre a fruta e o meio líquido, que favorece a transferência de massa da fruta para o 

meio líquido, assim como observado por Fernandes e Rodriguues (2007) para bananas. 

 

Nas condições que utilizaram somente o vácuo ou sua associação com o ultrassom, o 

ganho de sólidos foi reduzido para as amostras imersas em sacarose e em meio isolado. 

Comportamento similar foi observado por Deng e Zaho (2008a) utilizando como solução 

osmótica o xarope de milho a 60% e como pré-tratamento pulsos de vácuo e ultrassom em 

maças. De acordo com Ito et al. (2007), tempos contínuos de aplicação de vácuo dificultam a 

impregnação de sólidos na amostra, pois causa deformidade da estrutura, o que reduz a 

porosidade e diminui o volume livre para impregnação.  

 

 

5.1.3 Escolha das condições de pré-tratamento 

 

Após a análise dos resultados da Tabela 3, foi selecionado um tempo para cada 

condição de pré-tratamento para os diferentes meios, tomando como base os valores de perda 

de água e de ganho de sólidos, e considerando as diferenças estatísticas entre eles, com intuito 

de adquirir um produto com as características mais próximas da fruta fresca.  

De modo geral, foi possível verificar que, para a maioria das condições estudadas, 

principalmente nos meios que utilizaram a solução de sacarose e a água destilada, o tempo de 

pré-tratamento de 10 min foi o escolhido. Apenas para uma condição que utilizou a sacarose 

associada ao ultrassom e vácuo é que foi escolhida a condição de 20 minutos. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Silva et al. (2011) para o abacaxi e por Azoubel et al. 
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(2010a) ao processar manga Tommy Aktins, ambos empregando como meio a água destilada e 

como pré-tratamento o ultrassom.  

No caso das amostras imersas em solução de sacarose, apesar dos tempos escolhidos 

não apresentarem maior perda de água (PA), estes apresentaram menor incorporação de 

sólidos. Entretanto, no caso do uso do vácuo e ultrassom simultâneos, o tempo de 20 min foi o 

escolhido por apresentar maior perda de água e ganho de sólidos sem diferença significativa 

(95%de confiança) do processamento por 10 min. 

Para as amostras imersas em água, o pré-tratamento por 10 min levou a menores 

valores de ganho de água (exceto no caso das amostras que não foram submetidas ao vácuo 

e/ou ultrassom) e de perdas de sólidos pelas amostras. Para as amostras submetidas ao vácuo 

e/ou ultrassom, apesar do ganho de água não ter sido menor, compensou-se esse fato com a 

menor perda de sólidos naturais das amostras para o meio. 

 

Para os tratamentos que utilizaram a amostra isolada, foram selecionados dois tempos 

de 30 minutos (a condição sem ultrassom e vácuo e a condição com os dois pré-tratamentos 

associados) e foi selecionado também um tempo de 20 minutos (condição que utilizou 

somente o ultrassom), sendo que todas essas amostras apresentaram maior perda de água e 

ganho de sólidos pequenos. O tempo de 10 minutos foi escolhido para a condição que utilizou 

somente o vácuo, uma vez que também obteve a maior perda de água, entretanto apresentou 

menor perda de sólidos naturais da fruta.  

 

 

5.2 Secagem 

 

As mudanças físicas e químicas nas amostras da fruta durante o pré-tratamento 

causaram alguma diferença nas taxas de secagem. Em um contexto quantitativo, as mudanças 

na difusividade tiveram grande significância durante o estágio de secagem. Por exemplo, se 

melões são secos até um conteúdo de umidade final menor que 0,25 kg H2O/kg massa seca 

(20%, base úmida), que é um valor abaixo do máximo permitido para frutas secas segundo a 

legislação brasileira, verifica-se que as amostras submetidas ao pré-tratamento com aplicação 

de ultrassom geralmente resultaram em menores tempos de processamento (Figura 7). 

 Segundo Fuente- Blanco et al. (2006), o uso do ultrassom afeta o tecido da fruta, 

tornando mais fácil a difusão da água durante a secagem ao ar. Este fenômeno acontece devido 

ao processo de formação de microcanais durante a aplicação de ultrassom, que possibilita a 
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água usar esses canais como uma via mais fácil de difundir para a superfície do fruto, como 

observado por Fernandes et al. (2009b). Assim, o tempo de processamento pode ser otimizado 

com a diminuição do tempo de secagem, reduzindo os custos e aumentando a produtividade 

global, como observado por Fernandes e Rodrigues (2007) e Fernandes, Gallão e Rodrigues 

(2009). 

 

Foram necessários 47 min para a secagem das amostras sem pré-tratamento para atingir 

um conteúdo final de umidade de 20 % (base úmida). Já quando as amostras foram colocadas 

no meio isolado na etapa de pré-tratamento, a condição que mais reduziu o tempo de secagem 

foi para a amostra submetida apenas ao ultrassom por 20 minutos, que gastou 

aproximadamente 44 minutos para a secagem (Figura 7a), significando uma redução de 6,38% 

no tempo do processamento. Sledz et al. (2015), secando salsa, também observaram que 

amostras pré-tratadas com ultrassom reduziam o tempo de secagem, já que em 100 minutos de 

secagem as amostras pré-tratadas obtiveram um valor do adimensional de umidade de 0,21, 

enquanto as não tratadas obtiveram um valor de 0,30. 

 

 Para o meio que utilizou a água destilada (Figura 7b), duas condições de pré-

tratamento foram selecionadas, sendo uma a que utilizou apenas o ultrassom e a outra que 

utilizou a associação do ultrassom com o vácuo, uma vez que ambas gastaram o mesmo tempo 

(41 minutos) para atingir o percentual de umidade estabelecido, resultando em uma redução de 

12,76% no tempo de secagem em relação à condição sem pré-tratamento.  

Outros autores que utilizaram a água destilada como meio líquido no pré-tratamento 

também encontraram redução do tempo de secagem em amostras sonificadas. Fernandes, 

Gallão e Rodrigues (2009) observaram uma redução de 8% no tempo total de secagem para 

remover 90% da agua inicial do abacaxi pré-tratado por ultrassom durante 30 min e seco. Já 

Nowacka et al. (2012),  estudando o ultrassom como pré-tratamento para a secagem de maçãs, 

perceberam uma redução de 31% no tempo de secagem nas amostras ultrassonificadas por 30 

minutos. Kadam, Tiwari e O’Donnell (2015), ao utilizarem o ultrassom por 25 min em água 

destilada como pré-tratamento para secagem de alga marinha (Ascophyllum nodosum), também 

observaram redução de 12,62% no tempo de secagem, resultado similar ao encontrado nesta 

pesquisa.  
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(a) 

 

 

   (b) 

 

    (c) 

 

Figura 7 - Curvas de secagem das amostras sem e com pré-tratamentos selecionadas (VC = 

vácuo, N = sem uso de vácuo e de ultrassom, USVC = uso de vácuo e de ultrassom, US = 

ultrassom) para o melão cantaloupe: (a) meio isolado; (b) meio com água destilada; (c) meio 

com solução de sacarose 50%  
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No meio que utilizou sacarose, a condição que melhor reduziu o tempo de secagem foi 

a que utilizou somente o vácuo como pré-tratamento por 10 minutos, onde foram necessários 

44 min para atingir o percentual estabelecido de umidade de 20 %, resultando em uma 

redução de 6,38% no tempo empregado. Como o experimento foi conduzido em alta 

intensidade de vácuo e reduzido tempo de exposição no pré-tratamento, provavelmente essas 

variáveis facilitaram a secagem, já que, como foi mencionado anteriormente, tempos 

prolongados de vácuo dificultam a impregnação de sólidos e a perda de água, por causar 

deformidades na estrutura dos poros da fruta.  Assim como a intensidade do vácuo, que 

também deve ser considerada, já que um estudo com frutas utilizando desidratação osmótica 

com pulsos de vácuo verificou que o volume impregnado de solução de sacarose era diferente 

de acordo com a intensidade do vácuo (entre 135 e 674 mbar) (MÚJICA-PAZ et al., 2003).  

Na desidratação osmótica, a utilização do ultrassom e/ou vácuo favoreceu o ganho de 

sólidos, como observado após as condições de pré-tratamento. No entanto, quanto menos 

sólidos o material ganhe durante a etapa de desidratação osmótica, menor será a resistência à 

saída de água durante a etapa de secagem convencional. Tal fato foi também observado por 

Azoubel (2002), estudando o processo de secagem de pedúnculo de caju e por Araújo (2005), 

trabalhando com secagem de nectarina. Além disso, na desidratação osmótica, a perda de 

água é mais acelerada no inicio do processo, devido a uma maior força motriz 

(SANTAGAPITA et al., 2012). Fato confirmado por Fernandes, Linhares Jr., Rodrigues 

(2008), que analisando o uso do ultrassom na desidratação osmótica (solução a 70° Brix) de 

abacaxis, constataram que o aumento do tempo de exposição ao pré-tratamento também 

aumenta o tempo gasto para a secagem, já que o tempo de 10 min de pré-tratamento resultou 

em um tempo de secagem de 213 min e o tempo de 30 min de pré-tratamento em 258,7 min. 

Tal fato pode justificar porque a condição que tinha como pré-tratamento o ultrassom e o 

vácuo associados, por 20 minutos, obteve um tempo se secagem tão elevado, em torno de 56 

minutos.  

 

 

5.3 Caracterização físico-química  

 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos para os compostos bioativos (compostos 

fenólicos totais, carotenoides totais e vitamina C) e a atividade antioxidante, expressos em 

base seca (MS), encontrados nas amostras in natura, pré-tratadas e secas de melão tipo 

cantaloupe.   
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Tabela 4 - Valores médios de fenólicos totais, carotenoides totais, ácido ascórbico e 

atividade antioxidante (DPPH) do melão cantaloupe in natura, pré-tratado e seco  

Amostras Fenólicos totais  

(mg EAG/g MS) 

Carotenoides 

totais 

 (µg/ g MS) 

Ácido 

ascórbico 

(mg/100g 

MS) 

Atividade 

antioxidante  

(mg 

GAE/100g 

MS) 

In natura 12,13±0,17ª 309,79 ±0,58ª 336,19±0,0
a
 51,75±1,13

a
 

Pré-tratadas     

US (água, 10 min) 9,52±0,14
b
 347,38 ±0,00

b
 296,34±0,0

b
 58,25±0,99

b
 

USVC (água, 10min) 9,56±0,17
 b
 431,00 ±1,78

c
 250,87±0,0

c
 57,95±0,66

b
 

US (isolado, 20min) 9,63±0,33
 b
 300,66 ±1,27

d
 179,19±0,0

d
 55,85± 0,36

c
 

VC (sacarose, 10 min) 6,57±0,05
c
 183,07±0,83

e
 119,09±0,0

e
 53,20±0,07

d
 

Secas     

Sem pré-tratamento 2,15±0,04
de

 17,95±0,15
f
 14,43±0,0

f
 43,90±1,35

e
 

US (água, 10 min) 2,07±0,04
d
 11,09±0,10

g
 14,43±0,0

 f
 41,65±1,29

e
 

USVC (água, 10 min) 2,31±0,07
f
 18,48±0,15

f
 19,23±0,0

g
 39,60±1,06

e
 

US (isolado, 20 min) 2,28±0,10
ef

 8,12±0,00
h
 19,23±0,0

g
 35,55±1,41

f
 

VC (sacarose, 10 min) 2,10±0,01
de

 10,22±0,15
i
 19,23±0,0

g
 40,45±1,84

e
 

 Amostras com a mesma letra dentro da mesma coluna não mostraram diferença 

estatisticamente significativa para seus valores médios ao nível de confiança de 95 %. 

VC = vácuo, USVC = uso de vácuo e de ultrassom, US = ultrassom 

 

5.3.1 Fenólicos totais 

 

A Tabela 4 mostra o resultado dos compostos de fenólicos totais (CTF) do melão para 

a amostra in natura e para as diferentes condições de pré-tratamento e secagem. A amostra in 

natura obteve resultados próximos aos encontrados na literatura para melões (MIGUEL, 

2008; KEVERS et al., 2007).  

Após o pré-tratamento, as amostras apresentaram menor valor de CTF quando 

comparadas a amostra in natura. Fonteles et al. (2012) verificaram redução de até 30% no 

CTF de amostras de suco de melão submetidas ao ultrassom. Os autores relataram que a 

formação de radicais livres pode ter afetado os compostos fenólicos do suco de melão 

cantaloupe, uma vez que radicais –OH formados durante a cavitação podem afetar compostos 

bioativos como os fenólicos. Entretanto, dentre as amostras pré-tratadas, a única que diferiu 

significativamente das demais foi à condição que utilizou o meio de sacarose e somente o 

vácuo como pré-tratamento. Essa condição obteve o menor valor de CTF, possivelmente 
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devido ao fato de não ter utilizado o ultrassom, que auxilia na liberação dos compostos 

fenólicos.  

Para as amostras secas, o CTF foi bastante reduzido. Isso porque estes fitoquímicos 

são sensíveis a temperaturas elevadas, podendo assim ser afetados pelo processo de secagem, 

o que leva a redução no seu conteúdo e na sua capacidade antioxidante (AHMAD-QASEM et 

al., 2013). Gamboa-Santos et al. (2013) também observaram  decréscimo no CTF de cenouras 

secas a 60°C, previamente descascadas e ultrassonificadas, em comparação com a amostra de 

controle.  

 Pode-se observar, ainda, que as amostras secas pré-tratadas que utilizaram o meio 

com água destilada e aplicação simultânea de vácuo e ultrassom por 10 minutos e a condição 

que usou o meio isolado e aplicação de ultrassom por 20 minutos obtiveram valores maiores 

de CTF que a fruta seca sem pré-tratamento. Wojdylo, Figuel e Oszmianski (2009) relataram, 

ao secar morangos sem pré-tratamento, que durante a secagem provavelmente ocorre a 

liberação dos compostos fenólicos mais ligados devido à quebra dos componentes celulares e 

essa ruptura das paredes das células pode desencadear a oxidação e a liberação de enzimas 

hidrolíticas que iriam destruir a atividade antioxidante das frutas.  

 

5.3.2 Carotenoides totais 

O teor de carotenoides totais (TCT) obtido para o melão in natura foi um pouco maior 

que o reportado por Barbosa Júnior (2014) para melões orange fresh (270,59 µg/ g em base 

seca). Entretanto, o valor encontrado neste estudo para a fruta fresca está de acordo com o 

reportado Lester e Eischen (1996) para diversas variedades de melões (0,53-3,38 mg/100 g de 

amostra úmida).  

As amostras de melão, após os pré-tratamentos, apresentaram diferenças significativas 

no TCT. Duas amostras pré-tratadas obtiveram valores de carotenoides inferiores ao da fruta 

in natura, sendo uma delas, a condição que utilizou o ultrassom por 20 minutos em meio 

isolado, que obteve resultados inferiores as do meio aquoso por 10 min, possivelmente devido 

ao aumento no tempo de exposição ao ultrassom. Nowacka e Wedzik (2015), estudando o 

pré-tratamento com ultrassom de cenouras embaladas a vácuo, perceberam uma redução 

significativa no aumento do percentual de carotenoides em relação à amostra in natura, 

causada pelo maior tempo de aplicação ao ultrassom, entre os tempos de 20 e 30 min esse 
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aumento foi em torno de 49,9% e 41,1%, respectivamente. Já para a condição que utilizou 

vácuo e solução de sacarose, a redução pode ser justificada pela maior perda de água, o que 

facilitou uma espécie de lixiviação dos fitoquímicos hidrofóbicos, como constatado por Pan et 

al. (2003) com abóbora e cenoura em soluções de sacarose e cloreto de sódio.  As condições 

que utilizaram ultrassom e ultrassom associado ao vácuo por 10 min em água destilada 

obtiveram os maiores valores de TCT. Abid et al. (2014), sonificando suco fresco de maça por 

30 min obteveram um aumento no conteúdo de carotenoides de 12% em 30 min em relação ao 

sem pré-tratamento. Segundo os autores esse fato pode ser atribuído à ruptura mecânica das 

paredes celulares do fruto, o que pode aumentar o conteúdo de carotenoides livres. 

Todas as amostras secas apresentaram uma redução significativa no TCT em 

comparação com a fruta fresca. Isso provavelmente ocorreu por conta da exposição à alta 

temperatura e tempo de processamento, já que esses pigmentos são altamente instáveis, 

devido às suas moléculas muito insaturadas. Assim, eles são mais susceptíveis à degradação 

ou isomerização, como observado por Nora et al. (2014). Essa redução também foi verificada 

por Azoubel et al. (2015), estudando a secagem de mamões a 70°C, até uma umidade final de 

até 25%, obtendo-se perdas no teor de carotenoides totais de 76,35% e 42,57% para a amostra 

sem pré-tratamento e a pré-tratada com ultrassom em meio com água por 10 minutos, 

respectivamente. 

As amostras secas pré-tratadas com o ultrassom por 20 minutos em meio isolado e as 

pré-tratadas com vácuo e imersas em solução de sacarose apresentaram os menores valores de 

TCT. Para condição que utilizou o meio isolado esse fato provavelmente ocorreu devido ao 

aumento da exposição do processamento. Rawson et al. (2011) observaram que a combinação 

do aumento do tempo de processamento, durante a aplicação do ultrassom e o tratamento 

térmico,  implicaram em um efeito significativo sobre o teor de licopeno do suco da melancia.  

A condição que obteve os melhores resultados para as amostras secas em termos de 

retenção do TCT foi a que utilizou o meio contendo água destilada e o ultrassom associado ao 

vácuo. Rodrigues-Amaya (1999), estudando carotenoides em alimentos, verificou que o meio 

aquoso atua na conservação desses compostos que são hidrofóbicos. Contudo a associação do 

ultrassom com vácuo possibilitou maior conservação dos compostos carotenoides, 

possivelmente pelo aumento da extração do TCT pelo uso do ultrassom e pelo uso do vácuo 

que age reduzindo do oxigênio disponível para a formação de radicais livres, já que o 

mecanismo de ação dos carotenoides é quelar o oxigênio singleto e a sua cinética de 

degradação é favorecida pela presença de oxigênio e de elevada temperatura elevada.  
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5.3.3 Ácido ascórbico 

 

 A partir dos resultados obtidos para o teor de ácido ascórbico, dispostos na Tabela 4, 

foi possível observar que o valor encontrado para a amostra in natura dessa vitamina (336,19 

mg/100 g de ácido ascórbico em massa seca ou 19,23 mg/100 g de amostra), foi próximo aos 

valores reportados por Aguiar et al. (2008) para melões ‘Tupã’ (10,27 a 17,17 mg/100 g) e 

Silva (2010) para diversos tipos de melões  (14,4 a 17,7 mg/100g) . Vale salientar que 

diferenças encontradas entre os valores da literatura para composição de frutos são 

perfeitamente compreensíveis, já que são influenciados de acordo com: variedade, época do 

ano, técnica de irrigação, região da qual a fruta é produzida, entre outras. 

 

 Para as amostras pré-tratadas, em relação à amostra in natura, foi observado uma 

redução nos valores do teor de ácido ascórbico em todas as condições, com diferença 

significativa entre estas. Estudos relatam a degradação de ácido ascórbico em suco de fruta 

depois de tratamentos de sonicação (ADEKUNTE et al., 2010). Alguns autores 

(VALDRAMIDIS et al., 2010; ADEKUNTE et al., 2010; PETRIER, COMBET e MASON,  

2007) explicam que a perda de ácido ascórbico durante a sonicação ocorre devido aos 

processos oxidativos em ambientes aeróbios e anaeróbios associados com a produção e uso 

dos radicais hidroxilas. A condição que utilizou somente o vácuo em solução osmótica como 

pré-tratamento obteve o menor teor de ácido ascórbico, provavelmente por não ter a 

influência do ultrassom e pela maior perda de água ocorrida durante o pré-tratamento. Ade-

Omowaye et al., (2002) afirma que a desidratação tem grande influência no teor de vitamina 

C, já que o ácido ascórbico é hidrossolúvel, podendo ser afetado durante a perda de água. 

 

 Para as amostras secas houve uma redução bastante considerável nos valores 

encontrados para o teor de ácido ascórbico. Vial, Guilbert e Cuq (1991) observaram a 

ocorrência de alterações indesejadas na cor, nos teores de ácido ascórbico e de clorofila em 

kiwis processados acima de 50 °C. Para o melão seco, a condição processada sem pré-

tratamento obteve resultados de ácido ascórbico igual à condição pré-tratada em água e 

ultrassom por 10 minutos. As demais condições, independente do meio utilizado, resultaram 

em valores ligeiramente superiores. Azoubel e Murr (2004) constataram que a degradação de 

ácido ascórbico não foi influenciada pelo tipo de soluto utilizado (sacarose e xarope de milho) 

e que altas temperaturas estavam diretamente relacionadas à diminuição do teor de vitamina C 

em cajus.  
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  No entanto, de acordo com os resultados obtidos nesse estudo, a desidratação 

osmótica associada ao vácuo e seguida pela secagem parece ter melhor efeito protetor sobre o 

teor de ácido ascórbico do melão. Resultados semelhantes foram encontrados por ZHAO et al. 

(2014), que avaliando o efeito do pré-tratamento osmótico sobre o teor de ácido ascórbico e a 

cor de pimentas submetidas à secagem convencional e em micro-ondas, verificaram que as 

amostras submetidas ao pré-tratamento osmótico apresentaram menor redução do teor de 

ácido ascórbico.   

  

5.3.4 Atividade antioxidante  

 

Todas as condições de pré-tratamento resultaram em maior capacidade antioxidante do 

que a fruta in natura, assim como observado por Nuñez-Mancilla et al. (2013), avaliando o 

efeito do processo de desidratação assistido por alta pressão sobre a capacidade antioxidante e 

teor de compostos fenólicos totais de morangos. Estes autores observaram um aumento de 

21% na capacidade antioxidante nas amostras processadas na mais elevada pressão 

empregada (400 MPa). O aumento na capacidade antioxidante de amostras pré-tratadas com 

auxilio do ultrassom foi relatado para resíduos de uva (CORRALES et al., 2008), assim como 

para melancia utilizando alta intensidade de pulsos elétricos como pré-tratamento (OMS-

OLIU et al., 2009), sendo que esses correlacionaram o aumento à melhoria no processo de 

extração de alguns compostos antioxidantes nas amostras processadas. As amostras tratadas 

somente com vácuo após o pré-tratamento obtiveram os menores valores de atividade 

antioxidante, quando comparado às demais condições, possivelmente pela falta da aplicação 

do ultrassom por curtos períodos que aumentaria a extração dos compostos antioxidantes. 

  Para as amostras secas, houve redução da atividade antioxidante em todas as 

condições, quando comparada com a fruta fresca. A redução do valor da atividade 

antioxidante da amostra seca sem pré-tratamento ficou em torno de 15,16%. Maiores 

reduções, em torno de 39,81%, foram encontrados para resíduos de caju secos sem pré-

tratamento (MORAES et al., 2014). A amostra de melão seco pré-tratado com ultrassom em 

meio isolado por 20 min apresentou o menor valor de atividade antioxidante. Esta amostra foi 

a que teve maior tempo de aplicação das ondas ultrassônicas. Romero, Byron e Yépez (2015), 

ao estudar amoras pretas pré-tratadas com ultrassom por até 30 minutos e secas a 60°C, 

verificaram que o aumento do tempo de exposição ao ultrassom reduziu a atividade 

antioxidante do fruto. Segundo Floros e Liang  (1994), tal fato ocorre porque o ultrassom 
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aplicado por maiores tempos pode causar rápida e completa desgaseificação e iniciar várias 

reações através da geração de radicais livres, aumentando a polimerização/despolimerização 

reações.   

  Para as amostras secas que passaram por solução de sacarose e vácuo os resultados 

de atividade antioxidante foram similares as demais condições que utilizaram o ultrassom por 

10 min. Segundo Stojanovic e Silva (2007), a combinação de concentração de açúcar, 

temperatura de secagem e disponibilidade de oxigênio tem grande influência nas propriedades 

antioxidantes do fruto, podendo essas variáveis terem exercido efeito positivo na manutenção 

dessa atividade após a secagem.   

  

 

5.3.5 Cor  

A cor é um dos mais importantes em índices de qualidade dos alimentos e produtos 

agrícolas. Mudanças inadequadas na cor dos produtos agrícolas podem fazer com que os 

alimentos percam a qualidade e reduzam o seu valor de comercialização (ADILETTA et al., 

2016).  

 Os resultados da cor do melão são apresentados na Tabela 5.  Para a amostra in natura, 

os resultados obtidos estão inclusos dentro das variações encontrados por Sánches et al. 

(2014) para melão cantaloupe em diferentes estágios de maturação, uma vez que esses autores 

observaram valores para a* que variaram de -14,26 a 18,66 e para b* de 12,98 a 47,40. 

  A luminosidade (L*) variou após os pré-tratamentos, sendo reduzida em três 

amostras. Apenas para a amostra que utilizou o ultrassom por 20 min houve um aumento na 

luminosidade. Em relação à cor vermelha (a*), duas amostras não apresentaram diferença 

significativa em relação à amostra in natura  (p <0,05), enquanto às amostras imersas em 

água apresentaram os menores valores de a*, o que pode indicar que o meio com água 

influenciou na perda dos compostos responsáveis pela coloração durante o pré-tratamento. Já 

para a cor amarela (b*), apenas uma condição não obteve diferença significativa em 

comparação com a in natura, que foi a condição que utilizou o ultrassom isolado por 20 min. 

 Após a secagem, a cor das amostras pré-tratadas foi intensificada em todos os 

parâmetros (L *, a * e b *), com aumento significativo (p<0,05) em relação à in natura. 

Medeiros et al. (2016) relataram que quando a cor da manga seca foi comparada com a da 

fruta fresca, houve um incremento no brilho (aumento do valor de L*).   
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Tabela 5 - Valores médios para cor e textura do melão cantaloupe in natura, pré-tratado e 

seco 

Amostra Cor  

     L
*
            a

*
                 b

*
 TCD Textura (N) 

In natura  63,51 ± 0.20ª 8,98 ± 0.33ª 30,34 ± 0.36
a
 -   35,50±0,53ª 

           Pré-tratadas 

US (água, 10 min)  61,62 ± 0.40
b
 6,45 ± 0.09

b
 31,45 ±0.04

bc
 3,31 44,19±0,55

b
 

USVC (água, 10 min)  59,54 ± 0.16
c
 5,72 ± 0.16

b
 31,74 ± 0.36

b
 4,93 47,76±0,12

c
 

US (isolada, 20 min)  68,13 ± 0.46
d
 8,56 ± 0.47ª 30,77 ±0.24

ac
 5,81 37,22±0,31

d
 

VC (sacarose, 10 min) 62,07 ± 0.15
b
 8,45 ± 0.14

a
 35,25 ± 0.20

d
 6,08 39,33±0,14

e
 

                Secas 

Sem pré-tratamento  76,40 ± 0.38
ef

 13,07 ±0.52
cf

 44,52 ± 0.45
e
 21,13 34,42±0,04

fh
 

US (água, 10 min)  77,38 ± 0.13
eg

 15,88 ± 0.35
d
 43,30 ± 0.14

f
 21,71 29,76±0,20

g
 

USVC (água, 10 min)  74,25 ± 0.14
f
 13,41 ± 0.32

c
 46,70 ± 0.52

g
 21,59 28,76±0,35

g
 

US (isolada, 20 min)  77,69 ± 0.25
fg

 12,32 ± 0.36
f
 35,10 ± 0.18

h
 16,66 34,88±0,40

af
 

VC (sacarose, 10min)  71,10 ± 0.35
h
 17,64 ± 0.46

e
 48,38 ± 0.23

i
 22,84 33,62±0,52

h
 

      

Amostras com a mesma letra dentro da mesma coluna não apresentaram diferença 

estatisticamente significativa para seus valores médios ao nível de confiança de 95 %. 

VC = vácuo, USVC = uso de vácuo e de ultrassom, US = ultrassom 

L*= luminosidade, a*= cor vermelha, b*= cor amarela, TCD= Diferença Total de Cor 

 

 

Esses autores também reportaram que as amostras de manga seca obtiveram valores de a* e 

b* significativamente mais altos que a manga fresca.  

 

O menor valor de L* foi obtido para a amostra de melão fresca, indicando que esta 

apresentou tonalidade mais escura do que as amostras da fruta seca. Wu et al. (2014) 

relataram ao estudar a secagem de cenouras que com o aquecimento da amostra, o conteúdo 

de umidade reduzido na superfície das fatias do vegetal induziu um incremento na 

refletividade das amostras e, consequentemente, os valores de L* aumentaram. No caso do 

melão, as amostras secas pré-tratadas com o ultrassom usando água destilada obtiveram maior 

aumento dos valores de L*, ou seja, estas amostras foram mais brilhantes. Apenas as amostras 

pré-tratadas em solução de sacarose e submetidas ao vácuo apresentaram uma diferença 

significativa quando comparadas com as amostras secas sem pré-tratamento.   

A secagem das amostras fez com que a cor do melão cantaloupe direcionasse mais para 

o vermelho e para o amarelo. Ahmed, Shivhare e Kaur (2002) também relatam que a secagem 

está associada as mudanças nos valores referentes aos parâmetros a*, b* e L*. As amostras 

secas pré-tratadas em solução de sacarose utilizando vácuo obtiveram maior aumento nos 
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valores de *a e b*. Koca, Burdurlu e Karadeniz (2007) relataram que alterações nos valores 

de *a e b* em fatias de cenoura desidratadas foram correlacionados com a redução do teor de 

β-caroteno. Todos os melões secos apresentaram perda de carotenoides, e dessa forma, uma 

diferença de cor em relação à amostra in natura. No entanto, Nahimana e Zhang (2011) 

também relataram que a mudança de cor durante a secagem de cenoura era ocasionada por 

vários fatores, incluindo a destruição térmica e/ou oxidativa de carotenóides e escurecimento 

enzimático ou não enzimático.  

A diferença total de cor (TCD) é comumente usada como um indicador de qualidade. 

Segundo Atarés, Gallagher e Oliveira (2011), as amostras de mais alta qualidade são aquelas 

cuja cor é a mais próxima da cor original da amostra fresca. Portanto, neste estudo valores 

baixos de diferença de cor foram desejados. Quando comparadas as amostras pré-tratadas 

houve diferença na cor entre todas as amostras e a condição que obteve maior diferença foi a 

que empregou o vácuo em solução de sacarose. Para as amostras secas, houve aumento da 

TCD em todas as condições e a maior diferença de cor em comparação ao melão sem pré-

tratamento foi obtida para a fruta imersa em solução de sacarose usando o vácuo antes da 

secagem. Piotrowski, Biront e Lenart (2008) observaram que o aumento na diferença de cor 

em morangos estava relacionado com o aumento do teor de açúcar no material durante a 

desidratação osmótica.  

 

5.3.6 Textura  

A Tabela 5 apresenta dureza das amostras frescas e secas avaliadas pelo cálculo da força 

de penetração máxima. A dureza é um parâmetro pode ser relacionado com a força empregada 

durante a alimentação para realizar a mastigação (Guiné e Barroca, 2012). A dureza obtida 

para o melão in natura foi bastante próxima ao reportado por Falah, Nadine e Suryandono 

(2015) para melões frescos.  

 Pode-se verificar que a dureza das amostras aumentou com a aplicação do pré-

tratamento e reduziu após a secagem. Os resultados do teste de Tukey mostraram diferença 

significativa (p <0,05) entre os valores de dureza do melão pré-tratado e do in natura, exceto 

para a amostra pré-tratada com ultrassom por 20 minutos em meio isolado. Comportamento 

similar de aumento da dureza após  pré-tratamentos foi obtido por Aday e Caner (2014) 

estudando morangos pré-tratados com a associação de ultrassom e solução de ozônio ou 
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solução de dioxido de cloro. Esses autores observaram um aumento da dureza com a 

aplicação da associação dos pré-tratamentos em relação à amostra controle.  

Dentre os pré-tratamentos aplicados, a condição que utilizou o vácuo e o ultrassom em 

meio aquoso (USVC) obteve maior resultado de dureza quando comparados com as demais 

condições.  Deng e Zaho (2008b) verificaram, para maças pré-tratadas com pulsos de vácuo e 

ultrassom em solução osmótica que as amostras que empregaram pulsos de vácuo obtinham 

maior dureza do que as amostras que empregavam somente o ultrassom como pré-tratamento. 

Moreno et al. (2004) afirmaram que as variações de firmeza do tecido da planta, dependem 

fortemente de alterações físicas e químicas ocorridas durante o pré-tratamento, devido à 

conversão de protopectina a pectina solúvel e difusão de açúcar nos espaços intercelulares, o 

que leva à perda de turgor e movimentação dos íons das células para as soluções.  

A textura é um parâmetro de avaliação sensorial de grande importância para a 

determinação da qualidade de frutas secas (Chong et al., 2008) e a dureza de frutos 

desidratados é um atributo oriundo da sensação das frutas secas na boca (KEK, CHIN e 

YUSOF, 2013). A dureza das amostras diminuiu com a secagem, o que indica que a textura 

do melão seco se tornou mais macia. Resultado semelhante foi obtido por Kek, Chin e Yusof 

(2013) para goiaba pré-tratada com ultrassom e desidratação osmótica e por Guiné e Barroca 

(2012), que observou uma tendência para a textura de pimentão verde em ser sensível a 

secagem convectiva. Este resultado foi atribuído ao efeito das ondas ultrassônicas que 

causaram o rompimento das paredes celulares e a melhoria sobre a transferência de água e do 

conteúdo da celular durante a secagem (Gabaldo'n-Leyva et al., 2007). Russo, Adiletta e 

Matteo (2013) avaliando a secagem de berinjelas, verificaram que a variação das propriedades 

físicas é estritamente ligada às alterações porosidade. Alta porosidade e maior diâmetro médio 

de poros foram correlacionados com menos encolhimento e menos firmeza da estrutura. De 

acordo com Ozuna et al. (2014), amostras submetidas ao ultrassom antes da secagem se 

tornam mais brandas devido a apresentação de mais poros do que as não tratadas.   

Entre as amostras pré-tratadas desidratados, as que utilizaram ultrassom (US) e 

ultrassom e vácuo acoplados (USVC) em meio aquoso, apresentaram menor firmeza, não 

havendo diferença significativa entre essas amostras (p > 0,05). Também não houve diferença 

significativa entre melão pré-tratado com sacarose utilizando vácuo e as frutas secas sem pré-

tratamento. Como observado por Shamaei, Emam-Djomeh e Moini (2012), a criação de 

fraturas e micro-canais por ultrassom tem contribuído para a redução da força de destruição 
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das amostras, enquanto a elevada concentração da solução osmótica aumenta a 

captação de sólidos, promovendo o aumento da viscosidade da matriz da textura, o que 

impede o colapso da textura e mantém a textura semelhante à fruta fresca.  

 

5.3.7 Atividade de água  

Na Tabela 6 estão dispostos os valores para atividade de água (aw) das amostras pré-

tratadas e secas de melão cantaloupe. A amostra in natura obteve valor próximo do relatado 

por Oliveira et al, (2007), que observaram para melão um valor de atividade de água de 0,99 

para corte manual e 0,96 para corte mecânico. 

 

                        Tabela 6: Valores médios para atividade de água 

                        do melão cantaloupe in natura, pré-tratado e seco 

Amostras Atividade de água  

(aw) 

In natura 0,98±0,01ª 

Pré-tratadas  

US (água, 10 min) 1,00±0,02ª 

USVC (água, 10min) 1,00±0,01ª 

US (isolado, 20min) 0,98±0,01
a
 

VC (sacarose, 10 min) 0,96±0,00
b
 

Secas  

Sem pré-tratamento 0,59±0,01
c
 

US (água, 10 min) 0,60±0,01
c
 

USVC (água, 10 min) 0,47±0,01
d
 

US (isolado, 20 min) 0,53±0,01
e
 

VC (sacarose, 10 min) 0,48±0,01
d
 

                                   Amostras com a mesma letra dentro da coluna 

                                   não  apresentaram  diferença   estatisticamente 

                                   significativa para seus valores médios ao nível  

                                   de confiança de 95 %. VC = vácuo, USVC =  

                                   vácuo e de ultrassom, US = ultrassom 
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Foi possível verificar que para todos os pré-tratamentos que usaram ultrassom houve 

manutenção ou aumento de aw quando comparados com a amostra in natura. Segundo 

Nowacka e Wedzik, (2016), o ultrassom não tem qualquer influência sobre a atividade de 

água das amostras. Contudo, apenas a condição que utilizou vácuo e solução de sacarose 

apresentou redução significativa (p<0,05) da aw em relação à amostra in 

natura, provavelmente ocasionado pelo efeito da solução osmótica. 

Já para as amostras secas, todas obtiveram uma redução significativa da aw em relação 

ao melão in natura. Após secagem apenas a amostra que utilizou o ultrassom (US) em meio 

aquoso como pré-tratamento, não apresentou diferença significativa (p<0,05) em relação ao 

melão seco sem pré-tratamento. Dentre as três demais condições, a que utilizou solução de 

sacarose (VC) e a que empregou o ultrassom e vácuo combinados (USVC) foram as que mais 

reduziram o valor da atividade de água após a secagem. 

As amostras secas que utilizaram somente o ultrassom como pré-tratamento resultaram 

em valores de atividade de água similares aos obtidos por Kek, Chin e Yusof (2013) para 

goiabas secas (20% de umidade, base úmida) pré-tratadas com ultrassom e solução osmótica, 

que variaram de 0,53-0,61. Entretanto, para as amostras de melão, a secagem com e sem pré-

tratamento foi eficaz na redução da atividade de água a um valor seguro, uma vez que a 

maioria dos bolores e leveduras são inibidos em valores de aw entre 0,88 e 0,80 (IGLESIAS e 

CHIRIFE, 1982). Todas as amostras de melão seco obtiveram valores de aw abaixo de 0,62, o 

que, segundo Jangam e Mujumdar (2010), é um valor considerado seguro para 

armazenamento de alimentos, devido à supressão do crescimento microbiano.  

 

5.3.8 Avaliação Sensorial   

A avaliação sensorial foi realizada para comparar as amostras de melão secas, avaliando 

a condição que empregou o ultrassom e vácuo (USVC) como pré-tratamento e a amostra seca 

sem pré-tratamento. A condição que utilizou USVC foi escolhida por ter obtido melhores 

resultados de teor de carotenoides totais, de fenólicos totais e de ácido ascórbico. 

Os resultados obtidos para os atributos sensoriais avaliados foram apresentados na 

Tabela 7. Pode-se observar que ambas as amostras obtiveram para a maioria dos atributos 

notas acima de 6, o que pode ser caracterizado como uma boa aceitação sensorial. A 
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amostra pré-tratada obteve pontuação mais  alta nos atributos avaliados, exceto para a 

textura. No entanto, não houve diferença significativa (p <0,05) entre as amostras pré-tratadas 

com (USVC) e as sem pré-tratamento (in natura) secas em nenhum dos atributos avaliados.  

Tabela 7: Escores dos atributos avaliados na análise sensorial das amostras secas de melão in 

natura e a condição pré-tratada com USVC 

Amostras Aparência Aroma Sabor Textura 

In natura seca 6,53 ± 1,74ª 5,43 ± 1,57ª 670 ± 1,69ª 6,44 ± 1,64ª 

USVC seca 7,10 ± 1,35ª 6,86 ± 1,31ª 7,31 ± 1,33ª 6,09 ± 1,80ª 

Amostras com a mesma letra dentro da mesma coluna não apresentaram diferença 

significativa para seus valores médios ao nível de confiança de 95 %. 

  

No que diz respeito à aparência, a maior pontuação foi obtida para a condição pré-tratada 

(USVC). Tal fato pode estar relacionado à redução das alterações na cor da amostra ou no 

TCD. Como observado por São José et al. (2014), a cor de um produto alimentar é uma 

importante característica e pode estar relacionada com frescura, sendo um atributo que o 

consumidor costuma utilizar para avaliar a qualidade do produto. Estas amostras apresentaram 

também uma menor perda de carotenoides quando comparado com o melão seco não tratado.  

Um número restrito de estudos discutem as mudanças de sabor nos alimentos tratados 

com ultrassom. Os radicais livres produzidos pela cavitação podem catalisar a degradação de 

compostos do aroma e do sabor (LEE E FENG de 2011; SÃO JOSÉ et al 2014). Para o melão 

seco, não houve diferença significativa entre as amostras com e sem pré-tratamento com 

ultrassom para os atributos de sabor e aroma. No entanto, como já relatado, pontuações mais 

elevadas foram obtidas para aroma e sabor com as amostras de melão seco pré-tratadas com 

USVC.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso do ultrassom e/ou vácuo, em três diferentes meios, como pré-tratamento a 

secagem de melão tipo cantaloupe foi estudado. Os pré-tratamentos originaram valores de 

perda de água e ganho de sólidos diferenciados para os três meios. No geral, os valores de 

perda de água foram maiores do que os de ganho de sólidos. No meio isolado e com solução 

de sacarose, a perda de água foi crescente com o aumento de exposição aos pré-tratamentos e 

o vácuo potencializou essa perda. Já para o ganho de sólidos, o meio que utilizou sacarose 

obteve maiores resultados, sendo este acrescido nas condições com ultrassom. O vácuo 

separado ou combinado ao ultrassom proporcionou um ganho de sólidos reduzido tanto para o 

meio isolado quanto para o meio com sacarose. 

Das condições de pré-tratamento selecionadas para a secagem o meio que obteve o 

menor tempo de desidratação foi o que utilizou água destilada. As condições que obtiveram 

menor tempo de secagem foram as que utilizaram ultrassom e ultrassom associado ao vácuo 

por 10 min para o meio com água destilada. As amostras pré-tratadas obtiveram, em relação à 

amostra in natura, maiores teores de carotenoides totais, de atividade antioxidante, menores 

valores de fenólicos totais e ácido ascórbico, valores menores ou iguais de luminosidade e cor 

vermelha, intensificação ou manutenção da cor amarela e aumento da firmeza. Após a 

secagem ocorreu redução bastante significativa dos compostos bioativos, aumento da 

luminosidade e intensidade das cores vermelha e amarela, redução na firmeza e redução da 

atividade de água (aw) a um valor seguro.  

A condição que utilizou o ultrassom e vácuo em meio aquoso obteve os melhores 

resultados para compostos bioativos, menor diferença total de cor e menor aw, sendo 

selecionada para análise sensorial. A avaliação sensorial mostrou que a amostra pré-tratada 

apresentou boa aceitação e não obteve diferença significativa do melão seco sem tratamento. 

Contudo, os resultados obtidos indicaram que a associação do ultrassom e vácuo como 

pré-tratamento pode ser efetiva na redução do tempo de secagem e na menor perda de 

qualidade nutricional do melão seco, além de resultar em frutas desidratadas com melhores 

características de cor, textura, aw e boa aceitação sensorial. 
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APÊNDICE A 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Convidamos o (a) Sr.(a) para participar como voluntário (a) da pesquisa “influência do uso do 

vácuo e/ou ultrassom como pré-tratamento em parametros de qualidade do melão (Cucumis 

melo var. cantalupensis Naud.) seco’’, que está sob a responsabilidade da pesquisadora 

Gabriella Dias da Silva (Rua Nazareno Carlos de Arruda, n.16, Ouro Preto, Olinda-PE. CEP: 

53.330-600. Telefone: (81) 9874-3097. E-mail: gab.diass@hotmail.com); e está sob a 

orientação da professora Patrícia Moreira Azoubel (Rua Prof. Artur de Sá, s/n – Cidade 

Universitária. CEP: 50.740-521. E-mail: pazoubel@gmail.com. Telefone: (81) 2126-8583).  

Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o/a senhor/a não 

entenda. Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para que 

o/a senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre tudo que está respondendo. Após ser esclarecido 

(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar a fazer parte do estudo, rubrique as folhas 

e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa, o (a) Sr.(a) não será penalizado (a) de forma 

alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o consentimento da 

sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Esse projeto de pesquisa pretende definir um pré-tratamento alternativo para obtenção 

de melão desidratado, sobretudo para atender ao público interessado em alimentos mais 

saudáveis.  

A análise sensorial terá duração em torno de 10 minutos por voluntário. No teste de 

aceitação, o provador deverá provar cada amostra e atribuir uma pontuação 1 a 9 pontos (1= 

desgostei extremamente, 9= gostei extremamente) e no teste de intenção de compra atribuir 

uma pontuação de 1 a 5 pontos (1 = certamente eu não compraria, 5 = certamente compraria). 

Os dados deverão ser preenchidos em formulário disponibilizado pelo pesquisador. As 

amostras serão acompanhadas de um copo com água para ser utilizado pelo provador entre 

cada prova de melão desidratado para limpeza das papilas gustativas. Os atributos avaliados 

serão a aparência, o aroma, o sabor, a textura e impressão global. 

Em relação aos riscos da pesquisa, podem ser citados os inerentes à possível 

contaminação da fruta que serão minimizados adotando-se procedimentos seguros para 

manipulação e armazenamento dos alimentos conforme recomendação da legislação sanitária 

(RDC nº216/2004).  O risco oriundo do uso da solução de sacarose (açúcar) que será utilizada 

na pesquisa, pois essa contém glicose em sua composição, dessa maneira os indivíduos com 

algum tipo de restrição a carboidratos deverão ser excluídos da análise sensorial. Para 

minimizar problemas durante a execução da análise sensorial, essa informação será 

transmitida aos participantes no momento do convite.  

Como benefício direto, o consumo de melão está associado a melhor condição de 

saúde, pois é considerado pouco calórico e possui vitaminas com atividade antioxidante, 

alguns minerais como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, sódio, além da presença de fibras e 

carboidratos. A fruta contém ainda fitonutrientes, como carotenoides, vitamina C e polifenóis, 

que conferem ao melão uma importante fonte desses nutrientes.  
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A combinação do vácuo e ultrassom como pré-tratamento provavelmente reduzirá o 

tempo de secagem dos melões o que deve originar frutos secos de maior qualidade 

nutricional, quando comparados aos frutos secos que utilizam outras formas de pré-

tratamento, o que atenderá às expectativas do consumidor.  

Em relação aos benefícios indiretos, o projeto de pesquisa pretende definir uma 

técnica alternativa na obtenção de melão seco. Consequentemente, poderá trazer algumas 

vantagens como, melhor aproveitamento da produção, aumento da vida pós-colheita, 

conveniência no consumo, aproveitamento integral do produto, favorecimento no consumo de 

frutas devido a maior facilidade no armazenamento e transporte. Ademais, a produção de 

frutas desidratadas pode ser utilizada não apenas como produtos acabados, mas também como 

ingredientes a serem incluídos em alimentos mais elaborados, como sorvetes, cereais, 

laticínios, produtos de confeitaria e panificação, possibilitando a produção de uma maior 

variedade de produtos oriundos de uma mesma matéria-prima, sobretudo naquelas em que o 

consumo ainda seja considerado pequeno, como o caso do melão. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e divulgadas apenas em eventos ou 

publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação. Os formulários 

preenchidos que serão coletados nessa pesquisa ficarão armazenados em CD-ROM, sob 

responsabilidade da pesquisadora principal, Gabriella Dias da Silva, no endereço: Rua 

Nazareno Carlos de Arruda,  Nº 16, Ouro Preto, Olinda-PE, CEP: 53.330-600, pelo período 

de 5 anos. 

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar da pesquisa. Se houver necessidade, 

as despesas para sua participação serão assumidas pelos pesquisadores (ressarcimento de 

transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em caso de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extra-judicial. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, CEP: 

50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

__________________________________________________ 

Pesquisadora: Gabriella Dias da Silva 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

Eu, ____________________________________________________________, 

RG: ___________________ e CPF:_________________________, abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo “Influência da combinação de ultrassom e vácuo como pré-tratamento na secagem de melão (Cucumis 

melo var. cantalupensis Naud.)’’, como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo(a) 

pesquisador (a) sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Local e data ______________________           

Assinatura do participante:_________________________ 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e o aceite do voluntário em 

participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

 

 

 

mailto:cepccs@ufpe.br
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APÊNDICE B 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO 

 

ANÁLISE SENSORIAL 

 

 

 

Nome: ______________________________________________Idade:_____________ 

                                                                                          

                                                                                                    Data: ____/_____/____ 

 

 

1.Por favor, prove as amostras codificadas de melão desidratado da esquerda para a direita e 

indique, através da escala abaixo, o quanto você gostou ou desgostou de cada amostra em 

relação aos atributos de aparência, aroma, sabor e textura. 

 

 

 

 

9- Gostei extremamente 

8- Gostei muito 

7- Gostei moderadamente 

6- Gostei ligeiramente 

5- Não gostei, nem desgostei 

4- Desgostei ligeiramente 

3- Desgostei moderadamente 

2- Desgostei muito 

1- Desgostei extremamente 

 

 

 

 

 

 

 

Comentários: 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

                                                                                                                           Obrigada! 

 

 

 

 

 

Nº da 

Amostra 

Notas 

 Aparência Aroma Sabor Textura 
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ANEXO A 

 

Artigo original enviado ao periódico 

 

Influence of ultrasound, vacuum and osmotic dehydration pretreatments on melon drying and 

quality parameters 

Gabriella Dias da Silva
a
, Zilmar Meireles Pimenta Barros

b
, Rafael Augusto Batista de 

Medeiros
c
, Carlos Brian Oliveira de Carvalho

b
, Shirley Clyde Rupert Brandão

b
, Patrícia 

Moreira Azoubel
 b, 

a
Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Nutrição, Av. Moraes Rego, s/n, 

Cidade Universitária, Recife, PE, 50670-901, Brazil. 

b
Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Engenharia Química, Av. Prof. 

Arthur de Sá, s/n, Cidade Universitária, Recife-PE, 50740-521, Brazil. 

c
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois 

Irmãos, Recife, PE, 58050-900, Brazil. 

 

ABSTRACT. The aim of this work was to evaluate the use of ultrasound, osmotic 

dehydration and vacuum as a pretreatment on melon drying and product quality.  The 

pretreatment consisted in four processing conditions, using vacuum and/or ultrasound and a 

control sample with no application of ultrasound and vacuum. For each condition, it was used 

processing times of 10, 20 and 30 min and the samples were immersed in a liquid medium 

(distilled water or sucrose solution).  The drying process was conducted in a fixed bed dryer at 

60°C and air velocity of 2 m/s. The dried pretreated samples with ultrasound and with a 

combination of ultrasound and vacuum presented faster drying rates. Evaluation of the final 

product was performed by means of total carotenoid content, texture, color and sensorial test. 

Dried melon pretreated using ultrasound and vacuum combined obtained higher total 

carotenoids content, softer texture and a total color difference similar to the untreated dried 

                                                           
 Corresponding author: Tel.: +55-81-2126-8583; fax: +55-81- 2126-7298.  

  E-mail address: pazoubel@gmail.com 
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fruit. Sensory evaluation showed that this pretreated sample had good acceptance and no 

significant difference from the dried untreated melon. 

Keywords: Carotenoids, Curcumis melo L., drying, ultrasound, vacuum. 

Introduction 

Consumption of fruits is known to lower the risk of development of several non-

communicable diseases, such as cancer and stroke (Nunes et al. 2016). As one of the most 

widely cultivated and consumed vegetable crops in the world, melons (Cucumis melo L.) have 

significant economic value (Nuñez-Palenius et al. 2008). Cantaloupe and honeydew melons 

are commonly grown varieties and are popular dietary choices (Boriss et al. 2006).  

Fully ripe orange-fleshed Charentais melons (Cucumis melo L. var. Cantalupensis) are 

highly considered for their unique aromatic flavor as well as for the sweet taste of the flesh, 

both characteristics which develop as the fruit reaches full maturity. Volatile compounds, 

mainly esters, increase with increasing fruit maturity, thus contributing to the desirable sweet 

aroma of the fruit (Lignou et al. 2014).  

Fresh melon is perishable and rapidly deteriorates. In order to take advantage of the 

potential health benefits of melon and add value to the fruit, drying the fruit represents one of 

the possible conservation methods so as to extend shelf life, and potentially increase the use 

of the fruit. On the other hand, drying can significantly affect the quality of melon products, 

including color change, reduction in bioactive compounds, and texture.  

In recent years, there have been many advances in drying technology including 

pretreatments, techniques, equipment and quality (Başlar et al. 2015). Some pretreatments are 

used in order to speed up the drying process. Ultrasound treatment is widely used as a 

pretreatment technique to accelerate drying. Applying ultrasound interrupts the continuity of 

the membranes, and thus increases the mass transfer rate between the cell and its extracellular 

surroundings (Nowacka et al. 2012).  

Ultrasound treatment is connected to drying during the process and as a preliminary 

treatment positively affects the drying process in terms of improving the quality of the dried 

products and reducing the energy consumed during drying (Başlar et al. 2014). However, 

although ultrasound pretreatment can be used in many ways to accelerate drying processes, it 

has not been connected with vacuum. Therefore, in the present study, ultrasound and vacuum 

processes were combined as a novel pretreatment technique. To our knowledge, no studies on 
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the use of ultrasound and vacuum combined to melon or any other vegetable have been 

conducted. 

The objective of this work was to evaluate the use of ultrasound and/or vacuum 

pretreatments to melon drying. The quality of the processed fruit in terms of total carotenoids 

content, texture, color and sensorial analysis were also evaluated. 

Material and methods 

Raw material 

Cantaloupe melons (Curcumis melo var. cantalupensis Naud) were obtained from a 

local market (Recife, PE, Brazil). All melons were of similar shapes and sizes and were 

without skin blemishes or bruising. Seeds and rinds of the melons were removed. The edible 

portion (mid-section of mesocarp) was cut into slices (3.0 x 5.0 x 0.5 cm) using cutters 

designed for this purpose.  

Pretreatment 

Four melon processing conditions were used: a) control (no application of ultrasound 

and vacuum) (0 US + 0 VC); b) Ultrasound (US); c) Vacuum (VC); d) Ultrasound and 

vacuum combined (USVC). For each of these conditions, processing times of 10, 20 and 30 

minutes were tested.  

Two melons slices were placed in 250 mL conical flasks containing distilled water or a 

50 g/100 g sucrose solution. The weight ratio between the liquid medium and the fruit ratio 

was 4:1 (Azoubel et al. 2010). 

The design of the processing technique is based in Başlar et al. (2015) and is shown in 

Figure 1. Ultrasonic was transmitted in an ultrasonic bath with a thermostat (Unique, model 

USC-2850A, Brazil), without mechanical agitation. The ultrasound frequency was 25 kHz 

and the intensity was 4870 W/m
2
. The vacuum was supplied from a vacuum pump (Marconi, 

model MA-2057, Brazil) with 24 L/min pump speed. The vacuum degree was maintained 

between 0.02 and 0.03 MPa. Experiments where were performed at 30°C and the temperature 

increase during the experiments was lower than 2
o
C after 30 min of processing. 

After reaching the determined processing time, samples from each group were washed 

with distilled water (only for melons immersed in sucrose solution), drained and blotted with 

absorbent paper to remove excess solution/water for posterior weight. The moisture content of 

the samples was gravimetrically measured using an oven (Tecnal, model TE-395, Brazil) at 

105°C for 24 h (AOAC 1998). The weight and moisture content data of each sample were 
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used to calculate the response variables water loss (WL) and solid gain (SG), according to the 

following equations: 

100.
)(

(%)
o

o
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wstwww
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                                              (1) 
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o

w

wsws
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                                                    (2) 

Where tw is the total wet weight of the mango fruit slice at the time of the sampling, 

ws is the total solids weight, wso is the initial weight of solids, wwo the initial weight of water, 

and wo the total initial weight of the sample. Each experimental run was performed in 

triplicate and the reported values are based on average values. 

Drying 

Drying experiments of untreated and pretreated melons were carried out in a 

continuous flow fixed bed dryer (Sulab, Brazil) at constant air velocity of 2.0 m/s and at air 

temperature of 60°C. The dryer system consisted of vertical air flow through trays and was 

arranged as a closed circuit. To maintain constant air condition only one tray was used with a 

single layer of sample on it. For the air heating, three electric resistances were used (two of 

1600 W and one of 800 W), which could work independently, controlled by a digital 

thermostat. A thermal-hygrometer (Testo, model 635, Germany) was used to measure the dry 

bulb temperature and the drying air humidity. The air velocity was monitored using an 

anemometer (Airflow, model LCS 6000, UK).  

For each experiment, nine melons slices were placed in the drying tray (for sensorial 

analysis, twelve slices were dried in each batch). Sample moisture content during the air-

drying process was gravimetrically determined from the sample initial moisture content 

(before air-drying process). Sample weight was measured using a semi-analytical balance. 

Weighting intervals of 15 min were used until the dynamic equilibrium between the sample 

moisture content and drying air humidity was reached, when the sample weight became 

constant.  

Determination of total carotenoids content 

The total carotenoid content was quantified based in the methodology of Rodriguez-

Amaya (1999a) for processed and fresh fruit. In brief, there was an acetone extraction, 

followed by a separation and a dilution in petroleum ether, finally measuring absorbance at 

470 nm. Some precautions against pigment degradation or alteration were taken, such as 
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protection from light and high temperatures, and the use of a short analysis time. Total 

carotenoids were expressed as μg per g of DM (dry matter). All analysis was carried out in 

triplicate. 

Color 

The color of melon was determined using a Minolta CR400 colorimeter (Japan). The 

colorimeter (65
o
/0

o
 geometry, D25 optical sensor, 10

o 
observer) was calibrated prior to taking 

any reading. The reflectance instruments determined three color parameters: L* (whiteness or 

brightness), a* (redness/greenness), and b* (yellowness/blueness). Numerical values of L*, a* 

and b* were converted into TCD (total color difference), which indicates the magnitude of 

color change after treatment, using Eq. (3). The reference value for TCD was the fresh fruit. 

Color measurements were taken in quintuplicate. 

     2**2**2**

ooo bbaaLLTCD                            (3) 

The sub-indice o in Eq.(3) mean the control sample (non-treated). 

Texture 

Texture property of the fresh and processed samples was measured as puncture force, 

which was a measure of the hardness (N) of the product surface, using a Brookfield CT3 

Texture Analyzer (USA) at room temperature. Penetration tests were conducted with a 12.7 

mm flat cylinder probe (TA10). The operational parameters were as follows: trigger force was 

5 g, constant speed of 2 mm/s and deformation ratio of 60%. All tests were carried out in 

triplicate and in each sample, penetration tests were made at three points. 

Sensorial Analysis 

Melon with and without pretreatments, dried at 60°C up to a moisture content of 200 

g/kg (wet basis), was evaluated by 80 non-trained panelists for appearance, color, taste and 

aroma on a 9-point hedonic scale (1= “disliked extremely”; 9= “liked extremely”). Samples 

were randomly coded with three-digit numbers and their order of presentation was completely 

randomized for each panelist. Partitioned booths with fluorescent lighting were used for 

evaluation and these were located in Sensory Evaluation Laboratory of the Domestic Sciences 

Department, Federal Rural University of Pernambuco (Recife, Brazil). 

Statistical analysis 

For the physicochemical characteristics evaluated, an analysis of variance (ANOVA) 

was applied to analyze the results in order to determine if there were significant differences 
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among samples. Means were compared by Tukey’s test at p < 0.05. Data were averaged from 

three treatment replicates and reported as mean±standard deviation. 

For sensorial analysis, a two-way analysis of variance (ANOVA) was used to test the 

effects of processing pretreatments on the sensory attributes of dried melon. Tukey’s test was 

used to separate the means of the quality attributes by treatments at p ≤ 0.05.  

Results and discussion 

Pretreatment 

The obtained results for water loss (WL) and solid gain (SG) are presented on Table 1. 

Similar results were obtained by Fernandes and Rodrigues (2008) for papaya, jenipapo, jambo 

and sapota when ultrasound was used.  

Water losses are greater than solid gain. This behavior occurs in preserved tissue 

because the selective permeability of the cell membranes allow for the transport of small 

molecules such as water, but restrict the transport of larger molecules such as sucrose, and 

hence reduce the diffusion of sucrose through the cell tissue, as observed by Bórquez et al. 

(2010) for raspberries submitted to osmotic dehydration using vacuum and Silva et al. (2014) 

for osmotically treated pineapple. 

Water loss 

Melon samples immersed in distilled water presented negative water loss values. 

Those samples gained water after processing with and without application of ultrasound 

and/or vacuum. Similar results were found by Azoubel et al. (2010) and by Fernandes and 

Rodrigues (2007) in the ultrasonic pretreatment of banana, as well as by Fernandes et al. 

(2008a) for melons immersed in water and submitted to ultrasonic waves for 20 minutes. This 

fact was due to the concentration gradient, which favors a mass transfer of solids from the 

fruit to the liquid medium and a mass transfer of water from the liquid medium to the product. 

Results found for samples immersed in sucrose solution were, in general, higher when 

the processing time was increased. When osmotic dehydration (sucrose solution) was applied, 

the fruit showed higher water loss. As reported by Fernandes et al. (2008b) for papaya, this 

was expected as the use of a hypertonic solution tends to increase the mass transfer of water 

from the fruit to the osmotic solution due to the high concentration gradient. 
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 Just as some authors pointed out that higher dehydration rates could be obtained under 

a low pressure system (Lerici et al. 1985; Shi et al. 1995), in this study the water loss was 

faster under vacuum treatment than under normal pressure treatment during osmotic 

dehydration. And this behavior was similar when ultrasound was used. Shi et al. (1995) 

observed that vacuum treatments led to an important increase of water loss in pineapple by 

24.3 %, in apricot by 24.2 % and in strawberry by 15.2 % in comparison to the normal 

pressure treatments and that the vacuum treatments were beneficial in speeding up water 

diffusion and taking less time to reduce the water content of fruit products. Nowacka et al. 

(2014) evaluated the use of ultrasonic bath (frequency, 35 kHz; duration, 10, 20 and 30 min) 

as a pretreatment to the process of osmotic dehydration of kiwi slices and observed the 

formation of micro-channels (by Magnetic Nuclear Resonance) in the samples and an increase 

in moisture loss due to use of the ultrasound pretreatment. 

Solid gain 

 Solid gain was higher when an osmotic solution (sucrose) was employed. This can be 

attributed, as observed by Fernandes et al. (2008a) for pineapple pretreated with ultrasound, 

not only to higher osmotic pressure but also to changes that occurred in fruit tissue. Those 

authors reported that the formation of micro-channels in the early stages of the pretreatment 

facilitated the mass transfer of sugar through the tissue. In addition, the use of vacuum 

impregnation allows an increase in the rate of solid gain, and it introduces controlled 

quantities of a solution into the porous structure of fruits and vegetables (Barat et al. 2002; 

Moreno et al. 2004; Deng and Zhao 2008). 

The samples immersed in distilled water lost soluble solids to the liquid medium. The 

loss of sugars occurs because of the different sugar concentration (osmotic pressure) between 

the fruit and the liquid medium, which favors a mass transfer from the fruit to the liquid 

medium. A similar behavior was reported for bananas (Fernandes et al. 2007). 

Optimum pretreatment sets 

 Optimum conditions were worked out under which an extensive water loss could be 

achieved at minimal solid uptake. Sugar uptake during the osmotic process modifies the 

composition and the taste of the final product (Ponting, 1973) and it can block the surface 

layers of the fruit, posing an additional resistance to mass exchange and lowering the rates of 

complementary (vacuum, convection and freeze) dehydration (Lenart and Grodecka, 1989). 
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For each processing condition using a different liquid medium, an immersion time was 

chosen for the samples to be processed and then submitted to the physico-chemical analysis. 

When sucrose solution was used, an immersion time of 10 minutes was chosen for the 

samples submitted to ultrasound (US), to vacuum (VC) and to the samples not submitted to 

ultrasound and vacuum (0 US+0 VC). Although the water loss was not higher, lower solid 

gain was obtained at this processing time. However, for the samples submitted to ultrasound 

combined to vacuum (USVC), immersion time of 20 minutes was chosen, as a higher water 

loss could be obtained when comparing to an immersion of 10 minutes, and the Tukey test 

carried out for the solid gain showed that no statistical difference (95% confidence level) 

exists between processing time of 10 minutes and 20 minutes. For the samples immersed in 

distilled water, a processing time of 10 minutes was chosen as it resulted in lower solid loss 

from the fruit sample to the liquid medium and a product more similar to the fresh sample. 

 

Drying 

The physical and chemical changes in the fruit slices during the pretreatment caused 

some differences in drying rates. In a quantitative context, the changes in the diffusivity have 

great significance during the air drying stage. For example, if melons are dried to final 

moisture of 0.20 kg water/kg DM, which is less than the maximum moisture value allowed to 

dried fruits, according to the Brazilian Legislation, it will take around 47 min to dry the 

untreated (fresh) melons, while by subjecting the fruit to the pretreatments, the drying time 

could be reduced to 41 min (US and USVC, pretreatment liquid medium: distilled water) or to 

44 min (VC, pretreatment liquid medium: sucrose solution), because the increase in water 

diffusivity, reducing the drying time up to 12.8% and 6.4%, respectively. 

When the samples were immersed in distilled water, the pretreatment with ultrasound 

generally resulted in lower drying time. Fuente-Blanco et al. (2006) observed that the 

ultrasonic step affects the fruit tissue, making it easier for the water to diffuse during air 

drying. This phenomenon happens due to the process of formation of micro-channels during 

application of ultrasound and water could use the microscopic channels as an easier pathway to 

diffuse towards the surface of the fruit, contributing to the higher water diffusivity, as observed 

by Fernandes et al. (2008b). However, these authors verified that although pineapple presented 

micro-channels that might ease water diffusion during the air drying process, the water 

diffusivity of the osmotically dehydrated fruit decreased. This decrease could be explained by 

a higher sugar gain. Sugar may have entered into the micro-channel, saturating the channel and 

creating an extra resistance for water diffusion during air drying. This theory is also supported 
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by the results from this study, where subjecting the fruit to the pretreatment in sucrose solution 

with vacuum led to higher drying time when compared to the samples pretreated in distilled 

water. 

Thus, processing time can be optimized to reduce air drying time to a minimum, 

reducing costs and increasing overall productivity, and the pretreatment conditions US and 

USVC for distilled water and VC for sucrose solution, followed by air drying up to 0.20 kg 

water/kg DM, where then submitted to physico-chemical analysis. 

Total carotenoids content 

Carotenoid content is an important parameter in determining the final quality of 

thermally dehydrated fruits such as Cantaloupe melons as it is a determining factor in color 

and nutritional quality. 

The total carotenoids content of the melon samples were significantly (p < 0.05) 

altered after drying (Table 2). The results from this study showed that the carotenoids 

concentrations of melon decreased in all cases. The low level of carotenoids in dried fruits 

may be due to the drying process since carotenoids are sensitive to heat (Namitha and Negi 

2010; Rawson et al. 2011). Alteration or loss of carotenoids during processing and storage of 

foods occurs through physical removal (e.g., peeling), geometric isomerization, and 

enzymatic or non-enzymatic oxidation (Rodriguez-Amaya 1999b, 2002). 

Thermal processing can induce carotenoid trans to cis isomerization since the trans 

double bonds are susceptible to geometric isomerization leading to creating a cis 

configuration when foods are thermally processed (Updike and Schwartz, 2003). However, a 

cause of carotenoid loss could be enzymatic or non-enzymatic oxidation, which depends on 

the availability of oxygen and the structure of the carotenoid. It is stimulated by light, heat, 

metals, enzymes and peroxides and is inhibited by antioxidants. Degradation is known to 

increase with the destruction of the food cellular structure, increase in surface area or 

porosity, length and severity of the processing conditions, length and temperature of storage, 

use of packaging permeable to oxygen and light (Rodriguez-Amaya et al. 2008). 

Medeiros et al. (2016) also showed carotenoids content values declining trends in 

‘Tommy Atkins’ mango drying. The authors reported that the pretreated samples presented a 

higher significant decrease in carotenoids content (p < 0.05) and that the pronounced 

carotenoid degradation was probably due to cellular tissue damage in the ultrasound 

pretreatment, followed by dehydration. Rawson et al. (2011) also reported that the 
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combination of ultrasound and thermal processing (thermosonication) demonstrated that 

higher temperature and processing time were shown to have a significant effect on lycopene 

content of watermelon juice. For instance, as temperature and processing time were increased, 

the level of lycopene decreased significantly (p < 0.05). 

Comparing the obtained carotenoid content of dried melon samples, no significant 

differences were found among samples pretreated with ultrasound and vacuum (USVC, water 

as a liquid medium) and the samples without pretreatment with regards to their effect on the 

carotenoid contents. Those samples had the highest carotenoids concentrations after drying 

and the lower total processing time (51 min for USVC and 47 min for the non-pretreated 

ones). Although samples submitted only to ultrasound (US) during pretreatment had the same 

total processing time as the USVC dried melons, it seems that the use of vacuum and 

ultrasound together in the pretreatment step resulted favored lower carotenoids reduction.  

Color 

Color is one of the most important quality indices of foods and agricultural products. 

Unsuitable changes in color of agricultural products would make the food having low quality 

and marketing value (Adiletta et al. 2016).  

Color parameters of melon dried with different pretreatments compared to fresh fruit 

are shown in Table 2. Regarding the color of fresh sample, the results obtained are included 

within the range reported by Sánchez et al. (2014) for cantaloupe melon. Overall, when 

compared with fresh melon, a significant increase (p < 0.05) was observed in L*, a* and b* 

values after drying. Medeiros et al. (2016) observed that when the color values of dried 

mangoes were compared with the fresh material, there was an enhancement in brightness 

(increase in L* values). They also reported that dried mango samples were significantly 

higher (p < 0.05) in a* and b* values than those of the fresh fruit. 

The lowest L* value was determined in the fresh sample, indicating an overall darker 

tone for the fresh melon compared to the dehydrated samples. Wu et al. (2014) reported for 

carrot drying that when heating proceeded, the reduced moisture content on the surface of 

carrot slices induced enhanced reflectivity of the samples and accordingly the L* values 

increased. In our study, melon pretreated with ultrasound using distilled water and dried 

produced larger increase in L* values or the brighter sample. Only the samples pretreated in 

sucrose solution submitted to vacuum had a significant difference from untreated dried 

samples. 
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Drying caused the color of the dried melon to move towards red and yellow. Samples 

pretreated in sucrose solution using vacuum and dried showed a larger increase in a* and b* 

values. Koca et al. (2007) reported that the change of a* and b* values in dehydrated carrot 

slices were correlated with the loss of β-carotene. All dried melons had loss of carotenoids 

and thus presented color difference from fresh fruit. However, Nahimana and Zhang (2011) 

also reported that color change during carrot drying was due to various factors including 

thermal and/or oxidative destruction of carotenoids and enzymatic or non-enzymatic 

browning.  

The highest quality samples would be those whose color are the closest to the original 

color of fresh sample, hence low values of color difference were desired (Atares et al. 2011). 

The biggest total color difference (TCD) in comparison to melon without pretreatment was 

obtained for melon which was immersed in sucrose solution using vacuum before drying. 

Piotrowski et al. (2008) obtained for strawberries increased color difference, which was 

related to the increase of sugar content penetrating the material during osmotic dehydration. 

The results presented in this work suggest that the changes in TCD of samples pretreated with 

ultrasound and vacuum (USVC, water as the liquid medium) and the one not pretreated and 

dried were smaller as compared to other pretreated dried melons. This may imply that the 

USVC drying method can better preserve their total carotenoid content and color than do the 

US and VC methods. 

Texture 

Texture evaluation is of sensorial importance when determining the quality of dried 

fruit (Chong et al. 2008) and hardness of dried fruit is an attribute for mouth feel of dried fruit 

(Kek et al. 2013).  

The hardness of fresh and dried samples was evaluated by computing the maximum 

penetration force (Table 2). Hardness of fresh melon is closer to the one reported by Falah et 

al. (2015). The Tukey test results showed significant difference (p < 0.05) between hardness 

values of fresh melon and dried samples. Hardness of the samples decreased with processing, 

which indicates that the texture of dried melon became softer. Similar result was obtained by 

Kek et al. (2013) for guava pretreated using ultrasound and osmotic dehydration and by Guiné 

and Barroca (2012), which observed a trend for texture of green peppers to be more sensitive 

to air convective drying.  
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Among the dehydrated pretreated samples, the US and USVC had a lower firmness 

and there was no significant difference among these samples (p  0.05). There was also no 

significant difference among melon pretreated with sucrose using vacuum and the dried fruit 

without pretreatment. As observed by Shamaei et al. (2012) for cranberries, the creation of 

fractures and micro-channels by ultrasound has contributed to the reduction of destruction 

force of samples while the high osmotic solution concentration has increased the solid uptake 

which promotes the viscosity of texture matrix, prevents the collapse of texture, and retains 

the texture similar to fresh fruit.  

Sensorial analysis 

Sensorial analysis was performed to compare USVC dried sample with the melon 

dried without pretreatment. The USVC melon was chosen as it obtained higher total 

carotenoids content and low color difference among the pretreated samples.   

The scores attributes of dried melons are shown in Table 3. It can be seen that the 

pretreated samples had the highest test-scores, except for texture, in which the untreated 

sample presented the higher score. However, there was no significant difference (p < 0.05) 

among USVC and control treatments in all attributes evaluated. 

Concerning appearance, USVC highest score may be related to lower changes in 

sample color or TCD. As observed by São José et al. (2014), the color of a food product is an 

important freshness-related attribute for the consumer to use in evaluating the quality of the 

product. Those samples also presented a lower carotenoids loss when compared to the dried 

untreated melon. 

A restricted number of reports discuss the flavor changes in food treated with 

ultrasound. The free radicals produced by cavitation might catalyze the degradation of 

flavor compounds (Lee and Feng 2011; São José et al. 2014). However, in our study, there 

was no significant difference between the samples treated and not treated with ultrasound, 

being the scores for aroma and taste higher for the USVC pretreated melons. 

Conclusion 

Application of the ultrasound and vacuum as a pretreatment led to higher drying rates, 

but it was not efficient to protect samples from carotenoid losses. However, the pretreated 

dried samples had better color preservation, softer texture and good sensorial acceptance.  
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Fig. 1 Schematic representation of the system used during pretreatment with ultrasound and 

vacuum 
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Table 1  

Water loss and solids gain of melon samples after pretreatments with distilled water and 

sucrose solution with: 0 kHz + 0 VC (control, no ultrasound and no vacuum); US 

(ultrasound); VC (vacuum); USVC (ultrasound and vacuum combined)  

 

Liquid medium 
Pretreatment 

conditions 

Processing time 

of 

pretreatments 

(min) 

Water loss 

(%) 

Solids gain 

(%) 

Distilled water 

0 kHz + 0 VC 

10 -6.94 ± 0.59 -0.17 ± 0.03 

20 -8.32 ± 0.22 -0.48 ± 0.01 

30 -8.15 ± 0.96 0.66 ± 0.05 

US 

10 -9.15 ± 0.35 -0.07 ± 0.02 

20 -8.51± 0.34 -0.23 ± 0.02 

30 -10.59 ± 0.43 -1.45 ± 0.02 

VC 

10 -16.03 ± 0.17 -0.15 ± 0.01 

20 -17.88 ± 0.28 -0.32 ± 0.01 

30 -15.42 ± 0.45 -0.57 ± 0.02 

USVC 

10 -17.37 ± 0.05 -0.35 ± 0.00 

20 -18.92 ± 0.34 -0.42 ± 0.02 

30 -14.22 ± 0.53 -1.02 ± 0.02 

Sucrose solution (50 g/100 g) 

0 kHz + 0 VC 

10 9.69 ± 0.26 4.00 ± 0.03 

20 10.17 ± 0.31 4.18 ± 0.04 

30 10.34 ± 0.12 6.10 ± 0.02 

US 

10 12.70 ± 0.17 6.62 ± 0.03 

20 15.44 ± 0.32 8.17 ± 0.06 

30 20.85 ± 0.09 8.42 ± 0.02 

VC 

10 11.05 ± 0.39 3.46 ± 0.04 

20 14.08 ± 0.18 5.31 ± 0.02 

30 14.67 ± 0.16 5.89 ± 0.02 

USVC 

10 17.73 ± 0.74 5.16 ± 0.11 

20 19.79 ± 0.17 5.59 ± 0.03 

30 22.71 ± 0.86 7.22 ± 0.16 
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Table 2 

Physicochemical characterization of fresh and dried melon samples 

 

Sample 

Total 

carotenoids 

(µg/ g MS) 

L
*
 a* b

*
 TCD 

Hardness 

(N) 

Fresh 309.79±0.58ª 63.51±0.20ª 8.98±0.33ª 30.34±0.36
a
 - 35.50±0.53ª 

Untreated 

US (distilled water, 10 min) 

USVC (distilled water, 10 min) 

VC (sucrose, 10 min) 

17.95±0.15
b
 76.40±0.38

bc
 13.07±0.52

b
 44.52±0.45

b
 21.13 34.42±0.04

bd
 

11.09±0.10
c
 77.38±0.13

bd
 15.88± 0.35

c
 43.30± 0.14

c
 21.71 29.76±0.20

c
 

18.48±0.15
b
 74.25±0.14

c
 13.41±0.32

b
 46.70±0.52

d
 21.59 28.76±0.35

c
 

10.22±0.15
d
 71.10±0.35

e
 17.64±0.46

d
 48.38±0.23

e
 22.84 33.62±0.52

d
 

Any means in the same columns with the same letters are not significantly different (p > 0.05) 

All measurements were performed in triplicate, except for color measurements that were 

taken in quintuplicate 

 

 

 

 

Table 3 

Sensory scores for quality attributes of untreated and USVC melon dried samples 

 
Sample Appearance Aroma Taste Texture 

Untreated 6.53 ± 1.74ª 5.43 ± 1.57ª 6.70 ± 1.69ª 6.44 ± 1.64ª 

USVC 7.10 ± 1.35ª 6.86 ± 1.31ª 7.31 ± 1.33ª 6.09 ± 1.80ª 

Sensory attributes were evaluated by 80 non-trained panelists. 

Any means in the same columns with the same letters are not significantly different (p > 0.05) 
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