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• I> S.KO ft-i rxtr-i".!f e» frtii'.i tir*- crrflor. i l:>ril'ic:n!i> i<«- ilHU^i^ ilv point it»i ru fonti 
' il«- soluc.'io a lit*. |K ra.«ie. crulf i 1:. siituito- in n-|T>n -••• j .t:. nvvii i .1 >.t ÍJM :,t:.t „>. |r.i.c-
ik-ifSi- cnt:i<> a filtrac:»'. surf1 t> xarope formal :iü" iti | i'>|>r>i-.;n> «!i Ml>:. di >.-i. ::rf 1 {ÜÍ:;I 
i"j»b MKfcil dr MiCi clarifi'.aUn. Ajôs :i fom.ii;:i;t!> o prinhit.- !>•! :x(t•• .11! alt S't ;:n.. 
favorecer a soUi>i\ ÍZ&~M> do *ú.:w e prnctdeu-si ao errhji-* ; I M ;: ipitiiti-. (w-ii i:i.u-.-t a 
pasteurização er hatihc-oarí.i pr-r iw period, ü»- ir- «111 scpu.io de n^iii.inxnlt- ctj iyun 
corrente, lorn» obtidas amostTas dc xarope que forar. analisa&i* en. sua* características 
quwiqas t fístec-quíaicas «stnsalmentc durante ISC dias. 

. 0 produto apresentem una hoa estabilidade das características química* e físico-múiai-
eas; 

. A análise sensorial obteve hoa aceitarão pelos provadores a nível de laboratório: 

. Aprescntou-sc enquadrado dentro dc padrão exigido pelo fiinistério da Agricultura. 

CONSERVAÇÃO DE RASGAS ATRAVf S DA RADIAÇÃO CAMA. CARArrtPTST1CA5 FÍSICAS, BFI 

MICAS E SEKSCRIAIS. POKARCO. »•£.; KALi>EK. J.K.M; ARTHtÜ. V.: SPVlJ. ».K.F. K.ntri- d. 

Energia Nuclear na Agricultura - Av. .Centenário, 303 - !3*"(» Piracicaba, Si' Paulo, Bra

sil). 

0 objetivo deste trabalho foi avaliar as característica* químicas e sensorials da: 

manga», vai. Harden, submetidas a tratamentos corabinados com irradiação * aquecitrento, 

para controle de antracnose. As mangas foram selecionadas «• dividida' er 3 lotes vi 

quais foram submetidos aos sepuintes tratamentos: 1? lote: aquecinento er, ãyia a Si C 

par 5 ain. «• irradiação; 29 lote: aquecisente (55 C/5 rir.> eir, srlu;àv fungicidal 

(•enlate 0,2*,) e irradiação; 3° lote: somen et- irradiação. As dose» utilizadas forar. ',í'j 

0,7; 0,8; 0,9 * 1/' kCy, a uma taxa de dose d* 1,8J kCy/h. 0 irradiator utiliaaoo foi dí 
o 

tipo Gaamabeam-650, con atividade de l,5b>.)0 ítbç. Após a irradiaça' a; mane-".- foras 

armazenadas a 11 °C por 39 dias e nai* 7 dias a 22 <". 0 controle ca« amostra» foi 

realizado através das análises quír-.iras (írix, a.idez total c pH>, física (pesagen) 1 

análise sensorial, utilizando-st o método da "Análise Descritiva Quantitativa", cos 

escala linear de 0 a 10 cs, para cada atribute de sabor (ácido, maduro, doce, textura 1 

impressão global). 0 delineamento experimental foi inteirarem* casualizado. Al 

comparações múltiplas fora» determinadas pelo teste F. Os «elhorts resultados foras 

apresentados pelas «ancas aquecidas em solução funpicida c itradiadas con 0,7 e 1,0 íeCy 

e pelas aquecidas em acua e irradiadas com (>,£., 0,8 e 1,0 kCy.CSubven. Grupo Italmapnísio) 
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