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RESUMO 
 
 

O ensacamento da nêspera, após o desbaste de fruto, tem a finalidade de evitar o ataque de 
mosca das frutas e a incidência de mancha arroxeada, distúrbio decorrente da intensa 
exposição dos frutos à luz solar. A folha dupla de jornal é o material mais utilizado para o 
ensacamento das nêsperas. Entretanto, a obtenção de jornal está cada vez mais difícil e a 
confecção dos sacos demanda mão de obra para dobrar e grampear. Diante disso, o presente 
trabalho tem por objetivo avaliar a utilização de diferentes materiais para ensacamento das 
nêsperas. No experimento implantado, no pomar didático do Departamento de Ciências 
Agrárias da Universidade de Taubaté, adotou-se o delineamento em blocos ao acaso com oito 
tratamentos e oito blocos. Os tratamentos foram compostos por sacos de diferentes materiais, 
tais como: TNT vermelho, TNT verde, TNT branco, TNT preto, saco de papel de pão simples e 
duplo, papel Jaré e jornal (testemunha). Cada bloco se constituiu numa planta. Após o 
desbaste, os frutos foram ensacados e colhidos quando completamente maduros. Nos frutos 
maduros determinaram-se o comprimento, o diâmetro, a massa do fruto inteiro, a massa das 
sementes, o pH, a acidez titulável, o teor de sólidos solúveis da polpa e a incidência de mancha 
arroxeada. Observou-se que houve efeito significativo dos tratamentos para comprimento 
(secção longitudinal), diâmetro (seção equatorial), massa do fruto, sólidos solúveis, acidez 
titulável e mancha arroxeada. O maior comprimento do fruto foi obtido no tratamento com papel 
Jaré (47,2 mm). O maior diâmetro foi verificado no ensacamento com jornal (37,3 mm), seguido 
do papel Jaré. Este diâmetro classifica os frutos como médios. Quanto à massa do fruto, 
obtiveram-se frutos mais pesados no tratamento com jornal (34,9g) e Jaré (34,4 g), 
estatisticamente iguais, seguidos pelo saco de papel de pão duplo (30,3g) e simples (29,2 g). O 
teor de sólidos solúveis foi mais elevado nos tratamento com TNT vermelho (17,5oBrix) e TNT 
verde (17,1 oBrix), que foram estatisticamente iguais. Este resultado é decorrente da queima e 
desidratação dos frutos provocados pelo material. Os frutos ensacados com saco de pão 
simples e duplo apresentaram teor de sólidos solúveis superior ao tratamento com Jornal e 
Jaré. A acidez titulável para os frutos protegidos com saco de papel duplo e simples (0,55 e 
0,51 %) foram estatisticamente iguais ao teor observado para os frutos ensacados com Jornal 
(0,47% ácido málico). A maior incidência de mancha arroxeada foi observada no tratamento 
com TNT vermelho e a menor no papel Jaré e saco de pão duplo, que foram estatisticamente 
iguais. Conclui-se que o uso do papel Jaré e do saco de pão duplo e simples substituem o uso 
do jornal. Todavia os sacos de papel de pão duplo e simples não demandam mão de obra para 
confecção. 


