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Resumo 

O consumo de frutos tem vindo a diversificar-se e a procura por frutos exóticos 

também. É o caso de Physalis peruviana L., Solanácea com produção em Portugal e com 

potencial utilização na alimentação, pelo poder atrativo da coloração amarela mas 

sobretudo pelo interesse organolético e dietético. O conhecimento do comportamento 

deste fruto em pós-colheita, à temperatura ambiente (17 oC) e sob refrigeração (1,5 oC), 

bem como o efeito da presença do cálice no tempo de armazenamento, foram objetivos 

deste trabalho. Para o efeito, quantificaram-se parâmetros biométricos, cromáticos e de 

textura, de rotina (sólidos solúveis totais e pH), açúcares totais e individuais e atividade 

antioxidante. As amostragens de 30 frutos decorreram entre a colheita (7 de julho de 

2013) e 22 de julho (com 3 amostragens intermédias). O ensaio de refrigeração foi 

mantido até 9 de outubro. Physalis peruviana L. pode ser armazenada, sem cálice, até 14 

dias à temperatura ambiente, e 43 dias sob refrigeração, aumentando para 21 e 93 dias, 

respetivamente, em frutos com cálice. De um modo geral, o cálice funciona como 

revestimento protetor do fruto, pelo que a maioria destes frutos comercializados aparece 

com as sépalas. A massa média de frutos refrigerados é superior à dos frutos à temperatura 

ambiente, não só pelo efeito da baixa temperatura na atividade metabólica geral dos 

frutos, mas também pelo controlo da humidade relativa e menor desidratação. O aspeto 

dos frutos, identificado pelos parâmetros cromáticos, foi melhor preservado sob 

refrigeração. Quanto à força máxima para rotura da epiderme, ocorreu tendência para o 

decréscimo ao longo do período de armazenamento, justificável pela progressiva perda 

de firmeza associada à atividade hidrolítica das paredes celulares, com influência positiva 

da refrigeração e da presença de cálice durante o armazenamento. A oxidação de ácidos 

orgânicos será a razão para o acréscimo de pH entre as primeiras duas e as últimas 3 datas 

de amostragem, sendo que a acidez inicial é melhor preservada sob refrigeração. A 

sacarose foi o açúcar predominante, seguido da frutose, havendo efeito significativo das 

condições de armazenamento nos açúcares individuais. A atividade antioxidante foi 

inferior à de manga ou morango. A refrigeração foi determinante na preservação de 

massa, firmeza e açúcares, enquanto a manutenção do cálice contribuiu para a diminuição 

das perdas de água e de dureza dos frutos. As condições de apresentação e armazenamento 

estudadas contribuem para o aumento do rendimento dos operadores comerciais, devendo 

implementar-se a utilização de atmosfera modificada no futuro. 
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Abstract 

Postharvest quality of Physalis peruviana L. fruits. The fruit consumption has 

been to diversify as well as the demand for exotic fruits. This is the case of Physalis 

peruviana L. - solanaceous with production in Portugal and with potential use in human 

feed, owing to the attractive power of its yellow colour but mainly by its organoleptic and 

dietary interest. 

The knowledge of the behaviour of the fruit at postharvest at room temperature 

(17°C) and at cooling conditions (1.5°C) as well as the effect of the calyx presence in the 

storage time were objectives of this work. For this purpose, biometric, chromatic and 

texture parameters, soluble solids and pH, total and individual sugars and antioxidant 

activity were quantified.  

Samples of 30 fruits were analysed between harvest (July 7, 2013) and 22 July 

(with 3 intermediate samples). The cooling test was continued until October 9. Physalis 

peruviana L. can be stored without cape, up to 14 days at room temperature, and 43 days 

under refrigeration, increasing to 21 and 93 days, respectively, in fruits with cape.  

In general, the calyx acts as a protective coating of the fruit, whereby most of these 

commercialized fruits appear with the sepals. The average weight of refrigerated fruit is 

higher than the weight of fruit at room temperature, not only by the effect of low 

temperature in the general decrease on metabolic activity of the fruit, but also for 

controlling the relative humidity responsible by a less amount of water loss by 

dehydration. The appearance of the fruits, identified by the chromatic parameters, was 

best preserved under cooling conditions. The maximum force to promote the rupture of 

the epidermis trended to decrease during the storage period, justified by progressive loss 

of firmness associated with cell wall hydrolytic activity. This enzymatic activity is 

minimized or delayed by cooling and within fruits with calyx. Oxidation of organic acids 

is the reason for the increase in pH between the first two and the last three sampling dates, 

and the initial acidity is better preserved under cooling. Sucrose was the predominant 

sugar and the fructose followed, with no effect of storage conditions on the individual 

sugars. The antioxidant activity was lower than mango or strawberry. The cooling had an 

important role in the preservation of weight, firmness and sugar while the maintenance 

of the calyx in fruits contributed to the reduction of water loss and hardness loss of fruit. 

The studied conditions of presentation and storage contribute for increasing the income 

of traders and modified atmosphere should be implemented in the future. 

 

Keywords: cooling, calyx, weight, force, sugars 

 

Introdução 
O fruto de Physalis peruviana L. é um fruto exótico (Restrepo et al., 2014), 

caraterizado como baga carnosa, suculenta, redonda ou oval, de coloração amarelo-

alaranjado quando madura (CCI, 2002). A baga é envolvida por um cálice aveludado 

composto por cinco sépalas, que durante o período de desenvolvimento do fruto atua 

como proteção (Tapia e Fries, 2007; Rufato et al., 2008) e a sua aparência é considerada 

parâmetro essencial para determinação do momento ótimo de colheita (Lima et al., 2013).  

Physalis é um fruto climatérico (Fischer et al., 2005), pelo que as suas 

caraterísticas sensoriais evoluem com a maturação (Vieira et al., 2010). O armazenamento 

do fruto com cálice permite aumentar significativamente o tempo de vida útil (Gonçalves 

et al., 2012). À temperatura ambiente, frutos com cálice podem ser armazenados durante 

30 dias. No entanto, países importadores de Physalis, como os Estados Unidos da 

América, exigem que o fruto seja comercializado sem cálice, o que é de suma importância 

aplicar diferentes sistemas de armazenamento de modo a aumentar a sua vida útil. A 
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refrigeração permite conservar Physalis sem cálice entre 30 a 45 dias em vez de 4 a 5dias 

à temperatura ambiente (Cedeño e Montenegro, 2004). Em refrigeração a 2°C±1 e 

humidade relativa de 90%±5 é possível aumentar o seu tempo de conservação (Bolzan et 

al., 2011). 

O presente trabalho visa caraterizar os frutos de Physalis peruviana L. após a 

colheita e determinar o seu tempo de vida útil. Avaliar a qualidade do fruto durante o 

armazenamento, à temperatura ambiente e sob refrigeração, com e sem cálice, 

quantificando a massa, parâmetros cromáticos, textura, pH, açúcares, e atividade 

antioxidante foram objetivos deste estudo. 

 

Material e Métodos 

Material Vegetal. Foram utilizados frutos da espécie Physalis peruviana L., com 

produção em Leiria e colhidos a 07-07-2013. Os frutos foram armazenados à temperatura 

ambiente (±17 ºC), e em refrigeração (1,5 ºC±0,5). Por data de amostragem – 11, 15, 18 

e 22 de Julho – foram amostrados 30 frutos com cálice e 30 frutos sem cálice, 

provenientes de acondicionamento à temperatura ambiente e em refrigeração. 

Caraterização física. A massa, expressa em grama, foi medida em balança Kern 

EW2200-2NM e os parâmetros biométricos – largura e altura (expressas em mm) – com 

paquímetro. A determinação da cor foi feita em colorímetro Minolta Chroma Meter CR-

300 utilizando o sistema de coordenadas CIEL*a*b*, e efetuando seis leituras na 

epiderme de cada fruto. A força de rutura da epiderme foi quantificada utilizando a sonda 

P2 do analisador de textura TA.XTplus, da Stable Micro Systems. A velocidade de 

deslocamento foi de 1 mm/s. A célula de carga utilizada foi de 5 Kg.  

Análise de rotina. Sólidos solúveis totais (SST) e pH foram determinados em 

sumo, quantificando o índice refratométrico (IR) em refratómetro Atago PR 101 

(resultado expresso em ºBrix) e para o pH utilizou-se o potenciómetro digital Jenway 

3310.  

Caraterização química. Os açúcares totais foram determinados pelo método do 

fenol-sulfúrico, com base na metodologia de Dubois et al. (1956). Os resultados são 

expressos em mg de equivalentes de frutose/g peso seco. Os açúcares individuais foram 

determinados em HPLC-DAD após derivatização com cloreto de benzoílo, com base na 

metodologia de Daniel et al. (1981). Os resultados são expressos em mg/g de peso seco. 

A atividade antioxidante foi determinada pela quantificação da inibição de radicais livres 

1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH). O ensaio de DPPH foi baseado na metodologia de 

Marinova et al. (2005), Heimler et al. (2007) e Lamien-Meda et al. (2008) e os resultados 

expressos em % de inibição de radicais metálicos DPPH.  

Análise estatística. Foi feita análise de variância e separação de médias através 

do teste de Tuckey-HSD com o pacote informático JMP-8. São apresentados os valores 

médios e desvio padrão. 

 

Resultados e Discussão 
Durante o armazenamento (Quadro 1) à temperatura ambiente, a massa variou 

entre 4,66 e 5,60 g (com cálice), e entre 4,13 e 4,79 g (sem cálice). Em refrigeração, a 

variação ocorreu entre 5,03 e 5,83 g (com cálice) e entre 4,58 e 4,99 g (sem cálice), 

enquadrando-se nos valores referidos por CCI (2002), que oscilam entre 4 e 10 g. Frutos 

armazenados sob refrigeração apresentaram maior massa (p<0,05) que os de temperatura 

ambiente. A refrigeração evidencia efeito benéfico sobre a massa, o que pode dever-se à 

menor transpiração e à redução da taxa respiratória e da atividade metabólica geral. A 

presença do cálice durante o armazenamento permitiu reduzir a perda de massa, 

minimizando as consequências nos parâmetros biométricos, o que permite concluir do 
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efeito benéfico da presença das sépalas na redução de perdas por transpiração e 

desidratação. 

A luminosidade (L*) de Physalis peruviana L. durante o armazenamento (Quadro 

1) sofreu oscilações entre 61,45 a 15 de Julho em temperatura ambiente e 63,70 a 11 de 

Julho em refrigeração. A refrigeração apresentou influência muito significativa (p<0,001) 

sobre este parâmetro cromático, verificando-se uma maior preservação da luminosidade 

dos frutos. A diminuição dos valores da luminosidade entre datas pode dever-se ao 

acastanhamento enzimático provocado pela ação das enzimas polifenoloxidase e 

peroxidase provocando na cor, sabor e aroma dos frutos alterações indesejáveis ou à 

evolução de pigmentos por amadurecimento ou senescência. A refrigeração teve 

influência muito significativa no parâmetro cromático a*. Atraso na acumulação de 

carotenóides responsáveis pela pigmentação pode justificar este efeito, uma vez que a sua 

biossíntese é negativamente influenciada pela refrigeração (Severo et al., 2010).  

A força máxima de rutura da epiderme (Quadro 1) apresentou, tendencialmente, 

decréscimo com o tempo de armazenamento (p<0,001). A redução da força de rutura da 

epiderme está associada à perda de firmeza da estrutura celular do fruto devido à atividade 

enzimática sobre pectinas, uma vez que estas hidrolisam compostos presentes na parede 

celular (Arango, 2010). A força máxima necessária para romper a epiderme de Physalis 

foi menor em frutos armazenados à temperatura ambiente, pelo que é possível verificar 

que a refrigeração permite melhorar a preservação da firmeza do fruto. Durante o 

armazenamento, a presença de cálice teve influência altamente significativa (p<0,001) 

sobre a força máxima necessária para o rompimento da epiderme. Esta observação 

configura um papel relevante das sépalas na preservação da estrutura celular do fruto 

durante o tempo de armazenamento. 

À temperatura ambiente (Quadro 1) o pH variou entre 3,65 e 3,88 em frutos com 

cálice, e entre 3,70 e 3,89 em frutos sem cálice, enquanto que em refrigeração o pH variou 

entre 3,63 e 3,68 e entre 3,63 e 3,71 para frutos com e sem cálice, respetivamente. Estes 

valores enquadram-se nos valores obtidos por Rufato et al. (2008). A data de amostragem 

teve influência altamente significativa (p<0,001) sobre os valores de pH. Em 15, 18 e 22 

de julho foram verificados valores mais elevados de pH enquanto que em 11 de julho 

foram de 3,65 à temperatura ambiente e 3,66 em refrigeração. A perda de acidez durante 

o armazenamento pode dever-se à oxidação dos ácidos orgânicos no ciclo dos ácidos 

tricarboxilicos, em decorrência da respiração. Tal como Lima et al. (2013) referiram, 

frutos armazenados sob refrigeração apresentaram valores menores de pH, o que pode 

dever-se à influência que a refrigeração tem no metabolismo do fruto.  

Os valores de SST durante o armazenamento à temperatura ambiente (Quadro 1) 

oscilaram entre 15,45 e 17,39ºBrix em frutos com cálice, e entre 17,11 e 17,92ºBrix em 

frutos sem cálice. Em refrigeração, o valor de SST variou entre 16,64 e 17,39ºBrix em 

frutos com cálice e entre 16,91 e 17,60ºBrix em frutos sem cálice. O efeito da data nos 

SST (p<0,001) demonstrou que a 18 e 15 de julho os valores foram mais elevados e 

inferiores aos de 22 e 11 de julho. A refrigeração não teve efeito significativo nos valores 

de SST o que sugere que os frutos beneficiam de um rápido pré-arrefecimento para 

reduzir rapidamente potenciais perdas de água e metabolitos (Lima et al., 2013). Durante 

o armazenamento, a manutenção do cálice apresentou efeito altamente significativo sobre 

os valores de SST, sendo que a ausência do cálice nos frutos conduziu ao aumento dos 

valores de índice reftractométrico. 

Sacarose (83,1 mg/g peso seco) e frutose (21,8 mg/g peso seco) foram os açúcares 

com maior predominância em Physalis (Quadro 2), valores substancialmente superiores 

aos referidos por Novoa et al. (2006) - 11,00 mg/g de sacarose e 7,67 mg/g de frutose. Os 

valores mais baixos de açúcares em 15 de julho podem dever-se ao aumento da 
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intensidade respiratória dos frutos (Rinaldi et al., 2008). Os açúcares livres (Quadro 2) 

foram influenciados pela refrigeração. A refrigeração promove diminuição da velocidade 

de consumo de açúcares inerentes à manutenção do metabolismo - hidrólise de sacarose 

e consumo de monossacarídeos, o que justifica valores mais elevados de glucose, 

galactose, frutose e sacarose. A data de amostragem apresentou influência muito 

significativa apenas sobre a frutose, verificando-se para o dia 22 de julho valores mais 

elevados. Este aumento pode ser justificado pela degradação da sacarose e de 

polissacarídeos de reserva (por exemplo o amido) em glucose e frutose. 

A atividade antioxidante (Quadro 2) variou entre 50,27 e 53,79% de inibição, 

superiores a 46,65% de inibição mencionado por Dallmann et al. (2013). De acordo com 

os resultados da análise de variância (Quadro 2), não foi detetado efeito significativo da 

data de amostragem sobre a atividade antioxidante de Physalis. 

 

Conclusões 
A refrigeração permitiu diminuir a velocidade de ocorrência de fenómenos de 

senescência de Physalis, aumentando consideravelmente o tempo de vida útil dos frutos. 

Baixas temperaturas contribuíram para a manutenção de massa, firmeza e açúcares. A 

presença de cálice permitiu preservar melhor as caraterísticas do fruto durante o 

armazenamento, verificando-se menor perda de massa e firmeza. Foi possível demonstrar 

a importância da refrigeração e presença de cálice durante o armazenamento de Physalis. 

No entanto, impõe-se a melhor perceção e conhecimento técnico e científico do 

comportamento de Physalis peruviana L. em atmosferas modificadas, associadas a baixas 

temperaturas, de modo a aumentar o tempo de vida útil e para hipotética utilização dos 

frutos sem cálice nos mercados, podendo ser a combinação ideal para o aumento da 

conservação do fruto e a manutenção das caraterísticas físicas e químicas do mesmo. 

Julgamos tratar-se de um fruto com enorme potencial para o mercado português e 

europeu. 
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Quadros e Figuras 

Quadro 1 - Efeito da data de amostragem e condições de armazenamento sobre massa (g), largura (mm), altura (mm), sólidos solúveis totais (ºBrix), 

pH, parâmetros cromáticos e força de rotura da epiderme (N) de Physalis peruviana L. durante o armazenamento com e sem cálice. 

Os valores são referentes a média ± desvio padrão.1Os valores dos parâmetros cromáticos não têm interação da presença ou ausência de cálice, 

sendo somente avaliado o efeito da data e condições de armazenamento.

Data Conservação Cálice Massa Largura Altura SST pH L1 a*1 b*1 Força 

11-jul 

TA 
com 4,83±1,01 20,67±1,82 19,07±1,42 15,45±0,55 3,65±0,02    2,35±0,35 

sem 4,40±0,85 19,82±1,60 18,52±1,09 17,11±0,19 3,70±0,06 63,56±5,27 10,55±3,70 54,10±5,57 1,56±0,30 

RF 
com 5,03±1,14 20,33±1,86 18,84±1,45 16,64±0,63 3,66±0,04    2,00±0,34 

sem 4,99±1,34 20,45±2,24 19,31±1,54 17,23±0,45 3,66±0,02 63,70±5,23 9,99±4,02 54,83±4,90 2,01±0,67 

15-jul 

TA 
com 5,60±0,94 21,55±1,65 19,96±1,23 17,10±0,41 3,80±0,08    2,07±0,43 

sem 4,79±1,18 20,19±2,04 18,83±1,28 17,76±0,30 3,83±0,01 61,45±3,99 10,67±3,48 56,23±5,72 1,10±0,50 

RF 
com 4,83±1,14 20,43±1,83 18,87±1,34 17,26±0,47 3,65±0,02    2,34±0,30 

sem 4,82±1,30 20,32±2,19 18,98±1,46 16,91±1,05 3,71±0,02 62,24±4,85 9,77±3,86 56,38±4,95 1,63±0,37 

18-jul 

TA 
com 5,02±1,16 24,25±3,52 22,17±3,34 17,39±0,20 3,80±0,03    1,98±0,23 

sem 4,13±0,81 19,01±1,35 18,32±1,50 17,92±0,53 3,78±0,06 62,42±3,99 9,69±4,75 52,49±5,57 0,92±0,39 

RF 
com 5,29±1,19 21,46±1,90 18,91±1,66 17,39±0,68 3,66±0,07    1,85±0,44 

sem 4,58±1,22 19,94±2,14 19,13±1,50 17,60±0,30 3,65±0,01 63,17±5,04 9,89±4,10 54,80±4,98 1,59±0,33 

22-jul 

TA 
com 4,66±1,32 20,47±2,18 18,69±1,78 16,78±0,78 3,88±0,12    2,00±0,34 

sem 4,15±0,97 19,50±1,80 18,32±1,23 16,84±0,12 3,89±0,02 62,09±4,47 11,67±3,88 55,48±6,43 1,19±0,40 

RF 
com 5,20±0,89 20,93±1,20 19,20±1,27 16,96±0,18 3,68±0,01    2,14±0,56 

sem 4,92±1,23 20,52±2,16 19,20±1,39 16,98±0,62 3,63±0,02 63,44±5,39 8,54±4,26 53,04±3,96 1,78±0,30 

ANOVA 

p(data) >0,05 <0,01 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05 <0,001 <0,01 

p(armazenamento) <0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,001 <0,01 <0,001 >0,05 <0,01 

p (cálice) <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 >0,05 - - - <0,01 

p (data*armazenamento) <0,01 <0,05 <0,001 <0,01 <0,001 >0,05 <0,001 <0,001 >0,05 

p (data*armazenamento*calice) >0,05 <0,05 <0,001 >0,05 >0,05 - - - >0,05 
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Quadro 2 - Efeito da data de amostragem e condições de armazenamento sobre a 

concentração de açúcares totais e açúcares individuais (mg/g de peso seco) e atividade 

antioxidante (percentagem de inibição de radicais DPPH) de Physalis peruviana L.. 

Data Conservação A. Totais Glucose Galactose Frutose Sacarose DPPH 

15-jul 
TA 424,7±31,3 3,1±0,2 2,9±0,2 10,2±2,4 32,0±9,3 52,4±0,7 

RF 553,1±43,1 3,8±0,6 4,1±0,8 20,8±2,4 55,8±8,3 53,8±0,9 

22-jul 
TA 388,8±22,1 3,2±0,2 3,8±0,1 18,5±0,9 53,5±0,3 50,3±2,1 

RF 451,1±99,4 4,5±0,7 4,7±0,5 21,8±2,5 51,2±5,0 52,0±0,6 

ANOVA 

p(data) >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 

p(armazenamento) >0,05 <0,05 <0,05 <0,001 <0,05 >0,05 

p (data*armazenamento) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,01 >0,05 

Os valores são referentes a média ± desvio padrão. 

 

  




