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Resum
Títol: Estudi de l’evolució d’alguns paràmetres qualitatius de la la taronja (Citrus sinensis) de quarta
gamma
Autor: Arnau Vinuesa Casanovas
Tutores: Maria Isabel Achaerandio Puente i Montserrat Pujolà Cunill
Les taronges Navel són adequades per a la producció de fruita de quarta gamma degut a la seva facilitat
de processat. Tanmateix, les rodanxes de taronja mínimament processada, ja presents en el mercat
europeu, presenten alguns problemes qualitatius sobre l’estabilitat física, química i sensorial. La
principal limitació és la seva susceptibilitat a la pèrdua de suc i la degradació d’àcid ascòrbic degut a les
alteracions enzimàtiques. L’objectiu d’aquest treball és estudiar l’evolució d’alguns paràmetres
qualitatius de la taronja Navel en emmagatzematge refrigerat (2 ± 2 oC). S’ha analitzat taronges naturals
i de quarta gamma en formats de 200 i 2000 g. Els paràmetres estudiats han estat: composició de
l’atmosfera, exudat, pH, sòlids solubles totals, acidesa total i àcid ascòrbic. Les principals conclusions
obtingudes són: el comportament gasós en l’espai de cap varia en funció de si es tracta d’envasos de
200 o bé de 2000 g, el material amb el que estan fets els films dels envasos permet un intercanvi gasós
que ajuda a mantenir i allargar la vida útil del producte, l’exudat en els envasos de 2000 g no és
proporcional a la quantitat de fruita present en aquest tipus d’envasos i el pH no varia segurament
degut a l’absència de desenvolupament microbià.
Paraules clau: Citrus sinensis, quarta gamma, pH, àcid ascòrbic, vida comercial

Resumen
Título: Estudio de la evolución de algunos parámetros cualitativos de la naranja (Citrus sinensis) de
cuarta gama
Autor: Arnau Vinuesa Casanovas
Tutoras: Maria Isabel Achaerandio Puente y Montserrat Pujolà Cunill
Las naranjas Navel son adecuadas para la producción de fruta de cuarta gama debido a su facilidad de
procesado. Sin embargo, las rodajas de naranja mínimamente procesadas, ya presentes en el mercado
europeo, presentan algunos problemas cualitativos sobre la estabilidad física, química y sensorial. La
principal limitación es su susceptibilidad a la pérdida de jugo y la degradación del ácido ascórbico debido
a las alteraciones enzimáticas. El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución de algunos parámetros
qualitativos de la naranja Navel en almacenamiento refrigerado (2 ± 2 oC). Se han analizado naranjas
enteras naturales y de cuarta gama envasadas en formatos de 200 y 2000 g. Los parámetros estudiados
han sido: composición de la atmósfera, exudado, pH, sólidos solubles totales, acidez total y ácido
ascórbico. Las principales conclusiones son: el comportamineto gaseoso en el espacio de cabeza varia en
función de si se trata de envases de 200 o bien de 2000 g, el material con el que estan hechos los filmes
de los envases permite un intercambio gaseoso que ayuda a mantener y alargar la vida útil del producto,
el exudado en los envases de 2000 g no es proporcional a la cantidad de fruta presente en este tipo de
envases y el pH no varia seguramente debido a la ausencia de microorganismos.
Palabras clave: Citrus sinensis, cuarta gama, pH, ácido ascórbico, vida comercial

Abstract
Title: Study of the evolution of some quality parameters of fresh-cut orange (Citrus sinensis)
Author: Arnau Vinuesa Casanovas
Tutors: Maria Isabel Achaerandio Puente & Montserrat Pujolà Cunill
Navel oranges are suitable to fresh-cut fruit production because of their processability. Nevertheless,
fresh-cut orange slices, already somewhat present on the european market, present some qualitative
problems concerning chemical, physical and sensorial stability. The main limitation is their susceptibility
to juiciness loss and ascorbic acid degradations because of enzymatic alterations. The aim of this work
o

is: to study evolution of some quality parameters of fresh-cut orange in chilled storage (2 ± 2 C). We
analyzed natural whole oranges and fresh-cut orange slices packed in range of 200 and 2000 g.
Parameters studied were: atmospheric composition, juiciness loss, pH, soluble solids, total acidity and
ascorbic acid. The main conclusions are: the behavior gaseous head space varies depending on wether
packaging is 200 or 2000 g, film’s material allows gas exchange that helps keep the shelf-life of the
product, juiciness loss of 2000 g is not proportional to the account of the fruit present in such containers
and the pH does not change probably due to the absence of microorganisms.
Key words: Citrus sinensis, fresh-cut, pH, ascorbic acid, shelf-life
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ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ D’ALGUNS PARÀMETRES QUALITATIUS DE LA TARONJA (Citrus sinensis) DE QUARTA GAMMA

1 – Introducció
1.1 – La taronja
És el fruit comestible del taronger, globulós o una mica ovoide, de pela llisa o poc
gravada i de color més o menys vermellós per fora, blanca i esponjosa per dins, i
de polpa que té de sis a dotze grills, sucosa, dolça o agredolça (figura 1). Fent
referència a la indústria alimentària, la taronja presenta unes característiques
úniques i ocupa una posició privilegiada en la dieta humana. La manera i la raó per
la que adopta la seva particular morfologia segueix sent un misteri. Així
doncs, el primer pas abans de procedir a estudiar la taronja és la seva
classificació (Kimball, 1999). La figura 2 mostra la taxonomia d’aquest fruit
en una piràmide invertida; que va des del regne al qual pertany fins a les

Figura 1: Taronja Navel
Font: www.naranjascosta.com
(Consultat el 11-5-2010)

varietats del grup Navel actualment existents.
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Figura 2: Taxonomia del grup Navel
Font: Adaptat de Swingle, 1967
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1.1.2 – Anatomia
La taronja presenta una anatomia característica dels cítrics (figura 3). Es pot dividir en les següents
parts:
Pell: Teixit extern de color ataronjat i que està format per un exocarp exterior i una substància
blanca esponjosa que es troba enganxada a la fruita i que impedeix que s’en desenganxi de la pell
(Kimball, 1999).
Llavors: Part del fruit que conté l’embrió de la futura planta.
Cor: Zona central del fruit que es troba envoltada de llavors.
Paret dels grills: Teixit membranós que separa cada grill.
Vesícules de suc: Protuberàncies allargades que contenen suc i que estan unides al cor de la
fruita.
Grills: Trossos interiors de la taronja separats entre ells per un teixit membranós.

Pell
Llavors

Cor

Grills
Vesícules de suc

Paret dels grills

Figura 3: Anatomia de la taronja
Font: www.yard101.com/s/10015/orange%20seeds.jpg
(Consultat el 21-5-2010)
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1.1.2 – Composició nutricional
En la taula 1 hi ha una comparació de les diferents propietats nutricionals de quatre varietats de taronja,
(inclosa la Washington que pertany al grup Navel) on es pot observar com estan formades principalment
per aigua i pràcticament no contenen greix.
Taula 1: Propietats nutricionals de quatre varietats de taronja
Alanya

Finike

Washington
(Grup Navel)

Shamouti

Matèria seca (g/100 mL de polpa)

11,00 ± 0,03

12,82 ± 0,02

12,48 ± 0,01

12,20 ± 0,02

o

SST ( Brix)

10,9 ± 0,1

12,4 ± 0,1

12,1 ± 0,1

11,8 ± 0,1

Vitamina C (mg/100 mL de polpa)

51,51 ± 1,05

46,26 ± 0,56

38,69 ± 0,21

34,27 ± 0,76

pH

3,19 ± 0,03

3,64 ± 0,14

3,62 ± 0,03

3,84 ± 0,26

Acidesa total (g/100 mL de polpa)

1,375 ± 0,008

0,841 ± 0,013

0,687 ± 0,002

0,875 ± 0,009

Sucre reductor (g/100 mL de polpa)

4,02 ± 0,04

6,12 ± 0,17

5,78 ± 0,11

6,09 ± 0,04

Sacarosa (g/100 mL de polpa)

4,16 ± 0,04

4,24 ± 0,11

4,47 ± 0,12

3,33 ± 0,1

Zn (mg/L de polpa)

1,70 ± 0,12

3,16 ± 0,08

2,34 ± 0,29

1,72 ± 0,31

Fe (mg/L de polpa)

0,86 ± 0,06

1,40 ± 0,14

0,72 ± 0,04

0,70 ± 0,05

Cu (mg/L de polpa)

0,54 ± 0,01

2,77 ± 0,07

0,56 ± 0,01

1,37 ± 0,01

K (mg/L de polpa)

1364 ± 10

1107 ± 31

1255 ± 18

1011 ± 2

Mg (mg/L de polpa)

102,4 ± 1,5

99,1 ± 1,2

96,6 ± 0,1

84,0 ± 1,7

Mn (mg/L de polpa)

0,02 ± 0,01

0,11 ± 0,01

0,05 ± 0,03

0,05 ± 0,01

Na (mg/L de polpa)

7,7 ± 1,7

7,3 ± 1,3

12,7 ± 0,9

5,7 ± 1,7

Ca (mg/L de polpa)

94,7 ± 5,6

93,3 ± 13,5

53,7 ± 4,4

88,0 ± 8,2

P (mg/L de polpa)

150,1 ± 2,4

125,2 ± 2,7

157,5 ± 1,7

174,2 ± 7,2

Porció comestible (%)

73*

Fibra (g/100 g de polpa)

2,4*

Greix (g/100 g de polpa)

0,1*

Vitamines
(Composició per 100 g de polpa)
A (µg)
E (mg)

11*
0,2*

B1 (mg)

0,09*

B2 (mg)

0,04*

B6 (mg)

0,06*

C (mg)

53*

Els valors de les quatre varietats corresponen a la mitjana de cinc determinacions i aquells marcats amb
amb * no han de considerar-se exactes, ja que en el millor dels casos, varien un ± 10 % (Bender, 2010).
Font: Adaptat de Topuz et al., 2005 i Bender, 2010
El fet que hi hagi valors que variïn ± 10 % es deu a que cada taronja varia de composició d’una varietat a
una altra i d’una mostra a una altra, dins de la mateixa varietat, depenent de les condicions de cultiu
dels tarongers que les han produït (Bender, 2010). També és important destacar que les parts no aptes
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pel consum són les llavors i la pell del fruit, que suposen el 27 % aproximadament del pes total de la
taronja.
Segons l’estudi realtzat per Topuz et al., 2004, en les mostres analitzades de diferents varietats de
taronja s’en poden extreure les següents conclusions:
-

Es va trobar vitamina C, sucres, i alguns minerals com el K, Mg, Ca i P.

-

Les varietats Finike i W. Navel tenen el contingut de matèria seca i total de sucres més
elevat que qualsevol altra taronja analitzada.

-

El suc de la taronja Alanya conté el contingut de vitamina C i acidesa total més alt, però té
el més baix de pH i el contingut més baix de sucre reductor respecte la sacarosa. En les
altres varietats, el contingut de sucres va ser més elevat que el de la sacarosa.

-

Les quantitats més elevades de microelements van ser trobades en el suc del cultiu Finike.
El potassi va ser l’element majoritari present en les mostres, amb un rang de 1011-1364
mg/kg en les varietats investigades.

-

En general, la major part de les propietats químiques de la taronja Shamouti van ser
lleugerament inferiors que les de la resta de varietats.

1.1.3 – Aplicacions en la indústria alimentària i altres usos
De la taronja es pot obtenir un ampli ventall de productes comercials, que van des de combustible i
cosmètics a productes alimentaris i pinsos per animals (Kimball, 2002).
Actualment és possible convertir la taronja, mandarina, llimona i aranja en combustible per a cotxes: es
tracta d’un procés que transforma la polpa i la pell en etanol. L’etanol es diferencia dels combustibles
tradicionals (petroli, carbó i gas natural) en què no es troba emmagatzemat en la terra, sinó que
procedeix de les plantes. Precisament per això, el principal atractiu és el seu caràcter renovable i
mediambiental.
La taronja també es fa servir en l’elaboració de xampús, colònies, cremes de mans i, en lo referent a
l’alimentació, a més dels sucs, s’obtenen altres productes com melmelades, gelees i pinsos (alimentació
animal).
No obstant això, cada vegada és més freqüent la conservació de grills, ja que en permeten una llarga
conservació del producte, la bona retenció a la majoria dels nutrients de la fruita sencera i que poden
ser transporats a regions o no hi hagi producció de taronja (Kimball, 2002). També s’estan
comercialitzant (en safates de plàstic i films polimèrics) taronjes senceres pelades, tallades en rodanxes
o bé trossejades; tot i que el seu ús es limita ara per ara, a hosteleria, restauració i càtering. Aquest
tipus de fruita també és coneguda amb el nom de quarta gamma.
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1.2 – La quarta gamma
S’anomenen així aquelles hortalisses i/o fruites fresques, que han sofert un tractament de preparació,
han estat rentades, envasades i ja estan llestes per ser consumides (Tirilly, Bourgeois, 2002). Aquesta
definició francesa procedeix de la definició d’altres tres gammes o formes de comercialització de fruites i
llegums (Fundación Caja de Pensiones, 1990):
1ª gamma: fresca i sencera
2ª gamma: productes esterilitzats
3ª gamma: productes congelats
Les fruites de quarta gamma sorgeixen com a resposta a la demanda del consumidor de productes
frescos, sans, de qualitat i fàcil preparació, conservant les seves característiques originals tant a nivell
nutricional com organolèptic (Teullado et al., 2005).
Aquests productes es troben actualment poc desenvolupats, mostrant, tanmateix, un gran ventall de
possibilitats. Entre aquestes, per les seves característiques fisiològiques i morfològiques, la taronja Navel
presenta les condicions idònies per la seva preparació com a producte de quarta gamma:
-

És un fruit no climatèric, amb un llarg període de conservació sense canvis bioquímics
aparents.

-

La seva distribució en grills permet seccionar el fruit sense alterar la integritat de la seva
estrucutra vesicular.

-

Les pèrdues de líquid com a conseqüència de la desorganització cel·lular són probablement
inexistents.

-

Presenta un pH baix (al voltant de 3,6), lo que confereix al producte una major protecció

-

contra el desenvolup microbià.
No es produeixen pardejaments d’origen enzimàtic en l’endocarp.

-

Té un sabor excel·lent i intens i una textura ferma, pràcticament no té llavors i és fàcil de
pelar.

El fet de que hi hagi tan poques llavors o no en tingui es deu a que la majoria de cultius de taronja Navel
la fruita és “desllavoritzada” degut a l’esterilitat total del polen o parcial de l’òvul. (Albrigo & Davies,
1994).
Com a inconvenients es pot afirmar que l’eliminació de la protecció natural que constitueix la pell rugosa
suposa un increment en el risc d’alteracions fisiològiques tals com la dessecació excessiva, senescència
accelerada i desviació del metabolisme. Així doncs, aquests productes són potencialment més sensibles
a l’atac microbià. (Romojaro, 1996).

1.2.1 – Procés d’elaboració de rodanxes de taronja de quarta gamma
Les rodanxes de taronjes fresques i envasades han de sotmetre’s a operacions des de la seva recol·lecció
en el camp fins que arriben a les mans del consumidor. Es prefereixen taronges de polpa ferma, que
puguin soportar operacions tecnològiques de processat i es seleccionen aquells cultius que mantenen el
sabor i aroma natural de la fruita, inclús després del processat (Teullado et al., 2005). En la figura 4 es
pot apreciar el diagrama de flux de rodanxes de quarta gamma des de la recol·lecció fins a l’expedició.
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Recol·lecció

Prerefredament

Transport

Recepció de la matèria prima

Emmagatzematge en fred

Refrigeració:
T = 2 - 5 oC

Selecció

Acondicionament

Rentat i desinfecció

Assecat

Tallat i pelat en grills

Envasament en atmosfera modificada

Refrigeració:
T < 4 oC

Emmagatzematge refrigerat

Expedició

Figura 4: Diagrama de flux de rodanxes de taronja de quarta gamma
Font: Adaptat de Teullado et al., 2005
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ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ D’ALGUNS PARÀMETRES QUALITATIUS DE LA TARONJA (Citrus sinensis) DE QUARTA GAMMA

Recol·lecció
Els fruits no climatèrics, com és el cas de la taronja, sempre han de recol·lectar-se de la planta una
vegada arribada a la seva maduresa comercial; és a dir, quan estiguin pràcticament llestes pel seu
consum. Això inclou tant aspectes relacionats amb el fruit (grau de maduresa, estat de
desenvolupament, mida i color) com aspectes climàtics que determinen la factibilitat de l’operació i
influeixen en la seva correcta realització (neu, boira, etc.) (Fernanda, 1996).
La millor manera de recol·lecció de cítrics és a mà amb l’ajut d’unes tisores, que tallen el peduncle del
fruit arran del calze. La recol·lecció suposa, en l’actualitat, el 25 % dels costos totals de la producció i
utilitza més del 50 % de la mà d’obra requerida en el cultiu. La seva mecanització s’ha intentat, però
sense resultats pràctics rentables (Agustí, 2000). L’altra manera de recol·lectar taronjes és a estrebades:
el fruit es torça de forma inclinada respecte la seva branqueta i es tira cap avall per a separar-lo. És una
operació ràpida i causa menys percentatges de podridures en l’extrem del peduncle. Tanmateix, si es
realitza malament pot provocar la falta del calze sobretot quan els fruits estan més madurs i, en
ocasions, arrencades de pell amb l’aparició de posteriors podridures (Mazzuz, 1995). Així doncs, el tracte
del fruit durant la recol·lecció ha de ser amb cura, amb la finalitat d’evitar cops i lesions mecàniques que
puguin derivar en desordres i pèrdua de qualitat (Agustí, 2000).

Prerefredament
Té com a objectiu <<reduir la calor de camp>> dels fruits. La taronja es recol·lecta a l’hivern i lo
convenient és que hi hagi magatzems que estiguin climatitzats, per tal d’evitar recalentaments i
condensacions. La condensació en els agris és molt perjudicial per la qual cosa s’ha de conèixer la
temperatura final de la fruita i la de l’ambient, així com la humitat relativa i amb aquestes dades poder
determinar la temperatura d’aquesta al seu límit exacte de prerefredament i evitar el seu punt de
rosada (Sánchez, 1991).

Transport
Pot ser nacional o internacional i és recomanable que sigui en condicions de refrigeració per tal de
reduir la respiració de les taronges i, en conseqüència, augmentar-ne la vida útil. En la taula 2 es poden
apreciar característiques recomanades pel transport de taronges Navel:
Taula 2: Temperatura i humitat relativa recomanades pel transport de taronges Navel
Viatges curts (1)

Viatges llargs (2)

o

o

Fins a 2 C

4 C (3)

(1) = A Europa inclús països nòrdics (3 – 4 des de Espanya); (2) = A USA, Canadà, Sudàfrica, Nova
Zelanda, etc.; (3) = Els països de destí que demanen una quarentena. Ex: Japó per a llimones exigeio

xen 16 dies a menys de 2 C; HR = Per a totes les varietats i tipus de 92 – 97 %
Font: Adaptat de Martínez Cortes, 1989
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Recepció de la matèria prima
Les matèries primes es reben a la indústria, on s’efectua una tria prèvia, en tractors o camions petits a
temperatura ambient, quan la distància recorreguda és curta, o en camions frigorífics si el transport
dura varies hores. S’han de recol·lectar sanes, sense defecte i amb la textura ferma per tal de minimitzar
els danys mecànics durant el processat. S’efectua un control de qualitat; així doncs la indústria ha de
disposar d’un laboratori (Artés & Artés, 2003). Els atributs considerats són, normalment, l’estat sanitari i
el grau de maduresa de la matèria prima, tot i que aquesta evaluació prèvia inclou aspectes sobre la
seguretat dels productes tals com residus de pesticides, recomptes microbians i presència de metalls
tòxics (Olarte, 2002).

Emmagatzematge en fred
Posteriorment es procedeix al seu emmagatzematge en condicions de refrigeració. És convenient reduir
al màxim el temps que transcorre entre la descàrrega dels productes i el seu emmagatzematge en les
cambres de refrigeració (Olarte, 2002). L’aplicació del fred ralentitza notablement l’activitat enzimàtica
disminuint la respiració dels fruits i frenant així la seva deterioració (Fernanda, 2002). La taula 3 mostra
les temperatures i temps de conservació més utilitzats d’algunes varietats de taronja Navel.
Taula 3: Temperatures i temps de conservació d’algunes varietats de taronja Navel
Varietat

Temperatures (oC)

Temps de conservació (mesos)

Washington Navel

2–3

2,5 – 3,5

Navelate

1–2

2–3

Navelina

2–3

4–5

Font: Adaptat de Cuqurella i Navarro, 1989

Selecció
Aquesta operació permet separar aquelles matèries primes que no reuneixen les característiques
mínimes de qualitat i el material sobremadur, defectuós, danyat i alterat, amb la finalitat de processar
tan sols les matèries primes que presenten una qualitat acceptable (Olarte, 2002). A continuació, es
diposita la fruita sobre un transportador de corrons, on la separació entre ells mateixos augmenta
progressivament des de l’extrem d’alimentació al de descàrrega. Les fruites, romanen en el
transportador fins que es troben amb una obertura entre els corrons per la que poden passar, caient
sobre canals col·lectors. La distància entre corrons es pot regular, segons sigui necessari (Brennan, et al.
1998).

Acondicionament
És una operació de preparació de la matèria prima que consisteix en la separació de les parts no
comestibles. Pot suposar una pèrdua d’un 20 – 70 % del pes inicial del producte. Aquesta operació
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acostuma a ser manual i pot arribar a necessitar de dues terceres parts del personal requerit per a tot el
procés (Olarte, 2002).

Rentat i desinfecció
Aquestes dues operacions s’efectuen simultàniament en el cas de rodanxes de quarta gamma. Es
realitza una neteja per tal d’eliminar materials adherits a la pell, com restes de terra, floridures,
bactèries, etc. Per dur-ho a terme es fa servir aigua potable freda (entre 3 i 4 oC) i se li afegeix algun
desinfectant com hipoclorit sòdic a una concentració de 100 a 150 ppm (Artés & Artés-Hernández,
2000a; Artés, 2000c). No obstant això, la quantitat d’aigua utilitzada sol ser de 5 a 19 litres d’aigua / kg
de producte i es renta per immersió en continu bombolleig mitjançant la injecció d’aire que contribueix
a l’eliminació d’impureses adherides a la superfície del producte (Olarte, 2002).

Assecat
Després del rentat el producte es submergeix en aigua per eliminar el clor residual. S’ha de tenir present
que les restes d’aigua en la superfície tendeixen a estimular el creixement de microorganismes; d’aquí
que després del rentat s’assequin superficialment les rodanxes. Un altre aspecte a tenir en compte és
que si l’assecat es produeix massa ràpid, també es podria danyar el producte, és per això que s’ha de fer
de manera correcta i controlada (Sánchez, 2004). Actualment s’utilitzen túnels d’assecat que tenen
l’avantatge de no provocar estrès mecànic sobre el producte.

Tallat i pelat en rodanxes
A continuació es procedeix a l’eliminació de casquets i al tall en rodanxes del fruit mitjançant l’ús de
fulles afilades d’acer inoxidable i màquines automàtiques de gran velocitat (Artés, 2000c) per tal que el
tall sigui ràpid, cuidadós i net, disminuint la pèrdua de vitamines i assegurant un adequada presentació
del producte (Teullado et al., 2005). L’operació de pelat permet eliminar la coberta externa del fruit i
contribueix a reduir la càrrega microbiana inicialment present en la matèria prima. Tanmateix, queden
exclosos els mètodes de pelat químic, alta temperatura, congelació o pressió, ja que influeixen
negativament en el sabor, aparença i textura del producte.
Cal destacar que les operacions de tallat i pelat acceleren l’activitat respiratòria, provoquen danys
mecànics i ablanen el teixit vegetal. Els teixits tallats constitueixen barreres menys eficaces a la difusió
dels gasos i toleren concentracions més elevades d’O2 i nivells inferiors de CO2 que els productes
intactes (Olarte, 2002). La temperatura d’aquesta operació i de les que la segueixen ha de ser inferior a
4 oC (Aguayo, 2003).
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Envasament en atmosfera modificada
En l’elaboració de rodanxes de quarta gamma s’ha fet servir el mètode passiu: Implica col·locar el
producte en un envàs permeable als gasos i permetre que la pròpia respiració origini una reducció de la
concentració d’O2 i un augment del CO2 en l’interior de l’envàs fins que s’assoleix un adequat estat
d’equilibri (Teullado et al., 2005).
La modificació de l’atmosfera de l’envàs pot ser favorable (ralentitzant el metabolisme per disminució
parcial d’oxigen i augment del contingut en gas carbònic). El sistema aleshores s’estabilitza al voltant
d’un equilibri gasòs lligat a la intensitat respiratòria del vegetal, a la temperatura de conservació i a la
permeabilitat de l’envàs. (Tirilly & Bourgeois, 2002). En les safates analitzades, la composició gasosa que
hi ha a l’espai de cap és la mateixa que la de l’aire que respirem.
En el mercat existeixen multitud d’equips per l’envasat d’aliments en atmosfera protectora que
s’adapten a les diferents necessitats de cada empresa segons els seus nivells de producció, els formats
de l’envàs i la naturalesa dels productes a envasar (Fernández et al., 2006).
En el nostre cas, es fan servir les màquines termoformadores: operen en continu i la seva velocitat i la
seva velocitat varia desde els 5 – 6 fins als 10 – 12 cicles / minut. A més, s’obtenen uns envasos amb un
bon acabat, de disseny atractiu i alta qualitat amb un cost final menor comparat amb els d’altres equips
d’envasament en atmosfera protectora.
Aquests sistemes tenen una bobina de material d’envasat termoplàstic que es condueix fins a la secció
de format on un motlle el transforma en un recipient (una safata) amb les dimensions desitjades gràcies
a l’acció de la calor. Aquests envasos s’omplen amb el producte de manera manual o automàtica i
passan al mòdul de sellat on es tanca amb una làmina procedent d’una altra bobina.
Per acabar, un sistema de tall separa les safates acabades (figura 5) (Fernández et al., 2006).
Zona de
càrrega

Coberta

Calentament
i formació de
la safata

Sellat

Sistema
de tall

Material
termoplàstic

Envàs
individual
Figura 5: Línia de termoformat per l’envasament de rodanxes de quarta gamma
Font: Adaptat de Fernández et al., 2006

10

ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ D’ALGUNS PARÀMETRES QUALITATIUS DE LA TARONJA (Citrus sinensis) DE QUARTA GAMMA

Emmagatzematge refrigerat
Per tal de retardar els fenòmens de la respiració i la transpiració es recomana emmagatzemar les
o

rodanxes de quarta gamma a una temperatura de 0 C (Proc. 8th International Controlled Atmosphere
Research Conference. Amsterdam, The Netherlands, 8-13 July 2001). També per a mantenir cruixents els
productes s’ha de controlar exactament tant la temperatura com la humitat (Wiley, 1997). Així doncs,
l’emmagatzematge en fred és un factor clau ja que retarda l’aparició de colònies de microorganismes.
En l’estudi realitzat per Rocha et al. 1995 sobre taronja de IV gamma, es va comprovar que les colònies
o

o

van ser visibles en les rodanxes després de 48 hores a 25 C i a 384 hores a 4 C. Aquest fet concorda
amb l’obtingut per Frutos et al., 2002 en què no es va observar creixement microbià en la superfície de
les rodanxes durant els 10 dies que va durar l’experiment. Això va ser degur a les baixes temperatures
de conservació (2 oC) i al baix pH, ja que inhibeixen el creixement microbià.

Expedició
Abans de carregar el producte al vehicle, és necessari que el recinte de transport estigui correctament
refredat, de manera que la temperatura i la humitat relativa siguin homogènies en tots els punts. No és
convenient utilitzar vehicles amb lones plastificades, que produeixen enormes condensacions, ni
vehicles poc ventilats. A més, el recinte de transport haurà d’estar net i sec, sense residus de productes
químics ni olors extranys. Abans de la càrrega, s’ha de netejar i desodoritzar convenientment (Fernanda,
1996). Els envasos de les rodanxes de quarta gamma s’han posat dins de capses de cartró per protegirles de la llum i posibles cops.

1.3 – Factors que influeixen en l’atmosfera d’equilibri
Després d’un període incial d’adaptació a les noves condicions atmosfèriques s’estableix un equilibri
entre els gasos produïts per la taronja i els gasos de l’aire. Això és degut a que:
- La intensitat d’absorció d’oxigen de la fruita equival al fluxe total d’entrada d’oxigen a
l’envàs.
-

La intensitat d’emissió de CO2 pel vegetal equival al fluxe total de sortida de CO2 a través
del plàstic.

La intensitat respiratòria (IR) del producte, característiques de permeabilitat del film i temperatura són
factors que determinen les condicions d’equilibri d’O2 i CO2 dins de l’envàs.

1.3.1 – Intensitat respiratòria
La respiració del producte envasat intervé en els nivells de CO 2 i O2 de l’atmosfera en equilibri i en el
període de temps transcorregut fins a l’estabilització. Com més gran sigui el despreniment i consum de
CO2 i O2, més tard s’arribarà a l’equilibri. No tots els fruits tenen la mateixa intensitat respiratòria,
existint variacions notables no només entre diferents espècies, sinó entre varietats i inclús segons l’estat
de maduresa. Les diferències entre espècies fan imprescindible tenir un coneixement lo més exacte de
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la intensitat respiratòria del vegetal que conservarem en atmosfera modificada, ja que condiciona
l’elecció d’altres paràmetres que intervenen en la dinàmica del sistema (Romojaro, et al., 1996).
El temps de supervivència d’un vegetal després de la recol·lecció està lligat a la intensitat respiratòria,
que es valora per la rapidesa amb la que es produeixen els canvis químics en el material vegetal, i per
tant indica la vida útil de les fruites i hortalisses. Aquelles que tenen una taxa respiratòria
extremadament alta tindran una vida útil molt curta, per exemple el bròcoli. En el cas de la taronja, la
taxa respiratòria (taula 4) és molt dèbil (Romojaro et al., 1996).
Taula 4: Intensitat respiratòria de vegetals de quarta gamma a diferents temperatures
Temperatura (oC)

Rodanxes
de taronja

-1

-1

-1

-1

Intensitat respiratòria (mL CO2•kg •h )
o

Bròcoli

Temperatura ( C)
Intensitat respiratòria (mL CO2•kg •h )

4-5

19

2,2 - 2,9

17,1 - 18,3

5

10

23 - 36

41 - 61

Font: International Fresh-cut Produce Association, 2001
L’activitat respiratòria, mesurada per la intensitat de producció de CO2, és un procés bioquímic complex
que està afectat per nombrosos factors com el tamany del fruit, varietat, maduresa i tipus de teixit (Day,
1988). Els productes de la respiració aeròbia són el diòxid de carboni (CO2) i vapor d’aigua; el fruit
absorbeix oxigen i desprèn diòxid de carboni i calor, segons la següent reacció:
C6H12O6 (Glucosa) + 6O2  6CO2 + H2O + 643 Kcal
Aquesta calor de respiració és part de l’energia alliberada (l’altra part d’aquesta energia la utilitzen les
cèl·lules per a consumir-la en les seves activitats energètiques internes) i és precís eliminar-la per tal de
mantenir el fruit a baixa temperatura durant la frigoconservació. La intensitat respiratòria ve donada per
la relació:
IR = M / (p • t)
M = g de CO2 desprès
p = pes de la mostra (100 g de fruita)
t = temps (24 h)
En en els fruits no climatèrics (que gairebé no segueixen madurant un cop separats de la planta, com és
el cas de la taronja), la intensitat respiratòria disminueix regularment, a mesura que el fruit es va
desarrollant, fins que mor (Duran, 1982).

1.3.2 – Temperatura
La IR augmenta en funció directa de la temperatura, sent els increments més importants com major és
la temperatura de conservació del producte (Veure taula 4).
Aquest augment d’activitat modifica la composició gasosa en l’interior de l’envàs per a una mateixa
permeabilitat, ja que la difusió dels gasos a través del film no permet compensar la disminució d’O 2 i
l’increment de CO2. Entre aquests dos factors existeix una relació lineal anomenada equació de Gore
que permet extrapolar la IR a 0 oC: IRo =10B i determinar el coeficient d’augment de la respiració per a
un increment de 10 oC de temperatura Q10 = 1010A (Romojaro, et al., 1996).
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En la taula 5 es pot apreciar la temperatura i composició gasosa recomanades en la conservació de
rodanxes de taronja de quarta gamma.
Taula 5: Recomanacions de conservació per a les rodanxes de quarta gamma
Temperatura

Atmosfera

Temperatura
òptima (oC)

Rang de
temperatura (oC)

% d’O2

% de CO2

0

0-5

14 - 21

7 - 10

Eficàcia
Moderada

Font: International Fresh-cut Produce Association, 2001

1.3.3 – Permeabilitat del film
Els tipus de film disponibles en l’actualitat per a l’envasat de productes alimentaris són diversos;
tanmateix, són relativament pocs els que utilitzen el sector manipulador de fruites i hortalisses en fresc.
Entre ells podem citar: PVC, polietilè, polipropilè i poliestirè. Aquests polímers presenten rangs de
permeabilitat molt elevats, des de films barrera que impedeixen l’intercanvi gasós fins a permeabilitats
molt elevades degut als tractaments del film o al seu material constitutiu, cobrint les necessitats
d’aquest sector agroalimentari. Coneguda l’activitat metabòlica del producte a envasar i fixada la
temperatura de conservació és essencial seleccionar el film de permeabilitat adequada que asseguri
l’atmosfera modificada òptima en l’inerior de l’envàs (Romojaro, et al., 1996).
Si les rodanxes estàn tancades en un film impermeable, els nivells d’oxigen en l’interior de l’envàs
podrien disminuir a concentracions molt baixes en les que es podria iniciar la respiració anaeròbia.
L’anaerobiosi, amb acumulació d’àcids orgànics, normalment s’associa amb olors i sabors i una marcada
degradació del producte. Així doncs, si l’atmosfera no és l’adequada pot produir-se el desenvolupament
de sabors i olors extranys resultants d’un metabolisme fermentatiu (Artés, 2000c).
A la inversa, si la taronja s’envasa en un film amb excessiva permeabilitat, es produirà poca o cap
modificació de l’atmosfera. A més, les pèrdues d’humitat podrien provocar la pèrdua indesitjable de
frescor, i per tant els films totalment permeables són inadequats per l’envàs de productes frescos.
Tanmateix, si es selecciona un film d’adequada permeabilitat intermitja, s’estableix una adequada
atmosfera modificada d’equilibri quan les intensitats de transmissió d’O 2 i CO2 a través de l’envàs són
iguals a la intensitat de respiració del producte.
L’estructura d’aquestes làmines polimèriques permet l’intercanvi de gasos entre l’espai de cap de
l’envàs i l’atmosfera exterior. Gràcies a això, s’assoleix un estadi d’equilibri entre els gasos consumits per
l’aliment i els que entren i surten a través de la pel·lícula d’envasament (Figura 6): D’aquesta manera,
s’aconsegueix mantenir una composició gasosa dins de l’envàs molt similar a la de partida.
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A)

Aire

B)

CO2 = 0,03 % N2 = 78,03 %
O2 = 20,99 %

Aire
O2

H2O

C)

CO2

O2

Aire

H2O

CO2

Figura 6: Variacions de l’ambient gasòs en envasos amb productes actius en atmosfera modificada
A) Composició inicial de l’atmosfera protectora; B) Consum d’oxigen i producció de diòxid de carboni i
vapor d’aigua degut als processos metabòlics del producte; C) Difusió de gasos a través del material
d’envasat de permeabilitat selectiva.
Font: Adaptat de Fernández et al., 2006 i Parry, 1995
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2 – Objectiu
L’objectiu principal d’aquest treball ha consistit en estudiar l’evolució d’alguns paràmetres qualitatius de
la taronja de quarta gamma produïda industrialment en formats de 200 i 2000 g.
S’ha analitzat també taronges naturals per comparar-ne la qualitat com a matèria prima.
Els paràmetres estudiats han estat: composició de l’atmosfera, exudat, pH, sòlids solubles
totals, acidesa total i àcid ascòrbic.
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3 – Materials i mètodes
3.1 – Producte: Taronja
Les mostres analitzades són taronges del grup Navel, que es caracteritza per una polpa de textura molt
fina, normalment sense llavors i d’excel·lent qualitat. El seu nom fa al·lusió a la forma del seu calze que
recorda la forma d’un melic (“navel” significa “melic” en anglès).
S’ha analitzat dos tipus de mostres: La matèria prima (figura 7) i les safates de quarta gamma (figures 8 i
9). Aquestes, han estat produïdes industrialment i són destinades al canal HORECA (Hosteleria,
Restauració i Càtering) i es tracta de safates de 200 i 2000 g provinents d’una empresa del sector
alimentari.
El transport de la matèria prima i les barquetes s’ha efectuat per carretera amb la temperatura i humitat
relativa recomanades (Taula 2). S’han col·locat les safates en caixes de cartró (per protegir-les de la llum
solar i possibles cops) i en caixes de plàstic. Un cop el vehicle ha arribat a la universitat, les caixes han
estat descarregades i les barquetes i matèria prima han estat emmagatzemades el mateix dia d’arribada
o

(divendres) en cambra frigorífica a una temperatura de 2 ± 2 C fins al moment de l’anàlisi.

Figura 7: Taronges Navel

Figura 9: Safates de 200 g

Figura 8: Safates de 2000 g

3.2 – Material: Envasos i films
El film de les barquetes de 200 g està format per polièster mentre que el de les safates de 2000 g per
polipropilè i polièster. En la taula 6 es pot apreciar la comparativa entre les diferents característiques de
cada film.
Taula 6: Característiques dels films dels envasos de rodanxes de quarta gamma
Barquetes de 200 g

Barquetes de 2000 g

Material

PET

PET + PP

Gruix (µm)

38,5

12 + 50

Semipermeable

Sí

Sí

Font: Packaging Systems S.L. (Veure annexos 8.1 i 8.2 per més informació sobre els films)
El polièster emprat té una elevada resistència a l’extensió i és capaç d’acceptar una àmplia gamma de
tintes d’impressió, així com la gamma d’etiquetes comercialment disponible mentre que el polipropilè
és parcialment cristal·lí i pot ser extruit amb un altre tipus de film (Parry, 1995); en el nostre cas, amb
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polièster. Com es pot observar en la taula 7 aquests materials també han estat utilitzats en l’elaboració
de les barquetes.
Taula 7: Característiques de les barquetes de rodanxes de quarta gamma
Barquetes de 200 g

Barquetes de 2000 g

Dimensions (mm)

200 x 155 x 35

320 x 260 x 80

Capacitat (mL)

600

4850

Pes (g)

20,5

115 (± 5 %)

Material

PET

PP

Color

Transparent

Blanc

Font: Adaptat de Packaging Systems S.L. (Veure annexos 8.3 i 8.4 per més informació sobre les barquetes)
La funció principal que desenvolupa l’envàs és protegir l’aliment del medi extern i preservar l’ambient
gasós creat en el seu interior. Els materials seleccionats per a la seva fabricació reuneixen les següents
característiques: Taula 8.
Taula 8: Propietats dels materials d’envasat per a atmosfera protectora
Barrera o protecció
Aquests materials han de
preservar l’aliment i
l’atmosfera protectora de

Barrera enfront a gasos, humitat i olors

l’ambient exterior.
Tècniques o mecàniques
Imposades pel procés

Resistència a forces de tracció i fricció

d’envasat, la maquinària i la

Resistència a impactes

manipulació dels envasos

Flexibilitat per soportar la pressió interna dels gasos

acabats durant la distribució i

Facilitat de sellat

venda

Resistència a baixes temperatures
Comercials

Presentació atractiva i

Brillantor i transparència

manipulació senzilla i pràctica

Facilitat d’obertura

pel consumidor

Aptitud per a la impressió i l’addició d’etiquetes
Font: Adaptat de Fernández et al., 2006
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3.3 – Disseny experimental
Cada experiment constava d’una mostra de la matèria prima (nou taronges naturals), quinze barquetes
de 200 g i 10 barquetes de 2000 g. Cada dia de control es treien de la cambra frigorífica tres safates de
200 g i dues de 2000 g per analitzar-les; excepte els divendres, que també s’analitzaven les taronges
o

naturals. Els paràmetres analitzats van ser la composició de l’atmosfera, exudat, pH, Brix, acidesa total i
àcid ascòrbic.
Els temps estudiats han estat: al dia de la seva recepció, als quatre, cinc, sis i set dies, conservats en
refrigeració. S’han realitzat cinc experiments: La majoria començen un divendres i s’acaben el dijous de
la setmana següent; per tant, s’han analitzat 5 mostres de taronges naturals, 75 de 200 g i 50 de 2000 g.
En total, 130 mostres.
Les mostres de cada experiment han estat codificades tal i com es mostra a la taula 9:
Taula 9: Exemple de les codificacions emprades per a l’experiment 5
E5 = Experiment 5

TN = Taronges naturals

T1 = Dia 1 (Divendres)

E5-1-TN-T1

T4 = Dia 4 (Dilluns)

-

T5 = Dia 5 (Dimarts)

-

T6 = Dia 6 (Dimecres)

-

T7 = Dia 7 (Dijous)

-

200 g
E5-1-200-T1
E5-2-200-T1
E5-3-200-T1
E5-1-200-T4
E5-2-200-T4
E5-3-200-T4
E5-1-200-T5
E5-2-200-T5
E5-3-200-T5
E5-1-200-T6
E5-2-200-T6
E5-3-200-T6
E5-1-200-T7
E5-2-200-T7
E5-3-200-T7

2000 g
E5-1-2000-T1
E5-2-2000-T1
E5-1-2000-T4
E5-2-2000-T4
E5-1-2000-T5
E5-2-2000-T5
E5-1-2000-T6
E5-2-2000-T6
E5-1-2000-T7
E5-2-2000-T7

La figura 10 mostra l’esquema general del procés experimental on les taronges naturals (matèria prima)
van ser pelades a mà en grills i a continuació es va procedir al liquat i extracció amb àcid oxàlic a l’1 %.
En les extraccions d’àcid oxàlic les rodanxes i la matèria prima han estat prèviament tallades amb
ganivet i barrejades amb la finalitat d’obtenir mostres representatives.
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Recepció i emmagatzematge en cambra frigorífica de les safates i la matèria prima; T1 = Dia 1 (Divendres); T cambra: 2 ± 2 oC
En les taronges
naturals
o matèria prima:

En les safates de 200 i 2000 g:

Determinació del % d’O2 i de CO2

Liquat de:
E5-1-TN-T1

Extracció amb àcid oxàlic de E51-TN-T1

Determinació del pes total, la fruita, l’exudat i la safata

Batut
Filtrat al buit

Extracció amb àcid oxàlic

Liquat

Batut

Filtrat al buit

Centrifugat
Determinació de pH,
sòlids solubles totals
(SST) i acidesa total (AT;
mètode AOAC 942.15)

Determinació de pH, sòlids
solubles (SST) totals i
acidesa total (AT; mètode
AOAC 942.15)

Centrifugat
Filtrat

Filtrat
Determinació de l’àcid ascòrbic
(Mètode AOAC 967.21)

Operacions realitzades el dia T1 (Divendres)

Determinació de l’àcid ascòrbic
(Mètode AOAC 967.21)

Operacions realitzades els dies T1, T4, T5, T6 i T7
Figura 10: Esquema general del procés experimental

En aquest cas es tracta de l’experiment número 5 començat el divendres 12 de febrer
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3.4 – Mètodes d’anàlisi
En el cas de la determinació del pH, acidesa total, sòlids solubles i àcid ascòrbic, la mostra ha estat
filtrada al buit per obtenir una mostra el més líquida possible, i així eliminar partícules sòlides. Un cop
filtrada, s’han realitzat les determinacions per duplicat.

3.4.1 – Determinació de l’atmosfera dins de l’envàs
La mesura de les concentracions de gasos s’ha realitzat amb un analitzador de gasos de la marca PBI
Dansensor i model CheckMate II. S’ha fet una mesura per safata (En total, tres mesures de tres safates
de 200 g i dues mesures de dues safates de 2000 g). S’apretava el botó de mesura i s’esperava a
l’estabilització dels valors de CO2 i d’O2 (al cap de pocs segons). Les concentracions s’expressaven en
percentatge.

Figura 11: Determinació del % de CO2 i d’O2 amb analitzador de gasos

3.4.2 – Determinació de l’exudat
En primer lloc, s’ha pesat cada barqueta (utilitzant la balança analítica marca COBOS model C-600-CS) i
s’ha anotat el pes total d’aquesta. A continuació, s’ha obert el film i se n’ha extret la taronja (la
diferència de pes correspon al pes de la fruita). Finalment, s’ha abocat l’exudat i se n’ha pogut
determinar la quantitat que hi havia a cada safata per diferència de pes.
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3.4.3 – Determinació del pH
A través del pH-METER CRISON BASIC 20 amb una sonda d’elèctrode de pH CRISON 52-01. S’ha fet servir
alíquotes de 10 mL de l’extracte liquat i filtrat: 2 mesures pel suc filtrat de les barquetes de 200 g i 2
mesures pel suc de les de 2000 g.

3.4.4 – Determinació dels sòlids solubles totals
Mitjançant un refractòmetre (Refractometer Economic High-Contrast Type. 0-32 % Cat Nº 121-A.
SHIBUYA OPTICAL CO., LTD), on s’obté el resultat expressat en oBrix. En aquest cas també s’ha fet dues
mesures per mostra. Amb l’extracte liquat i filtrat i un comptagotes se n’ha fet les determinacions.

3.4.5 – Determinació de l’acidesa total
Mètode AOAC 942.15: Es pipetejaven alíquotes de 10 mL de l’extracte liquat i filtrat i es valoraven amb
NaOH 0,1 N emprant com a indicador la fenolftaleïna a l’1 %. En aquest cas, s’ha realitzat dues
repeticions per mostra i el resultat ha estat expressat en g d’àcid cítric / 100 mL de polpa.

3.4.6 – Determinació de l’àcid ascòrbic
Mètode AOAC 967.21: S’ha fet un total de 4 extraccions agafant 20 g de mostra de taronja (prèviament
homogeneïtzada) amb 70 mL d’àcid oxàlic i s’ha centrifugat a 4500 rpm durant 20 minuts. Hi ha hagut 2
extraccions de les barquetes de 200 g i 2 de les de 2000 g. Seguidament, i el més ràpid possible, la
mostra es filtrava amb paper de filtre, i s’enrasava a 100 mL amb àcid oxàlic 1 %. Posteriorment, es
pipetejaven alíquotes de 5 mL i es procedia a la valoració amb DCPI (2,3-diclorofenolindofenol), amb
dues repeticions de cada mostra. El resultat ha estat expressat en mg d’àcid ascòrbic / 100 g de taronja.

3.5 – Anàlisi de dades
Per a l’anàlisi de les dades obtingudes mitjançant tots els mètodes anteriors d’anàlisi, s’ha emprat el
programa Microsof Excel versió 2007 (Microsoft office), amb el qual s’ha realitzat les mitjanes, les
desviacions estàndard i les gràfiques comparatives de tots els resultats.
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4 – Resultats i discussió
4.1 – Evolució del CO2 i l’O2 en les safates
La figura 12 mostra com els gasos de les barquetes de 200 g segueixen una tendència lineal: l’oxigen
disminueix mentre que el diòxid de carboni augmenta; mostra com no s’arriba a una atmosfera en
equilibri en els 8 dies, ja que la concentració de gasos varia diàriament. Aquests gasos varien en tots els
envasos de 200 g durant l’emmagatzematge refrigerat degut al metabolisme cel·lular; això significa que
les rodanxes respiren; és a dir, que absorveixen O2 i desprenen CO2. La respiració és possible gràcies a la
permeabilitat del film, que permet l’intercanvi gasós amb l’aire de fora de l’envàs. Si el film tingués una
permeabilitat baixa, els nivells d’oxigen en l’espai de cap disminuirien a baixes concentracions. Per
contra, si es tractés de films amb excessiva permeabilitat, hi hauria poca o cap modificació de
l’atmosfera, la qual cosa no és certa ja que es produeix una modificació diària de l’atmosfera. En aquesta
mateixa figura es pot apreciar com en el 8è dia el contingut d’oxigen és proper al 15 %, mentre que el
contingut de diòxid de carboni és al voltant del 10,5 %. Aquesta tendència lineal concorda amb
l’experiment realitzat per Eghle et al., 2008 en què el contingut final d’O2 al cap de 15 dies era del 10 % i
el de CO2 proper al 15 %. En aquest estudi es van envasar també en condicions atmosfèriques normals
200 g de rodanxes de taronges de la varietat sanguina en bosses de polietilè amb la mateixa
permeabilitat d’O2 que les safates de 200 g d’aquest treball final de carrera. A més, també van estar
emmagatzemades a baixa temperatura; en concret a 4 oC durant 15 dies.
20,00
y = -0,4437x + 18,366
R² = 0,7944

18,00
16,00

% de CO 2 i d'O2

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
y = 0,8283x + 3,7705
R² = 0,903

2,00
0,00

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

Dia 7

Dia 8

% d'oxigen

18,01

17,27

17,63

15,84

16,70

14,95

15,80

14,76

% de diòxid de carboni

4,53

6,07

5,50

7,60

6,92

9,58

9,20

10,58

Figura 12: Evolució de l’O2 i el CO2 en les safates de 200 g
Cada punt representa la mitjana dels 5 experiments. En cada experiment s’ha fet servir 3 safates de
200 g; per tant cada punt representa la mitjana de 15 barquetes. Les barres d’error representen la
desviació estàndard.
Tot i que no s’ha fet cap anàlisi microbiològic, és important destacar que en les rodanxes de taronja no
es va observar a simple vista desenvolupament microbià durant els dies que van estar
emmagatzemades. Això concorda amb l’experiment obtingut per Frutos et al., 2002 que, tot i que es va
fer un anàlisi microbiològic cada dos dies, no es va observar desenvolupament microbià durant els 10
dies que va durar l’experiment.
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En la figura 13 es pot veure com inicialment i fins el 6è dia els gasos també segueixen una tendència
lineal; l’oxigen disminueix i el diòxid de carboni augmenta. Tanmateix, a partir d’aleshores, l’O2
augmenta i el CO2 disminueix: Les figures 14 i 15 mostren aquesta situació. Una possible explicació és
que les rodanxes a partir del 6è dia cada vegada respiren menys; és a dir, capten menys oxigen i
desprenen menys gas carbònic: el fruit evoluciona cap a la senescència. En les figures 14 i 15 s’observa
que en el vuitè dia el % d’O2 i CO2 està a punt d’arribar a la composició del medi exterior: l’aire. Això vol
dir que la taronja pràcticament ja no respira. Convé destacar que en la figura 15 durant els dies 6, 7 i 8 el
CO2 pot ser que hagi quedat dissolt en l’exudat; disminuïnt així el contingut gasós present en l’espai de
cap.
20,00
y = -1,0615x + 19,81
R² = 0,9212

18,00

% de CO2 i d'O2

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
y = 1,5565x + 2,1103
R² = 0,9641

2,00
0,00
% d'oxigen
% de diòxid de carboni

Dia 1

Dia 2

Dia 3

Dia 4

Dia 5

Dia 6

17,94

18,30

17,35

15,28

14,49

13,21

4,47

4,80

6,05

8,32

9,80

11,91

Figura 13: Evolució de l’O2 i el CO2 en les safates de 2000 g
Cada punt representa la mitjana dels 5 experiments. En cada experiment s’ha fet servir 2 safates de 2000 g; per
tant, cada punt representa la mitjana de 10 barquetes. Les barres d’error representen la desviació estàndard.

20,00

22,00

18,00

20,00

16,00

18,00
16,00

14,00

14,00
% de CO2

% d'O2

12,00
10,00
8,00

12,00
10,00

8,00

6,00

6,00

4,00

4,00

2,00

2,00

0,00
E1

0,00

Dia 6

Dia 7

Dia 8

16,80

17,50

19,60

E1

12,16

18,15

E2

E2

E3

Dia 6

Dia 7

Dia 8

7,10

6,50

1,80

7,08

4,80

E3

7,21

E4

16,25

E4

7,40

E5

12,58

E5

12,35

15,30

20,80

10,40

Figura 14: Evolució de l’O2 en les safates de

Figura 15: Evolució del CO2 en les safates de

2000 g a partir del 6è dia

2000 g a partir del 6è dia
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4.2 – Exudat produït durant la vida comercial
Per entendre el que ha succeït en les figures 16 i 17, primer s’ha de tenir present que l’exudat és el
resultat de la degradació de la paret cel·lular, generalment provocat per enzims que causen estovament
del teixit i que redueixen el contingut de polpa. Està format principalment per aigua però també conté
sucres i àcids orgànics (Klein, 1987). En l’estudi realitzat per Eghle et al., 2008 es va relacionar la pèrdua
de suc de rodanxes de taronja amb l’activitat de l’enzim pectinmetilesterassa (PME); en concret, els
resultats obtinguts suggerien que aquelles mostres de rodanxes de 200 g amb una major activitat de
PME podrien ser les més propenses a la pèrdua de suc durant l’emmagatzematge refrigerat. Aquest
enzim està involucrat en la degradació de les estructures pèctiques de la paret cel·lular; està
específicament involucrat en la de-esterificació de la pectina provocant l’alliberació de metanol i àcid
pèctic (Schols et al., 1995; Basak i Ramaswamy, 1997; Ingallinera et al., 2005a,b). Aquesta reacció
provoca la sinèresi de la cèl·lula i la pèrdua de suc. Observant la figura 16 es pot apreciar com entre els
dies 1 i 4 hi ha un augment inicial de l’exudat (excepte en l’experiment 3); durant els següents dos dies
l’exudat decreix una mica i a partir del 6è dia, augmenta.

Figura 16: Evolució de l’exudat en les safates de 200 g
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En la gràfica 17, entre els dies 1 i 4 s’observa com en els experiments 3, 4 i 5 l’exudat es manté força
estable; excepte en l’experiment 1 que augmenta en els primers tres dies. A partir del 5è dia l’exudat
augmenta.

Figura 17: Evolució de l’exudat en les safates de 2000 g
Si comparem les dues figures, observem que l’exudat es produeix normalment en els primers quatre
dies; sobretot en les safates de 200 g; a mesura que trancorre el temps, segueix augmentant però amb
menor intensitat. L’exudat en els envasos de 2000 g no és proporcional a la quantitat de fruita present
en l’envàs; ja que pràcticament s’obté la mateixa quantitat d’exudat en les safates de 200 g en el vuitè
dia.
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4.3 – Evolució del pH
En les figures 18 i 19 es pot apreciar com no hi va haver un canvi significatiu al llarg dels dies en
comparació amb la matèria prima. Aquesta estabilitat resulta molt beneficiosa tenint en compte que
variacions de pH poden implicar pèrdues de sabor i aroma (Chitarra & Chitarra, 1990) i una possible
explicació podria ser la baixa activitat metabòlica deguda a l’absència de desenvolupament microbià
(que sembla que a simple vista no n’hi hagi). Això coincideix amb l’estudi realitzat per Frutos et al., 2002
on es va observar que el pH es va mantenir en un valor de 3,6 per a rodanxes de taronja amb 100 mL de
o

suc envasades durant 10 dies en recipients tancats de polietilè a una temperatura de 2 C. En general
tots els valors es troben molt pròxims als de la matèria prima; excepte els de l’experiment 1 tant de les
safates de 200 com les de 2000 g, amb resultats lleugerament inferiors. Això podria ser degut a una
variablilitat en la matèria prima; tanmateix, en l’experiment 1 no disposàvem de taronges naturals com
a matèria prima per comprovar-ho.

Figura 18: Evolució del pH en les safates de 200 g

Figura 19: Evolució del pH en les safates de 2000 g
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4.4 – Evolució dels sòlids solubles totals
En general es mostren força estables tal i com mostren les figures 20 i 21 amb valors molt pròxims a la
matèria prima. No es veuen canvis significatius. En l’experiment realitzat per Rocha et al., 1995 el
contingut de sòlids solubles va ser similar durant 13 dies d’emmagatzematge a 4 oC (9,82 ± 0,68) en
taronges pelades i tallades.

Figura 20: Evolució dels sòlids solubles totals en les safates de 200 g

Figura 21: Evolució dels sòlids solubles totals en les safates de 2000 g
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4.5 – Evolució de l’acidesa total
En la figura 22 es pot apreciar com el contingut d’acidesa total pràcticament no disminueix; això podria
ser degut a la poca pèrdua d’exudat: si hi hagués hagut una gran quantitat d’exudat això implicaria una
disminució en el contingut d’aigua, sucres i àcids orgànics, entre els que hi ha l’àcid cítric. La poca
pèrdua d’exudat i, en conseqüència, d’àcid cítric és degut a una baixa activitat de l’enzim
pectinmetilesterassa (Eghle et al., 2008). En aquest estudi es va demostrar com no totes les varietats
d’un mateix grup de taronges tenen la mateixa activitat enzimàtica; en particular, aquelles varietats que
presentaven una baixa pèrdua d’exudat se’ls hi va atribuïr una baixa activitat de l’enzim
pectinmetilesterassa.
L’acidesa total de la figura 23 ha disminuït aproximadament un 3 % en el 3r, 4t i 5è experiment. Això
concorda amb l’estudi realitzat per Rocha et al., 1995 en què en els sis primers dies d’emmagatzematge
refrigerat a 4 oC, el contingut d’àcid cítric va disminuir d’un 0,46 a un 0,44 %.

Figura 22: Evolució de l’acidesa total en les safates de 200 g

Figura 23: Evolució de l’acidesa total en les safates de 2000 g
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4.6 – Degradació de l’àcid ascòrbic durant la vida comercial
En un principi es pensava que la degradació de l’àcid ascòrbic tant en els envasos de 200 com en els de
2000 g, aniria disminuïnt diàriament, ja que aquest àcid (també conegut com vitamina C) es caracteritza
per ser un nutrient particularment inestable, sent molt fàcil la seva degradació ja que es veu afectat per
la llum, oxigen i temperatura. A més, segons (Rocha et al., 1995; Rapisarda et al., 2001) se sap que en
rodanxes de taronja l’àcid ascòrbic va disminuir un 40 % després de dues setmanes d’emmagatzematge
refrigerat (4 ± 0,5 oC). Tanmateix, si comparem les figures 24 i 25 s’aprecia com tan sols en l’experiment
3 es degrada en els primers 4 dies.

Figura 24: Evolució de l’àcid ascòrbic en les safates de 200 g

Figura 25: Evolució de l’àcid ascòrbic en les safates de 2000 g
Per compendre la degradació d’aquest àcid cal tenir present que l’enzim ascorbat oxidassa (AAO)
catalitza l’oxidació de l’àcid ascòrbic en àcid dehidroascòrbic amb la conseqüent reducció d’oxigen a
l’aigua. Es pensa que aquest enzim és el responsable de la degradació de l’àcid ascòrbic (Yahia et al.,
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2001). Tanmateix, en l’estudi realitzat per Eghle et al., 2008, una gran degradació de l’àcid ascòrbic va
ser relacionada amb una gran activitat de l’enzim ascorbat oxidassa; en concret, els resultats obtinguts
suggerien que aquelles mostres de 200 g amb una major activitat de AAO podrien ser les més propenses
a la degradació d’àcid ascòrbic durant l’emmagatzematge refrigerat, mentre que aquelles amb una baixa
activitat d’AAO podrien ser més resistents a l’oxidació de l’àcid ascòrbic. Això podria ser degut a l’
activitat de PME que, danyant les cèl·lules, probablement facilités el contacte entre els enzims en
l’exudat.
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5 – Conclusions
El material amb el que estan fets els films dels envasos permet un intercanvi gasós que ajuda a mantenir
i allargar la vida útil del producte.
El comportament gasós en l’espai de cap varia en funció de si es tracta d’envasos de 200 o bé de 2000 g;
en el cas dels de 200 g, diàriament s’absorveix O 2 i es desprèn CO2 de manera lineal mentre que en els
envasos de 2000 g, a partir del sisè dia, les rodanxes deixen de respirar i desprenen menys CO2: el fruit
evoluciona cap a la senescència. Sembla doncs que la vida útil de l’envàs de 2000 g és més curta que la
de 200 g.
A partir del primer dia en ambdos formats (200 i 2000 g) s’obte un percentatge d’exudat similar
probablement degut a l’activitat de l’enzim pectinmetilesterassa i al processat. Aquest no s’incrementa
notablement durant la vida comercial, pràcticament s’obté la mateixa quantitat d’exudat en els dos
formats en el vuitè dia.
El pH i l’acidesa no varien pràcticament durant el període de vida comercial. En el cas de l’àcid ascòrbic
les variacions al llarg del temps no varen ser notables a excepció d’un dels experiments.
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7 – Annexes
7.1 – Fitxa tècnica del film de les barquetes de 200 g
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7.2 – Fitxa tècnica del film de les barquetes de 2000 g
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7.3 – Fitxa tècnica de l’envàs de les barquetes de 2000 g

37

ESTUDI DE L’EVOLUCIÓ D’ALGUNS PARÀMETRES QUALITATIUS DE LA TARONJA (Citrus sinensis) DE QUARTA GAMMA

7.4 – Fitxa tècnica de l’envàs de les barquetes de 200 g
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