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RESUMO 

Aditivos para a redução do escurecimento enzimático de escarola minimamente 

processada 

 

A escarola (Cichorium endivia var. latifolia L.) é uma hortaliça da família Asteraceae, 

de folhas largas, lisas e alongadas com bordos dentados. Entre as folhosas, apresenta grande 

potencial para o mercado de produtos minimamente processados. No entanto, o processamento 

mínimo desencadeia resposta de estresse devido às lesões causadas durante os cortes 

necessários, levando ao colapso celular e, permitindo assim, o contato dos substratos com 

enzimas oxidativas associadas ao escurecimento. O uso de aditivos possui ação antioxidante 

eficaz para o controle do escurecimento enzimático, inibindo a atividade da polifenoloxidase 

(PPO), que é a principal responsável pelo escurecimento enzimático. O objetivo do presente 

estudo foi avaliar a eficiência da cisteína, isoladamente ou em associação com o ácido cítrico, 

na redução do escurecimento enzimático e conservação da qualidade de escarola minimamente 

processada. Foram realizados dois experimentos. No primeiro experimento foi avaliada a 

inibição do escurecimento enzimático das escarolas minimamente processadas (MP), as folhas 

de escarolas foram submetidas ao corte manual em tiras, e a manutenção da qualidade foi através 

da aplicação de cisteína em cinco doses (0,0%; 0,05%, 0,1%, 0,2% e 0,3%). Após os 

tratamentos, as escarolas foram armazenadas sob refrigeração a 5°C e 95% UR por 12 dias. No 

segundo experimento avaliou-se a eficiência dos aditivos cisteína e ácido cítrico na inibição do 

índice de escurecimento manutenção da qualidade e conservação da escarola MP submetidas 

ao corte manual em tiras. Os tratamentos foram controle (sem aditivos conservantes); 1% de 

ácido cítrico; 0,2% de cisteína e 0,2% de cisteína + 1% de ácido cítrico armazenadas sob 

refrigeração a 5°C e 95% UR por 12 dias. No primeiro experimento foram realizadas as análises 

de taxa respiratória, produção de etileno, sólidos solúveis, acidez titulável, luminosidade e cor, 

índice de escurecimento, capacidade antioxidante, atividade da polifenoloxidase e compostos 

fenólicos totais e as avaliações foram realizadas aos 0, 3, 6, 9 e 12 dias. Ao final desse 

experimento, constatou-se que a aplicação de 0,2% de cisteína foi o mais indicada entre as doses 

testadas para a diminuição do índice de escurecimento e manutenção da qualidade da escarola 

minimamente processada por 12 dias. No segundo experimento foram realizadas aos 0, 3, 6, 9 

e 12 dias, as análises de sólidos solúveis, luminosidade e cor, índice de escurecimento, 

capacidade antioxidante, atividade da polifenoloxidase e compostos fenólicos totais. Neste 

experimento, constatou-se que a dose 0,2% de cisteína proporcionou o menor índice de 

escurecimento e melhorias no aspecto visual das folhas pelo período de 12 dias. 

 

Palavras-chave: Cichorium endivia var. latifolia L.; Antioxidantes; Ácido Cítrico; Cisteína; 

Conservação; Escurecimento enzimático; Polifenoloxidase 
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ABSTRACT 

 
Additives for the reduction of enzymatic darkening of minimally processed endive 

 
The Escarole (Cichorium endivia var. latifolia L.) is a vegetable of the Asteraceae family, 

of broad leaves, smooth and elongated with toothed edges. Among the hardwood, it presents 

great potential for the market of minimally processed products. However, minimal processing 

triggers stress response due to injuries caused during the necessary cuts, leading to cellular 

collapse and thus allowing contact of substrates with oxidative enzymes associated with 

darkening. The use of additives has an effective antioxidant action to control the enzymatic 

browning, inhibiting the activity of polyphenoloxidase (PPO), which is the main responsible for 

the enzymatic browning. The aim of this study was to evaluate the efficiency of cysteine, alone 

or in association with citric acid, in the reduction of enzymatic browning and preservation of 

the quality of minimally processed escarole. Two experiments were carried out. In the first 

experiment, the inhibition of enzymatic darkening of the minimally processed escarole (MP) 

was evaluated, the leaves of the escarole were subjected to manual cutting in strips, and the 

maintenance of the quality was through the application of cysteine in five Doses (0.0%; 0.05%, 

0.1%, 0.2% and 0.3%). After the treatments, the escarole were stored under refrigeration at 5 ° 

C and 95% RH for 12 days. In the second experiment, the efficiency of cysteine and citric acid 

additives was evaluated in the inhibition of the index of darkening maintenance of the quality 

and preservation of the MP escarole submitted to manual cutting in strips. The treatments were 

controlled (no preservatives additives); 1% citric acid; 0.2% cysteine and 0.2% cysteine + 1% 

citric acid stored under refrigeration at 5 ° C and 95% RH for 12 days. In the first experiment, 

the analysis of respiratory rate, ethylene production, soluble solids, titratable acidity, luminosity 

and color, darkening index, antioxidant capacity, polyphenoloxidase activity and phenolic 

compounds were performed. And evaluations were performed at 0, 3, 6, 9 and 12 days. At the 

end of this experiment, it was found that the application of 0.2% of cysteine was the most 

indicated among the doses tested to decrease the darkening index and maintenance of the quality 

of the minimally processed escarole for 12 days. In the second experiment, the analyses of 

soluble solids, luminosity and color,  darkening index, antioxidant capacity, polyphenoloxidase 

activity and total phenolic compounds were performed at 0, 3, 6, 9 and 12 days. In this 

experiment, it was found that the dose 0.2% of cysteine provided the lowest rate of darkening 

and improvements in the visual aspect of the leaves for the 12-day period.  

 

Keywords: Cichorium endivia var. latifolia L.; Antioxidants; Citric acid; Cysteine; 

Conservation; Enzymatic browning; Polyphenoloxidase 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A escarola (Cichorium endivia var. latifolia L.) pertence à família Asteraceae, é 

originária da Índia e tendo sido utilizada como alimento pelos antigos egípcios, gregos e 

romanos. Esta folhosa perdurou na região mediterrânica durante séculos chegando ao Reino 

Unido aproximadamente no século XVI. Primeiramente, surgiram os tipos de folhas largas e, a 

partir do século XIII, surgiram os tipos de folhas estreitas e frisadas. Fazem parte do grupo de 

hortaliças folhosas mais populares no Brasil e são divididas em duas variedades: Cichorium 

endivia var. Crispa L., que tem folhas divididas e retorcidas com os bordos dentados, e 

Cichorium endivia var. latifolia L.: que possui folhas amplas, lisas e apenas os bordos dentados, 

conhecida como escarola ou chicória (CERMEÑO, 1996; RYDER, 1998; FILGUEIRA, 2007; 

DIAS, 2015). 

A propagação da escarola é realizada pela semeadura em bandeja para o cultivo de 

mudas, acompanhada pelo transplante ao local definitivo. Em nível de produção e consumo no 

Brasil, a escarola apresenta destaque juntamente com o repolho, couve, rúcula e alface como o 

grupo das principais hortaliças folhosas (FELTRIM et al., 2006; FILGUEIRA, 2007). O 

amargor das folhas se deve a compostos glicosídeos, que estimula o apetite e a digestão 

(CONSTABEL et al., 2008). 

As principais regiões produtoras do Brasil estão no centro-sul do país, sendo São  Paulo 

o principal estado produtor, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. Em 2015, o 

Entreposto Terminal São Paulo (ETSP) registrou a entrada de 5.197 toneladas de escarola 

vindas dos seguintes municípios do estado de São Paulo: Ibiúna, Piedade, Cotia, Mogi das 

Cruzes, Santa Izabel e Embu Guaçu (FILHO; OLIVEIRA, 2012; JORNAL ENTREPOSTO, 

2016). 

Usada principalmente na preparação de saladas ou na forma cozida, é avaliada como um 

alimento rico em nutrientes e vitaminas A, B1, B2, C, D e E, além dos minerais entre eles ferro, 

potássio, cálcio e fósforo; possui ainda alto teor de fibras. São atribuídos à escarola diversos 

benefícios devido aos compostos bioativos como carotenoides, flavonoides e compostos 

fenólicos, dentre eles a quercetina e kaempferol, o que agrega à escarola diversos benefícios 

antioxidantes (TIVERON, 2007; MURILLO et al., 2010). Propriedades medicinais são 

ressaltadas como, aumento da resistência do organismo contra infecções dos sistemas 

digestório, mantendo a saúde da pele e prevenindo a formação de cálculos renais e respiratório, 

assim como, apresenta propriedades estimulantes da vesícula e fígado, além de ter baixo valor 

calórico (BALBACH & BOARIM, 1992; SILVA, 2015, SOARES, 2016). 
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Devido ao ritmo de vida atual, os consumidores cada vez menos disponibilizam tempo 

para investir na alimentação, porém são exigentes e buscam por alimentos de qualidade que 

sejam saudáveis e de preparação fácil e rápida. No Brasil, embora tenha grande disponibilidade 

de produtos hortícolas, há perdas significativas durante a cadeia de produção, destacando as 

perdas ocorridas no campo, durante a pós-colheita e devido à falta de  tecnologia adequada 

(ALVES, 2010). Porém, nos últimos anos, os produtores e distribuidores têm se conscientizado 

sobre essa perda, e utilizado estratégias como o processamento mínimo para reduzir o 

desperdício, visando o aproveitamento integral dos vegetais (CHITARRA, 2001; PILON, 2003; 

MELO, 2006). 

Os alimentos minimamente processados (MP) surgiram devido à demanda da 

população, que exige produtos práticos aliados à preservação do frescor e da qualidade 

nutricional do alimento original (KORHONEN, 2002; BUCKLEY et al., 2007). 

O processamento mínimo de hortaliças se baseia nas operações que se retiram as  partes 

não comestíveis como cascas, talos e sementes. Este processo envolve cortes e estresses 

mecânicos, o que acaba causando rápida deterioração, dentre os principais danos destacam-se a 

aceleração da perda de água, aumento da taxa respiratória e produção de etileno, rompimento 

de organelas, escurecimento enzimático e modificação do sabor e aroma nas hortaliças. Essas 

alterações levam à menor vida útil em comparação com as hortaliças inteiras e necessita de 

condições especiais de acondicionamento, armazenamento e muitas vezes adição de 

conservantes para aumentar o tempo de prateleira (LUENGO et al., 1997; CENCI, 2011). 

Um dos desafios do processamento mínimo de escarola é a vulnerabilidade ao 

escurecimento enzimático resultante de reações catalisadas por enzimas. As reações de 

escurecimento podem abranger diferentes compostos e atuar por diferentes vias químicas. Os 

principais grupos de reações que conduzem ao escurecimento são de oxidação enzimática dos 

fenóis, principalmente pela atividade da enzima PPO que tem papel principal no escurecimento 

de vegetais recém-cortados, o substrato o-difenol reage com o oxigênio formando σ-quinonas, 

resultando em melaninas escuras (CHANG, 2009; NUNES et al., 2011; MISHRA, et al., 2016). 

Essa enzima causa o surgimento de odores estranhos (“off flavors”), lignificação da parede e 

escurecimento do vegetal, levando ao desenvolvimento de sabores desagradáveis e perdas na 

qualidade nutricional (HAMINIUK et al., 2005). 

A PPO e os substratos fenólicos estão localizados em diferentes compartimentos 

celulares, nos plastídios e vacúolos, respectivamente. Porém, com a quebra dos compartimentos 

celulares durante o processamento mínimo, as diferentes enzimas e substratos são liberados, 
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permitindo o contado e, consequentemente, a reação. A PPO é capaz de oxidar vários substratos, 

pois age catalisando a oxidação de substratos fenólicos por oxigênio molecular (CHISARI et 

al., 2010; GOMES et al., 2014). O principal problema do escurecimento enzimático sob o 

aspecto nutricional deve-se à probabilidade das o-quinonas interagirem com grupos amina e 

tiol, reduzindo a disponibilidade da lisina, metionina, tiamina e outros nutrientes essenciais 

(YANG, 2000; VILAS BOAS, 2002). 

Entre os principais fatores no desenvolvimento do escurecimento enzimático gerado 

estão a concentração de PPO ativa, temperatura, oxigênio disponível e pH. O pH ótimo da PPO 

varia com a fonte da enzima e com o substrato, que na maioria dos casos situa-se entre 6 e 7, 

porém seu ajuste para valores inferiores a 4 possibilita o controle do escurecimento enzimático 

(PINELI et al., 2005; SANTOS, 2009; ARAÚJO, 2010). 

Os alimentos minimamente processados possuem alta perecibilidade, por isso 

necessitam de conservantes que auxiliem a manter suas características visuais e nutricionais, 

que tenham como objetivo evitar perdas de coloração, sabor, aroma e qualidade nutricional 

(BARUFFALDI, 1998; EVANGELISTA, 2000). O uso de antioxidantes tem se mostrado eficaz 

para o controle do escurecimento enzimático em frutas e hortaliças (ARAÚJO, 2010; CENCI 

et al., 2011). 

Além da aplicação de ácidos orgânicos, os aminoácidos estão sendo testados para 

aplicação em produtos minimamente processados com o objetivo de controlar o escurecimento 

enzimático (FAI et al., 2008). Conservantes como a cisteína e o ácido cítrico possuem essa 

finalidade, e são pesquisadas e usadas devido à facilidade na aplicação e efetividade do 

tratamento (ARAÚJO, 2010; CENCI et al., 2011). A cisteína é considerada um agente redutor, 

pois atua na prevenção do escurecimento enzimático, reduzindo as o-quinonas a difenóis (sem 

coloração), ou reagindo irreversivelmente com elas formando produtos estáveis e sem cor 

(MARSHAL, KIM e WEI, 2000). 

A cisteína parece funcionar através de diferentes mecanismos, sendo eles a inibição 

direta da enzima e a ação sobre os produtos de reação enzimática (PRECZENHAK, 2017). De 

acordo com Ali et al. (2015), o mecanismo de ação da cisteína compete com o escurecimento 

enzimático de duas formas, em concentrações mais elevadas (1,0 M), sua ação se dá pela reação 

com quinonas, por meio do grupamento tiol, formando um aduto incolor e impedindo a 

formação da coloração amarronzada, enquanto nas baixas concentrações (até 2 mM) a cisteína 

funciona como inibidor da PPO, combatendo diretamente pelo sítio ativo da enzima. 

A cisteína demonstrou efetividade contra o escurecimento enzimático em lichias, com 

doses de 0,25%, apresentando redução do índice de escurecimento do pericarpo e manutenção 
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do sistema antioxidante por 28 dias (ALI et al., 2016). De acordo com Amodio et al. (2011) 

0,5% de cisteína foi o tratamento anti-escurecimento mais eficiente do que o ácido ascórbico e 

ácido cítrico para alcachofras minimamente processadas armazenadas. 

Quando combinada com outros antioxidantes como o ácido cítrico, a cisteína tem sua 

eficácia aumentada (MELO; VILAS-BOAS, 2006; COSTA, 2010). O ácido cítrico é o ácido 

orgânico mais abundante encontrado em vegetais. É classificado como um agente 

quelante/sequestrante que faz parte do Compêndio da Legislação Brasileira de aditivos 

alimentares, disponibilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para uso 

nos produtos hortícolas (BRASIL, 2001), podendo ser usado em sinergia com outros 

antioxidantes, e é de fácil aplicação, baixo custo e apresenta efetividade do tratamento (CENCI, 

2011). 

O ácido cítrico é amplamente utilizado por possuir ação acidulante e quelante e, além 

de reduzir o pH, pode complexar o cobre no centro ativo da PPO (ROCCULI et al., 2007; 

SOARES, 2016). O pH é o fator principal que influencia tanto a ação contra a inibição da PPO 

quanto a atividade dos aditivos, uma vez que as enzimas associadas ao escurecimento têm sua 

atividade comprometida em pH ácido abaixo de 4 (TOMÁS-BARBERÁN & SPÍN, 2001; 

GOMES et al., 2014; AMIOUR & HAMBABA, 2016). 

Segundo Soares (2016), soluções de 1% ácido cítrico aplicadas em escarolas 

minimamente processadas apresentaram resultados satisfátorios e aumento do tempo de vida 

útil. A imersão de cenoura picada em solução de ácido cítrico com concentração entre 1 mM e 

100 mM apresentou melhoria na taxa respiratória e prevenção da descoloração (KATO 

NOGUCHI & WATADA, 1997). De acordo com Manolopoulou & Varzakas (2011),  soluções 

de 1% ácido cítrico combinado ao armazenamento em baixa temperatura (0˚C) prolongou a 

vida útil do repolho minimamente processado por 22 dias. 

Outros trabalhos ressaltam o potencial da cisteína em associação com ácido cítrico 

contra o escurecimento. Gonçalves (2007) testou doses de cisteína 0,5% combinadas de ácido 

cítrico 2% e verificou aumento da vida útil da maçã ‘Reineta’ minimamente processada. 

Altunkaya & Gokmen (2009) obtiveram bons resultados utilizado 0,05% de cisteína e 0,05% 

de ácido cítrico em alface minimamente processada. 

Considerando estes aspectos, o objetivo deste trabalho foi de avaliar a eficiência da 

cisteína, isoladamente ou em associação com o ácido cítrico, na redução do escurecimento 

enzimático e conservação da qualidade de escarola minimamente processada. 
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2 CISTEÍNA REDUZ O ESCURECIMENTO DE ESCAROLA MINIMAMENTE 

PROCESSADA 

 

RESUMO 

 
Devido ao processamento mínimo, a escarola é submetida à condições de estresses, que 

causam alterações no metabolismo e consequências indesejáveis, como aumento do 

escurecimento enzimático, causado pela enzima polifenoloxidase (PPO), e com redução na vida 

útil. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência de doses do aminoácido cisteína na 

manutenção da qualidade de escarola minimamente processada (MP). As folhas de escarolas 

foram submetidas ao corte manual em tiras com largura aproximada de 2 cm. Os tratamentos 

foram: controle (sem cisteína) e doses de cisteína (0,05%; 0,1%; 0,2% e 0,3 %). A escarola 

minimamente processadas foram armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias. A taxa respiratória, 

produção de etileno, sólidos solúveis, acidez titulável, luminosidade e cor, índice de 

escurecimento, capacidade antioxidante, atividade da polifenoloxidase e compostos fenólicos 

totais, foram avaliados aos 0, 3, 6, 9 e 12 dias. Os resultados mostraram que o uso de 0,2% de 

cisteína foi a dose mais eficiente no controle do escurecimento enzimático e aumentando o 

tempo de prateleira do produto minimamente processado. 

 
Palavras-chave: Cichorium endivia var. latifolia L.; Antioxidantes; Cisteína; Refrigeração; 

Escurecimento enzimático; Polifenoloxidase 

 

ABSTRACT 

 

Due to the minimal processing the escarole goes through operations subjected to stress 

conditions, which cause alterations in metabolism and undesirable consequences, such as 

increased enzymatic browning caused by the enzyme polyphenoloxidase (PPO) and Reduction 

in service life. The objective of this work was to evaluate the efficiency of different doses of 

the amino acid cysteine in the maintenance of the quality of minimally processed escarole (MP), 

where the leaves of escarole were subjected to manual cutting in strips with an approximate 

width of 2 cm. Treatments were: control (without cysteine) and cysteine doses (0.05%; 0.1%; 

0.2% and 0.3%). Minimally processed escarole was stored at 5 º C and 95% RH for 12 days. 

The respiratory rate, ethylene production, soluble solids, titratable accidity, luminosity and 

color, darkening index, antioxidant capacity, polyphenoloxidase activity and total phenolic 

compounds were evaluated at 0, 3, 6, 9 and 12 days. The results showed that the use of 0.2% of 

cysteine was the best effective dose for minimally processed escarole,  resulting in a decrease 

in the darkening index and increasing the shelf time of the minimally processed product. 

 

Keywords: Cichorium endivia var. latifolia L.; Antioxidants; Cysteine; Cold storage; 

Enzymatic browning, polyphenoloxidase 
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2.1 Introdução 

A escarola (Cichorium envidia var. latifolia L.) pertence à família Asteraceae, conhecida 

popularmente como escarola ou chicória lisa, uma hortaliça herbácea que possui folhas largas, 

alongadas, lisas, com bordas dentados e caule reduzido. Cultivada na Ásia, Europa, América do 

Sul e América do Norte (FELTRIM et al., 2006), é descrita como uma planta vivaz e de altura 

média, sendo que suas variedades cultiváveis se adaptam bem ao clima temperado 

(FILGUEIRA, 2007; TIVERON, 2007; SOARES, 2016). 

Devido às suas propriedades funcionais e seu valor nutritivo, a escarola possui grande 

destaque entre as hortaliças. Os produtos minimamente processados (MP) possuem o benefício 

de serem vendidos já lavados, cortados e/ou descascados, embalados, limpos e ainda possuírem 

as características do produto in natura, como alto valor nutritivo, frescor e sabor (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2012). 

Entretanto, a fisiologia dos produtos hortícolas minimamente processados é semelhante 

à fisiologia de tecidos vegetais que sofreram injúrias, devido às operações como descascamento, 

corte e centrifugação, comuns durante o processamento mínimo. Assim, são observadas 

alterações no metabolismo dos vegetais, aumento da taxa respiratória e da produção de etileno, 

e consequências que são de natureza química e física: escurecimento enzimático, oxidação de 

lipídios ou aumento na perda de água, acarretando em uma curta vida útil e perda rápida da 

qualidade comercial quando comparado ao produto inteiro (SARANTÓPOULOS et al., 2002; 

MANOLOPOULOU; VARZAKAS, 2011; HERNÁNDEZ 

et al., 2014). 

Aproximadamente 50% das perdas em hortaliças ocorrem como resultado do 

escurecimento enzimático, portanto o controle do escurecimento torna-se crucial para a redução 

das perdas. Resultado de injúrias físicas e fisiológicas o escurecimento enzimático de vegetais 

tem início com a oxidação de compostos fenólicos. As lesões causadas durante o processamento 

mínimo levam ao colapso celular e como resultado a descompartimentalização dessas células, 

causando o contato destes compostos com enzimas associadas ao escurecimento, dentre as quais 

a polifenoloxidase (PPO) uma das principais causadoras do escurecimento enzimático (VILAS 

BOAS, 2002; SILVA et al; 2009; RAMOS et al., 2013; ALI et al., 2016). 

Os aditivos são muito utilizados como retardadores dos processos oxidativos, 

aumentando o tempo de vida útil e qualidade do produto, podendo ter propriedade antioxidantes, 

acidulantes e/ou quelantes. Os aminoácidos estão sendo amplamente utilizados com o objetivo 

de diminuir e prevenir o escurecimento (CHITARRA, 2001; BELLOSO et al., 
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2007; OLIVEIRA; 2011). O uso de aminoácidos sulfurados é indicado pois diminui as respostas 

causadas pelo estresse e controla a ação da PPO (ALI et al., 2015). 

A cisteína é um aminoácido polar sulfurado com a presença de um grupo tiol, que exerce 

papel importante na estabilização das proteínas de estrutura terciária, através de ligações 

covalentes. Possui poder de inibição sobre a PPO que depende da concentração 

cisteína/fenólicos (VILAS BOAS et al., 2009; PRECZENHAK, 2017). Diferentes mecanismos 

de ação de cisteína são propostos: redução das o-quinonas à o-dihidroxifenóis; inibição direta 

da atividade da polifenoloxidase e reação com o-quinonas dando origem a compostos incolores 

cis-quinona, podendo ocorrer a regeneração dos fenólicos percursores (RICHARD-FORGET et 

al., 1992; ALI et al ., 2016). 

Trabalhos vem demostrando a eficiência da cisteína. Em peras fatiadas cobertas com 

revestimentos comestíveis à base de amido e cisteína com dosagens de 1,0% e 1,5%, analisadas 

nos dias zero, dois, quatro e seis, apresentaram-se significativamente mais firmes quando 

comparadas ao tratamento controle (BOTREL et al., 2010). Gómez-López et al. (2008) 

constataram que a imersão em soluções de 0,5% cisteína preveniu o escurecimento enzimático 

de alface e repolho minimamente processados. 

Considerando estes aspectos, o objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência das 

diferenças doses do aminoácido cisteína na redução do escurecimento e na manutenção de 

outros aspectos de qualidade de escarola minimamente processada. 

 

2.2 Material e métodos 

 
2.2.1 Local do Experimento e Material vegetal 

 

Escarolas da cultivar Helena foram obtidas da empresa “Mais Verdes” localizada na 

cidade de Cabreúva, São Paulo, Brasil (23º 18' 27" S de latitude Sul, 47º 07' 58" W de longitude 

Oeste, e altitude de 650 m). As hortaliças foram colhidas 75 dias após a semeadura, durante a 

safra de inverno, nos meses de junho e julho de 2018, e foram transportadas para laboratório de 

Fisiologia e Bioquímica Pós-colheita do Departamento de Ciências Biológica ESALQ/USP, em 

Piracicaba, SP. As escarolas foram processadas no mesmo dia. 

 

2.2.2 Preparo do produto minimamente processado 
 

Todo o ambiente, bem como os materiais utilizados no processamento, foram 

previamente higienizados. 

 O preparo foi realizado sob condições refrigeradas (15° C), sendo utilizado o 

fluxograma com as etapas detalhadas abaixo: 
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1) Seleção: As escarolas foram uniformizadas em relação à tamanho, cor e ausência de 

danos causados por pragas e danos mecânicos. As folhas foram separadas cuidadosamente. 

2) Lavagem inicial: As folhas foram lavadas individualmente em água corrente e 

potável. Em seguida, foi realizada a drenagem, deixando as escarolas em temperatura ambiente 

para retirada do excesso de água. 

3) Sanitização 1: As folhas de escarola foram sanitizadas por 10 minutos por meio de 

imersão em VEROMAX 80 (dióxido de cloro estabilizado em solução aquosa, na concentração 

de 0,06 g/L) diluído em água deionizada à temperatura de 5ºC. 

4) Corte: as folhas inteiras foram submetidas ao corte manual em tiras com largura 

aproximada de 2 cm, com auxílio de facas de aço inoxidável afiadas. 

5) Sanitização 2: As tiras foram novamente sanitizadas por 5 minutos, seguindo os 

mesmos procedimentos da Sanitização 1 (Etapa 3). 

6) Centrifugação: foi realizada a etapa de centrifugação em centrífuga doméstica, 

durante 30 segundos para retirada do excesso de água, com velocidade constante, equivalente a 

800 xg. 

7) Aplicação do tratamento: A aplicação de cisteína (Merk Brasil, L-cisteína PA) foi 

feita de acordo com os tratamentos, que consistiram em: 1) Controle (sem cisteína), com 

imersão das folhas em água destilada; 2) 0,05% de cisteína; 3) 0,1% de cisteína; 4) 0,2% de 

cisteína 5) 0,3% de cisteína.  A aplicação da cisteína foi realizada por imersão do produto 

durante 10 minutos em 20 L de água destilada a 5°C.  

8) Centrifugação 2: Uma nova centrifugação foi realizada de acordo com os 

procedimentos estabelecidos para a Centrifugação 1. 

9) Porcionamento e embalagem: amostras de 130 g das hortaliças minimamente 

processadas foram acondicionadas sobre bandejas de poliestireno expandido (21 x 14,5 x 1,5 

cm), as quais foram termo-seladas em filme plástico de PVC 14 μm. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 5 x 5 

(tratamentos x dias de análises), com 3 repetições, sendo que cada bandeja constituiu uma 

repetição. Após o processamento mínimo, as bandejas contendo as escarolas foram 

armazenadas em câmara fria a 5°C e 90-95 de umidade relativa. As análises foram realizadas 

no dia 0, logo após o processamento. Após isso, as escarolas minimamente processadas foram 

analisadas em intervalos de 3 dias, até o 12° dia de armazenamento, totalizando 5 períodos de 

armazenamento.  
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Para a condução das análises bioquímicas, 30 g de escarolas de cada uma das repetições 

foram  congeladas separadamente, em nitrogênio líquido, liofilizadas e armazenadas em –20 ºC 

até as análises. 

 

2.2.3 Determinações 
 

Taxa respiratória (TR) e produção de etileno (PE): 30g de escarola minimamente processada 

foram acondicionadas em recipientes herméticos de 600 mL, por 1 hora ou 2 horas, para a 

quantificação da taxa respiratória e produção de etileno, respectivamente. Após esses períodos 

de tempo, foram coletados 0,5 mL de amostra do gás interior do recipiente, a qual foi injetada 

em cromatógrafo a gás (Thermo Electron Corporation, modelo Trace GC Ultra), equipado com 

dois detectores de ionização de chama (FID) regulados para 250ºC, dois injetores regulados 

para 100ºC, duas colunas Porapack N (coluna CO2 – 4 m e fluxo de 25 mL min-1; coluna C2H4 

– 1,8 m e fluxo de 30 mL min-1) reguladas para 100ºC e um metanador regulado para 350ºC. 

O CO2 e o etileno foram identificados e quantificados com base em curva de padrões autênticos. 

A produção de etileno foi expressa em μL C2H4 kg-1 h- 1 e a taxa respiratória, quantificada pela 

produção de CO2, expressa em mL CO2 kg-1 h-1. Para o dia 0, a taxa respiratória e a produção 

de etileno foram realizadas depois de 1 hora do processamento. 

Acidez titulável: determinada por meio de titulação com NaOH 0,1N até pH 8,2, de acordo 

com a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2005). Os valores foram expressos em % de ácido 

cítrico, com base em massa fresca. 

Índice de escurecimento (IE): O índice de escurecimento foi determinado de acordo com Pen 

e Jiang (2003). As folhas minimamente processadas foram avaliadas em relação ao seu 

escurecimento com base na proporção da área das folhas afetadas, seguindo a escala de notas: 

0= sem escurecimento, 1= surgimento de pontos de escuros (<1/5 da área total), 

2=escurecimento moderado (entre 1/5 e 1/3 da área) e 3=escurecimento severo (área >1/2). O 

IE foi calculado pela fórmula: I.E. = Σ (nota de escurecimento × porcentagem da área afetada 

correspondente à amostra). 

Cor: A cor das folhas foi determinada pelos parâmetros Luminosidade (L), ângulo de cor Hue 

(°h) e cromaticidade (C), por meio de colorímetro Minolta CR-400 (Konica Minolta, Mahwah, 

New Jersey) com iluminante D-65 e geometria 45/0. 

Teor de sólidos solúveis (SS): foi determinado por leitura direta em refratômetro digital de 

mesa, marca Atago, modelo Palete 101, de gotas extraídas do bulbo triturado em  centrífuga  
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  doméstica. Os resultados foram expressos em °Brix, conforme metodologia da AOAC (2010). 

Compostos Fenólicos Totais (CFT): Os compostos fenólicos totais foram determinados de 

acordo com a metodologia de Singleton e Rossi (1965), com adaptações. O extrato foi preparado 

com 0,1000 g de escarola liofilizada, adicionadas em 10 mL de etanol e centrifugadas a 15.000 

x g a 4°C por 15 minutos. Para a leitura, foram misturados 0,2 mL do extrato vegetal com 0,1 

mL de Folin-Ciocalteu 10%; 1,50 mL de água e 0,2 mL de carbonato de sódio 20%, que foram 

incubados no escuro por 2 horas. A leitura foi realizada em espectrofotômetro (Biochrom, 

modelo Libra S22) a 765 nm, em triplicatas. O cálculo dos compostos fenólicos totais foi 

realizado através da elaboração da curva padrão com ácido gálico. Os resultados foram 

expressos em mg equivalente ácido gálico 100 g-1 MS. 

Atividade de polifenoloxidase (PPO): a atividade da PPO (EC 1.10.3.1) foi determinada 

através do método descrito por Degl’Innocenti et al. (2005) com modificações e expressa pela 

diferença da leitura em espectrofotômetro a 420 nm por minuto por grama de proteína (UE g - 

¹ x 10³ EU g-¹ proteína). 

Capacidade antioxidante (CA) - método ABTS (2,2’-azino-bis (3- etilbenzotiazolin) 6- 

ácido sulfônico): Para a reação com o radical ABTS, foi utilizado o método descrito por Re  et 

al. (1999) e os resultados foram calculados por meio de curva padrão com Trolox (6- hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico) (0-20 µM). Os resultados foram expressos em µM 

TEAC (Capacidade antioxidante equivalente ao Trolox) por miligrama de massa seca. Para a 

extração, foram pesados 0,1 g de amostra liofilizada e eluidas em 10 mL  de etanol 80%, sendo 

encubadas durante 2 horas no escuro para completa extração dos compostos. Em seguida, foram 

centrifugadas a 10000 rpm, 4°C durante 10 minutos e o sobrenadante coletado constituiu o 

extrato fenólico utilizado nas reações com o radical (µMol Trolox g-1). 

2.2.4 Análise estatística 
 

As análises estatísticas foram realizadas no software R Studio (versão 3. 2. 5). A 

normalidade e homogeneidade dos dados foram verificadas pelo teste de Shapiro-Wilk e de 

Bartlett, respectivamente. A diferença estatística entre as médias foi calculada pelo teste de 

Tukey (P ≤ 0,05). 
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2.3 Resultados e discussão 

 
2.3.1 Taxa respiratória e produção de etileno 

 
A taxa respiratória das escarolas MP apresentou valores maiores nos dias 6 e 9 durante 

o armazenamento (Tabela 1), que pode ser efeito da descompartimentalização das estruturas 

das células causada pelos cortes durante o processamento mínimo, a qual promove o contato de 

complexos enzimáticos com seus substratos, aumentando a taxa respiratória dos MP 

(SALTVEIT, 2003). 

 As menores TR foram observadas no 3° dia de armazenamento, o que é contraintuitivo 

logo após o corte da hortaliça. A baixa temperatura de armazenamento e embalagem podem ter 

contribuído para redução das taxas metabólicas.  

Escarolas tratadas com 0,2% cisteína mostraram as menores taxas respiratórias durante 

o armazenamento, porém quando comparados ao controle, os demais tratamentos tiveram níveis 

maiores de TR. 

Tabela 1 – Taxa respiratória (mL CO2 Kg-¹ h-¹) em escarolas minimamente processadas submetidas em  diferentes 

doses de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias 

Taxa respiratória 

 T
ra

ta
m

en
to

 

Controle 76,18 ab 

0,05% cys 82,89 a 

0,1% cys 80,18 a 

0,2% cys 66,75 b 

0,3% cys 80,86 a 

D
ia

s 
d
e 

ar
m

az
en

am
en

to
 0 68,46 b 

3 50,55 c 

6 103,84 a 

9 96,14 a 

12 67,87 b 

Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença significativas pelo teste de Tukey (p<0,05). 0,05% cys: 

cisteína 0,05%, 0,1% cys: cisteína 0,1%, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,3% cys; cisteína 0,3% 

Entretanto, a cisteína reduziu a taxa de PE em todos os tratamentos com o aminoácido, 

desde o dia do processamento (D0) até o final do armazenamento quando comparado ao 

controle (Tabela 2), com aumento na PE no dia 9 seguido de um declínio.
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Tabela 2 – Taxa de produção de etileno (µL C2H4 Kg-¹ h-¹) de escarola minimamente processada submetida a 

doses de cisteína e armazenada a 5°C e 95% UR por 12 dias 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

42,87 

Aa 

7,28 

Ac 

4,10 

Ac 

26,3 

Ab 

26,32 

Ac 

0,05% 

22,89 

Ba 

5,58 

Ab 

2,38 

Ab 

21,36 

ABa 

7,94 

Ab 

0,10% 

27,04 

Ba 

4,84 

Ab 

2,23 

Ab 

12,23 

BCb 

5,15 

Ab 

0,20% 

12,39 

Ca 

1,95 

Aa 

2,06 

Aa 

7,66 

Ca 

4,98 

Aa 

0,30% 

6,21 

Ca 

1,54 

Aa 

1,59 

Aa 

4,5 

Ca 

7,79 

Aa 
Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas entre os dias de armazenamento e minúsculas entre os tratamentos 

dentro de cada dia, diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 0,05% cys: cisteína 0,05%, 0,1% cys: cisteína 

0,1%, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,3% cys; cisteína 0,3% 
 

O tratamento controle apresentou maior taxa de produção de etileno, sendo que o 

tratamento 0,3% com cisteína mostrou menores taxas na maioria dos dias. De acordo com o 

observado, o tratamento com cisteína influenciou a produção de etileno, diminuindo durante os 

dias de armazenamento. Essa diminuição pode ter sido causada pelo fato de o aminoácido agir 

como antioxidante e retardar a senescência e consequentemente a PE (GONÇALVES, 2007). 

A máxima PE no presente trabalho foi de 0,05 µL C2H4 Kg-¹ h-¹ a quantidade mínima em que 

o etileno é fisiologicamente ativo é 0,01 µL C2H4 Kg-¹ h-¹ (SOARES, 2016). 

 

2.3.2 Acidez titulável 
 

A aplicacação de 0,1% cisteína promoveu a maior AT ao longo do armazenamento  

(Tabela 3), enquanto que, escarolas não tratadas mostraram os menores valores durante os dias 

de análise. O 6º dia apresentou os maiores valores de AT ao longo do período. 

De acordo com Vilas Boas et al. (2015), peras MP tratadas com cisteína 1%  mostraram 

maiores valores de acidez quando comparadas ao controle. A acidez está relacionada com o 

conteúdo de ácidos orgânicos e, isso ocorre devido ao decréscimo de ácidos orgânicos 

atribuídos ao aumento da respiração do produto minimamente processado, relacionando-se com 

os valores mais altos de TR nas escarolas submetidas aos tratamentos com cisteína. 
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Tabela 3 – Acidez titulável em escarola minimamente processada submetida a doses de cisteína e armazenadas a 

5°C e 95% UR por 12 dias 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

0,46 

Cb 

0,42 

Abc 

0,86 

Ba 

0,49 

Bb 

0,23 

Ac 

0,05% 

0,46 

Cb 

0,46 

Ab 

1,0 

ABa 

0,60 

ABb 

0,22 

Ac 

0,10% 

0,79 

Ab 

0,54 

Ac 

1,15 

Aa 

0,71 

Abc 

0,23 

Ad 

0,20% 

0,56 

BCbc 

0,41 

Ac 

1,16 

Aa 

0,61 

ABb 

0,20 

Ad 

0,30% 

0,73 

ABb 

0,41 

Acd 

1,1 

Aa 

0,53 

Abc 

0,23 

Ad 
Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas entre os dias de armazenamento e minúsculas entre os tratamentos 

dentro de cada dia, diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 0,05% cys: cisteína 0,05%, 0,1% cys: cisteína 

0,1%, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,3% cys; cisteína 0,3% 

 

2.3.3 Índice de escurecimento (IE) e cor 
 

O IE das escarolas MP aumentou gradativamente durante os dias de armazenamento 

(Tabela 4). Escarolas MP tratadas com 0,2% de cisteína apresentaram menor escurecimento, 

diferindo do tratamento controle. 

Por outro lado, aumento da concentração (0,3%) de cisteína mostrou-se eficiente até o 

3º dia de análise, porém ao decorrer dos dias de armazenamento seu IE foi crescente e com 

valores semelhantes ao do tratamento controle. De acordo com Ali et al. (2015), o mecanismo 

de ação da cisteína pode ocorrer pela reação com quinonas, por meio do grupamento tiol, 

impedindo a formação da coloração amarronzada, porém esse mecanismo foi eficiente até o 

terceiro dia de armazenamento, deixando de agir ao decorrer do armazenamento. 

A cisteína também demonstrou efetividade contra o escurecimento enzimático em 

lichias com aplicação de 0,25% cisteína, apresentando redução do índice de escurecimento por 

28 dias (ALI et al., 2016). Em batatas MP o uso de 1% de cisteína inibiu o escurecimento 

enzimático e atividade da PPO, aumentando a conservação (ROCCULI et al., 2007). Gómez-

López et al. (2008) verificaram que a imersão em soluções de 0,5% cisteína preveniram o 

escurecimento enzimático de alface e repolho minimamente processado. 
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Tabela 4 - Índice de escurecimento em escarola minimamente processada submetida a doses de cisteína e 

armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias 
 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

0  

Ac 

1  

Ab 

1,6  

Ab 

2,6  

Aa 

3  

Aa 

0,05% 

0 

 Ac 

1 

 Ab 

1,3 

 Ab 

1,6 

 BCab 

2,3 

 Aba 

0,10% 

0 

 Ad 

1 

 Ac 

1,3 

 Abc 

2,0 

 ABCab 

2,6 

 Aa 

0,20% 

0 

 Ac 

0,66 

 ABbc 

1,0 

 Aab 

1,3 

 Cab 

1,6 

 Ba 

0,30% 

0 

 Ac 

0 

 Bc 

1,0 

 Ab 

2,3 

 ABa 

3,0 

 Aa 
Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas entre os dias de armazenamento e minúsculas entre os tratamentos 

dentro de cada dia, diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 0,05% cys: cisteína 0,05%, 0,1% cys: cisteína 

0,1%, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,3% cys; cisteína 0,3% 

 

A luminosidade (L) apresentou mesma tendência entre os tratamentos, com redução do 

dia do processamento (D0) até o 6º dia, aumento no 9º dia com subsequente redução para o 12º 

dia (Tabela 5). No 9º dia os tratamentos apresentaram os maiores valores de luminosidade. Em 

geral, 0,1% cisteína esteve entre os menores valores para luminosidade, ou seja, coloração 

menos esbranquiçada, o que foi confirmado pelo aspecto visual de cor durante o 

armazenamento. Ainda que com valores superiores ao controle, 0,2% cisteína apresentou os 

valores mais estáveis do início ao final do armazenamento. O que é um aspecto positivo, pois 

manteve a coloração inicial do produto, característica de qualidade muito importante para MP. 

Estes dados são respaldados pelo aspecto de coloração visual (Figura 6), em que o dia 

do processamento e o 9º dia apresentam aspecto esbranquiçado em todos os tratamentos. O 

acúmulo de umidade no interior da embalagem pode ser o responsável pela redução da 

luminosidade, pois ao hidratar o tecido retira o aspecto opaco da superfície, restituindo a 

coloração mais intensa (TATSUMI et al., 1991; SIMÕES et al., 2010). 

Embora as folhas tenham apresentado escurecimento ao decorrer dos dias, este não foi 

refletido pela análise L como podemos observar na Figuras 6. De acordo com Soares (2016),  o 

mesmo ocorreu em escarolas MP, onde o IE atenuou-se, mas não influenciou a L. 
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Tabela 5 – Luminosidade (L) em escarola minimamente processada submetida a doses de cisteína e armazenadas 

a 5°C e 95% UR por 12 dias 
 

Luminosidade 

 T
ra

ta
m

en
to

 Controle 50,7 a 

0,05% 51,31 a 

0,10% 50,26 a 

0,20% 52,4 a 

0,30% 51,9 a 

D
ia

s 
d
e 

ar
m

az
en

am
en

to
 0 53,7 a 

3 48,9 b 

6 48,3 b 

9 56,1 a 

12 49,6 b 
Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença significativas pelo teste de Tukey (p<0,05). 0,05% cys: 

cisteína 0,05%, 0,1% cys: cisteína 0,1%, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,3% cys; cisteína 0,3% 
 

Figura 6 – Representação da percepção de cor em escarolas minimamente processadas submetidas em diferentes 

doses de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias. 0,05%: cisteína 0,05%, 0,1%: cisteína 0,1%, 0,2%: 

cisteína 0,2%, 0,3%: cisteína 0,3% 

 

2.3.4 Sólidos Solúveis 
  

Os maiores valores apresentados de sólidos solúveis (SS) foram no dia zero. Ao decorrer 

dos dias de armazenamento os valores oscilaram entre os tratamentos (Tabela 7). No último dia 

de análise, o tratamento com maior teor de sólidos solúveis foi de 0,05%, e o tratamento com 

menor teor de SS foi o 0,3% de cisteína. 
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Os tratamentos 0,05%, 0,1% e 0,2% de cisteína tiveram valores maiores quando 

comparados ao controle durante a maioria dos dias de análises. Sendo assim, os tratamentos 

influenciaram nos valores de sólidos solúveis das escarolas MP. Os principais componentes de 

sólidos solúveis totais são os açúcares e estes são os principais substratos para a respiração, o 

que pode indicar um possível consumo maior de carboidratos na respiração para o controle, e 

menor consumo dos açúcares como substrato para os tratamentos 0,05%, 0,1% e 0,2% de 

cisteína. 

Tabela 7 – Sólidos Solúveis (ºBrix) em escarola minimamente processada submetida a doses de cisteína e 

armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

2,38  

Ba 

1,73  

Bc 

1,85 

Cbc 

2,1 

 Bb 

1,95 

ABbc 

0,05% 

1,95 

 Ca 

2,03  

Aa 

2,15 

 Ba 

2,16 

 Aba 

2,18  

Aa 

0,10% 

2,83  

Aa 

2,11 

Acd 

2,3 

ABbc 

2,43 

 Ab 

2,0 

Ad 

0,20% 

2,23 

Bab 

1,73  

Bc 

2,45  

Aa 

2,28 

ABab 

2,01 

 Ab 

0,30% 

2,13 

BCa 

1,55 

Bba 

2,16  

Ba 

2,01  

Ba 

1,68 

 Bb 
Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença significativas pelo teste de Tukey (p<0,05). 0,05% cys: 

cisteína 0,05%, 0,1% cys: cisteína 0,1%, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,3% cys; cisteína 0,3% 

 

2.3.5 Compostos fenólicos totais 
 

Os maiores valores de compostos fenólicos totais (CFT) foram observados nos 

tratamentos no dia zero (Tabela 8), após o dia zero, os valores diminuíram, atingindo o mínimo 

no 12º dia de armazenamento. Os compostos fenólicos podem ser substratos da PPO, complexo 

enzimático relacionado ao escurecimento dos tecidos (BOO et al., 2011; ZHANG et al., 2006). 

Escarolas tratadas com cisteína apresentaram diminuição dos níveis de fenóis totais, indicando 

a diminuição da geração de substratos para este consumo da PPO, que poderia acarretar aumento 

do escurecimento enzimático ao decorrer dos dias. 
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Tabela 8 – Compostos fenólicos totais (mg equivalente ácido gálico 100 g-1 MS) em escarola minimamente 

processada submetida a doses de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias 
 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

4,36 

ABa 

4,32 

ABa 

3,45 

Aa 

2,05 

ABb 

1,81 

Ab 

0,05% 

4,94 

Aa 

4,8 

Aa 

2,88 

Ac 

1,43 

Bc 

1,77 

Ac 

0,10% 

4,56 

Aa 

3,31 

BCb 

2,56 

Abc 

1,82 

ABc 

1,82 

Ac 

0,20% 

3,29 

Ba 

2,7 

Cab 

2,87 

Adc 

2,57 

Aab 

1,83 

Ab 

0,30% 

4,21 

ABa 

3,1 

Cab 

2,7 

Ab 

2,63 

Ab 

1,38 

Ac 
Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas entre os dias de armazenamento e minúsculas entre os tratamentos 

dentro de cada dia, diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 0,05% cys: cisteína 0,05%, 0,1% cys: cisteína 

0,1%, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,3% cys; cisteína 0,3% 

De acordo com Tiveron et al. (2007) a média encontrada para chicória foi 7,2 mg g- 1, 

valor maior do que os resultados encontrados na atual pesquisa. 

2.3.6 Atividade da Polifenoloxidase (PPO) 
 

Todos os tratamentos apresentam redução da atividade da PPO durante o 

armazenamento (Tabela 9). O controle apresentou as menores médias de atividade da PPO 

durante o armazenamento, seguido por 0,1% e 0,05% de cisteína até o 6º dia de análise. A 

aplicação de cisteína parece promover a atividade da PPO, principalmente nos primeiros 6 dias 

de armazenamento nas maiores dosagens (0,2% e 0,3% cisteína). O que não é esperado, uma 

vez que a cisteína é conhecida como inibidor enzimático, ligando-se ao sítio ativo da PPO 

(MISHRA; GAUTAM, 2016). Além disso, este aminoácido também desempenha a função de 

ligação com o produto de reação da PPO, as O-quinonas, que dão origem à compostos incolores 

(ALI et al., 2015). Assim, estas concentrações podem não ser suficientes para ação de inibição 

enzimática, mas sim, para controle do escurecimento dos tecidos lesionados. De acordo com 

BOO et (2011) e ZHANG et al (2006) os compostos fenólicos podem ser usados como 

substratos da PPO, devido ao declínio da taxa de CTF, a diminuição da atividade da PPO pode 

estar relacionada a falta de geração de substratos para este consumo da PPO. 

Além disso, a cisteína é um aminoácido antioxidante que pode induzir aumento das taxas 

do metabolismo primário em MP (ROCCULI et al., 2007). O metabolismo primário, além de 

suprir as necessidades primárias da planta, também fornece compostos que subsidiam o 

metabolismo secundário, ativando-o em resposta ao estresse oxidativo biótico e/ou abiótico 
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(ZHANG; LIU, 2014). Os substratos da PPO são os compostos fenólicos, produtos do 

metabolismo secundário, que com aumento de sua síntese podem ter funcionado como feedback 

positivo para atividade da enzima (MISHRA; GAUTAM, 2016). 

Tabela 9 - Atividade da polifenoloxidade (UE g -¹ x 10³ EU g-¹ proteína) em escarola minimamente processada 

submetida a doses de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

17,44  

Ca 

11,96 

Bb 

12,33 

BCb 

5,02  

Bc 

4,67 

ABc 

0,05% 

20,6 

 BCa 

12,15 

Bb 

11,81 

 Cb 

12,89 

Ab 

3,28  

Bc 

0,10% 

17,8  

Ca 

12,76 

Bb 

11,83 

 Cb 

12,86 

Ab 

7,51  

Ac 

0,20% 

22,42 

ABa 

15,77 

Bb 

15,77  

Bb 

11,47 

Ac 

0,82  

Bd 

0,30% 

24,87  

Aa 

21,70 

Aa 

21,0 

 Aa 

4,64  

Bb 

2,82  

Bb 
Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença significativas pelo teste de Tukey (p<0,05). 0,05% cys: 

cisteína 0,05%, 0,1% cys: cisteína 0,1%, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,3% cys; cisteína 0,3% 

 

2.3.7 Capacidade antioxidante 
 

No presente estudo, a capacidade antioxidante foi progressivamente reduzida ao longo 

do período de armazenamento (Tabela 10). Segundo Jones (2015), a atividade antioxidante está 

relacionada com a diminuição do escurecimento enzimático e não enzimático, e também a 

diminuição dos compostos fenólicos. Os tratamentos com cisteína foram melhores do que o 

controle nos dias 0, 9 e 12. 

Em maçãs MP o tratamento em soluções de cisteína 0,5%, foram os que apresentaram a 

maior atividade antioxidante (MORENO et al., 2013). De acordo com Tiveron (2007) os 

resultados encontrados para amostras de alface foram 96,5 µMtrolox g-¹ e para chicória o valor 

médio foi 28,2 de µMtrolox g-¹ utilizando a metodologia do ABTS•+. 

Os tratamentos com cisteína apresentaram maior CA, devido o grupamento tiol do 

aminoácido que proporciona propriedade antioxidante. Esta ação antioxidante é dependente  da 

estrutura deste grupamento, ou seja, diferentes fontes com grupamento tiol apresentam 

diferentes potenciais como inibidores enzimáticos (FRIEDMAN, 1997; PRECZENHAK, 

2017).  
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Tabela 10 – Capacidade antioxidante (µMol Trolox g-1) em escarola minimamente processada submetida a  doses 

de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

9,43 

ABab 

11,58 

ABa 

7,29 

Abc 

5,0  

Bcd 

3,0  

Ad 

0,05% 

9,0  

Ba 

8,22 

 Ca 

4,39 

 Ab 

8,43 

Aa 

3,19 

Ab 

0,10% 

10,91 

ABa 

6,19  

Cb 

5,97 

 Ab 

4,84  

Bb 

3,79 

Ab 

0,20% 

8,0  

Bb 

11,85 

 Aa 

6,37  

Ab 

6,10 

ABbc 

3,19 

Ac 

0,30% 

12,5  

Aa 

8,67  

BCb 

5,84 

Abc 

4,18 

 Bc 

4,5  

Ac 
Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas entre os dias de armazenamento e minúsculas entre os tratamentos 

dentro de cada dia, diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 0,05% cys: cisteína 0,05%, 0,1% cys: cisteína 

0,1%, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,3% cys; cisteína 0,3 

 

2.4 Conclusão 

 
Com base nos dados apresentados, pode-se verificar que o aminoácido cisteína pode ser 

utilizado em escarola minimamente processado para reduzir o escurecimento, sendo o 

tratamento 0,2% de cisteína o mais indicado para conservação da escarola minimamente 

processada por período de 12 dias em armazenamento refrigerado a 5°C. Este tratamento 

manteve baixo índice de escurecimento, diminuição da taxa respiratória e apresentou os valores 

mais estáveis do início ao final do armazenamento na luminosidade do produto.
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3 EFEITO DE ADITIVOS NAS CARACTERÍSTICAS QUALITATIVAS DE 

ESCAROLAS MINIMAMENTE PROCESSADAS 

 

 
RESUMO 

 
A escarola minimamente processada sofre escurecimento enzimático devido à ação da 

polifenoloxidase (PPO), degradando a aparência do produto. Deste modo, o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a eficiência de aditivos na diminuição do escurecimento enzimático e 

manutenção da qualidade de escarola minimamente processada (MP) cortadas em tiras com 

largura aproximada de 2 cm. Os tratamentos foram: controle (sem aditivos conservantes); 1% 

de ácido cítrico; 0,2% de cisteína; 0,2% de cisteína + 1% de ácido cítrico. As escarolas 

minimamente processadas foram armazenadas sob refrigeração a 5°C e 95% UR por 12 dias. A 

luminosidade e cor, sólidos solúveis, índice de escurecimento, capacidade antioxidante, 

atividade da polifenoloxidase e compostos fenólicos totais, foram avaliados em 0, 3, 6, 9 e 12 

dias. Ambos agentes conservantes utilizados cisteína e ácido cítrico, trouxeram resultados 

positivos para o produto MP, sendo que o tratamento com 0,2% de cisteína obteve maior efeito 

na inibição do índice de escurecimento das folhas aumentando o tempo de prateleira do produto 

minimamente processado pelo período de 12 dias.  

 
Palavras-chave: Cichorium endivia var. latifolia L.; Antioxidantes; Ácido Cítrico; Cisteína; 

Conservação; Escurecimento enzimático; Polifenoloxidase 

 

ABSTRACT 

 

The minimally processed escarole undergoes enzymatic darkening due to the action of 

Polyphenoloxidase (PPO), degrading the appearance of the product. Thus, the objective of  this 

work was to evaluate the efficiency of additives in the reduction of enzymatic browning and 

maintenance of the quality of minimally processed escarole (MP) cut into strips with an 

approximate width of 2 cm. The treatments were: control (no preservatives additives); 1% citric 

acid; 0.2% cysteine; 0.2% cysteine + 1% citric acid. The minimally processed escarole were 

stored under refrigeration at 5 ° C and 95% RH for 12 days. The luminosity and color, soluble 

solids, darkening index, antioxidant capacity, polyphenoloxidase activity and total phenolic 

compounds were evaluated at 0, 3, 6, 9 and 12 days. Both preservatives used cysteine and citric 

acid, brought positive results for the MP product, and the treatment with 0.2% of cysteine had 

a greater effect on the inhibition of the leaf darkening index, increasing the shelf time of the 

Minimally processed product for the 12-day period.  

 

Keywords: Cichorium endivia var. latifolia L.; Antioxidants; Citric acid; Cysteine; 

Conservation; Enzymatic browning; Polyphenoloxidase 
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3.1 Introdução 

 
Pertencente à família Asteraceae, a Cichorium endivia L. é uma hortaliça que possui 

folhas largas e alongadas, constituindo o grupo de hortaliças folhosas mais populares no Brasil. 

São conhecidas duas variedades: Cichorium endivia var. Crispa L., e Cichorium endivia var. 

latifolia L., essa última conhecida popularmente como escarola (CERMEÑO, 1996; RYDER, 

1998; FILGUEIRA, 2003; SOARES, 2016). 

Geralmente é comparada à alface, porém apresenta maiores teores de fósforo, sódio, 

potássio e fibra. Os compostos bioativos presentes na escarola, como os compostos fenólicos, 

trazem benefícios a saúde, prevenindo doenças degenerativas e aumentando a resistência física, 

já que esses compostos possuem ação neutralizante sobre ácidos no organismo (BALBACH & 

BOARIM, 1992; SILVA, 2015, SOARES, 2016). 

O ritmo de vida atual dos consumidores faz com que estes tenham cada vez menos tempo 

para dedicar-se à alimentação e preparo dos alimentos, buscando opções que sejam saudáveis, 

de elaboração simples, rápida e com maior facilidade de transporte. Nesse sentido, os alimentos 

minimamente processados (MP) estão aliados à conveniência, praticidade, preservação do 

frescor e da qualidade nutricional no alimento original (BUCKLEY et al., 2007; SANTOS; 

OLIVEIRA, 2012; COZZOLINO et al., 2016). 

O principal desafio do processamento mínimo da escarola é o escurecimento enzimático, 

a enzima polifenoloxidase é a grande responsável por este acontecimento. As reações ocorrem 

através das rupturas das células durante o processamento (SANTOS, 2009 ARAÚJO, 2010). 

Portanto, é necessário o uso de técnicas para auxiliar a conservação e diminuir o 

escurecimento enzimático dos MP. O uso de antioxidantes vem sido utilizado, e consiste na 

imersão do produto em soluções de forma isolada ou em combinações, sinergia. Esses 

compostos são capazes de reduzir a perda de nutrientes e pigmentos e inibir enzimas que causam 

o escurecimento, assim melhorando os aspectos qualitativos do alimento (SUTTIRAK; 

MANURAKCHINAKORN, 2010). 

A cisteína é um aminoácido polar sulfurado com a presença de um grupo tiol, que exerce 

papel importante na estabilização das proteínas de estrutura terciária, através de ligações 

covalentes. Devido a estas características moleculares, o aminoácido possui poder de inibição 

do escurecimento (VILAS BOAS et al., 2009). Permanecem diferentes mecanismos de ação da 

cisteína: 1) redução das o-quinonas a o-dihidroxifenóis 2) inibição direta da 
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atividade da polifenoloxidase e 3) reação com o-quinonas dando origem a compostos incolores 

cis-quinona (RICHARD-FORGET et al., 1992; ALI et al., 2015). 

Em batatas MP o uso de 1% de cisteína inibiu o escurecimento enzimático e atividade 

da PPO (ROCCULI et al., 2007). Estudos indicam a tendência do uso de cisteína como 

antioxidante, e a importância deste na conservação de vegetais minimamente processadas 

(PACE et al, 2014; ALI et al., 2016). 

O ácido cítrico (AC) é um ácido orgânico encontrado abundantemente em vegetais, este 

agente acidulante é o mais utilizado pela indústria alimentícia. O AC reduz o pH e pode 

complexar o cobre no centro ativo da enzima PPO (MODA et al., 2005; ROCCULI et al ., 

2007). De acordo com Vitti et al (2003) esse conservante possui ação protetora sobre os 

pigmentos. 

Segundo Soares (2016) o uso do tratamento 1% ácido cítrico em escarolas MP diminuiu 

o escurecimento enzimático e aumentou o tempo de vida útil em 21 dias. Em maças ‘Reineta’ 

MP o tratamento de cisteína 0,5% combinada de ácido cítrico 2% preservou a cor durante 3 dias 

de armazenamento em câmara a 4ºC e com humidade relativa superior a 90%. (GONÇALVES, 

2007). 

Considerando estes aspectos, o objetivo deste trabalho foi de avaliar a eficiência do 

ácido cítrico e cisteína na redução do escurecimento enzimático e manutenção de outros 

aspectos de qualidade de escarola minimamente processada. 

 

3.2 Material e Métodos 

 
3.2.1 Local do Experimento e Material vegetal 

 

Escarolas da cultivar Helena foram obtidas da empresa “Mais Verdes” localizada na 

cidade de Cabreúva, São Paulo, Brasil (23º 18' 27" S de latitude Sul, 47º 07' 58" W de longitude 

Oeste, e altitude de 650 m). As hortaliças foram colhidas 75 dias após a semeadura, durante a 

safra de inverno, nos meses de junho e julho de 2018, e foram transportadas para laboratório de 

Fisiologia e Bioquímica Pós-colheita do Departamento de Ciências Biológica ESALQ/USP, em 

Piracicaba, SP. As escarolas foram processadas no mesmo dia. 

 

3.2.2 Preparo do produto minimamente processado 
 

Todo o ambiente, bem como os materiais utilizados no processamento, foram 

previamente higienizados. O preparo da escarola minimamente processada foi realizada
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sob condições refrigeradas (15° C), sendo utilizado o fluxograma com as etapas detalhadas 

abaixo: 

1) Seleção: As escarolas foram uniformizadas em relação à tamanho, cor e ausência de 

danos causados por pragas e danos mecânicos. As folhas foram separadas cuidadosamente. 

2) Lavagem inicial: As folhas foram lavadas individualmente em água corrente e 

potável. Em seguida, foi realizada a drenagem, deixando as escarolas em temperatura ambiente 

para retirada do excesso de água. 

3) Sanitização 1: As folhas de escarola foram sanitizadas por 10 minutos por meio de 

imersão em VEROMAX 80 (dióxido de cloro estabilizado em solução aquosa, na concentração 

de 0,06 g/L) diluído em água deionizada à temperatura de 5ºC. 

4) Corte: as folhas inteiras foram submetidas ao corte manual em tiras com largura 

aproximada de 2 cm, com auxílio de facas de aço inoxidável afiadas. 

5) Sanitização 2: As tiras foram novamente sanitizadas por 5 minutos, seguindo os 

mesmos procedimentos da Sanitização 1 (Etapa 3). 

6) Centrifugação: foi realizada a etapa de centrifugação em centrífuga doméstica, 

durante 30 segundos para retirada do excesso de água, com velocidade constante, equivalente a 

800 xg. 

7) Aplicação do tratamento: A aplicação de cisteína (Merk Brasil, L-cisteína PA) foi 

feita de acordo com os tratamentos, que consistiram em: 1) Controle (sem aditivos 

conservantes), com imersão das folhas em água destilada; 2) 1% de ácido cítrico; 3) 0,2% de 

cisteína; 4) 1% de ácido cítrico + 0,2% de cisteína.  A aplicação da cisteína foi realizada por 

imersão do produto durante 10 minutos em 20 L de água destilada a 5°C.  

8) Centrifugação 2: Uma nova centrifugação foi realizada de acordo com os 

procedimentos estabelecidos para a Centrifugação 1. 

9) Porcionamento e embalagem: amostras de 130 g das hortaliças minimamente 

processadas foram acondicionadas sobre bandejas de poliestireno expandido (21 x 14,5 x 1,5 

cm), as quais foram termo-seladas em filme plástico de PVC 14 μm. 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, em esquema fatorial 4 x 5 

(tratamentos x dias de análises), com 3 repetições, sendo que cada bandeja constituiu uma 

repetição. Após o processamento mínimo, as bandejas contendo as escarolas foram 

armazenadas em câmara fria a 5°C e 90-95 de umidade relativa. As análises foram realizadas 

no dia 0, logo após o processamento. Após isso, as escarolas minimamente processadas foram 

analisadas em intervalos de 3 dias, até o 12° dia de armazenamento, totalizando 5 períodos de 

armazenamento.  
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Para a condução das análises bioquímicas, 30 g de escarolas de cada uma das repetições 

foram  congeladas separadamente, em nitrogênio líquido, liofilizadas e armazenadas em –20 ºC 

até as análises. 

 

3.2.3 Determinações 

 

Teor de sólidos solúveis (SS): foi determinado através de leitura direta em refratômetro digital 

de mesa, marca Atago, modelo Palete 101, de gotas extraídas do bulbo triturado em centrífuga 

doméstica. Os resultados foram expressos em °Brix, conforme metodologia da AOAC (2010). 

Índice de escurecimento (IE): O índice de escurecimento foi determinado de acordo com Pen 

e Jiang (2003). As folhas minimamente processadas foram avaliadas em relação ao seu 

escurecimento com base na proporção da área das folhas afetadas, seguindo a escala de notas: 

0= sem escurecimento, 1= surgimento de pontos de escuros (<1/5 da área total), 

2=escurecimento moderado (entre 1/5 e 1/3 da área) e 3=escurecimento severo (área >1/2). O 

IE foi calculado pela fórmula: I.E. = Σ (nota de escurecimento × porcentagem da área afetada 

correspondente à amostra). 

Cor: A cor das folhas foi determinada pelos parâmetros Luminosidade (L), ângulo de cor Hue 

(°h) e cromaticidade (C), por meio de colorímetro Minolta CR-400 (Konica Minolta, Mahwah, 

New Jersey) com iluminante D-65 e geometria 45/0. 

Compostos Fenólicos Totais (CFT): Os compostos fenólicos totais foram determinados de 

acordo com a metodologia de Singleton e Rossi (1965), com adaptações. O extrato foi preparado 

com 0,1000 g de escarola liofilizada, adicionadas em 10 mL de etanol e centrifugadas a 15.000 

x g a 4°C por 15 minutos. Para a leitura, foram misturados 0,2 mL do extrato vegetal com 0,1 

mL de Folin-Ciocalteu 10%; 1,50 mL de água e 0,2 mL de carbonato de sódio 20%, que foram 

incubados no escuro por 2 horas. A leitura foi realizada em espectrofotômetro (Biochrom, 

modelo Libra S22) a 765 nm, em triplicatas. O cálculo dos compostos fenólicos totais foi 

realizado através da elaboração da curva padrão com ácido gálico. Os resultados foram 

expressos em mg equivalente ácido gálico 100 g-1 MS. 

Atividade de polifenoloxidase (PPO): a atividade da PPO (EC 1.10.3.1) foi determinada 

através do método descrito por Degl’Innocenti et al. (2005) com modificações e expressa pela 

diferença da leitura em espectrofotômetro a 420 nm por minuto por grama de proteína (UE g -¹ 

x 10³ EU g-¹ proteína). 
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Capacidade antioxidante (CA) - método ABTS (2,2’-azino-bis (3- etilbenzotiazolin) 6- 

ácido sulfônico): Para a reação com o radical ABTS, foi utilizado o método descrito por Re  et 

al. (1999) e os resultados foram calculados por meio de curva padrão com Trolox (6- hidroxi-

2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico) (0-20 µM). Os resultados foram expressos em µM 

TEAC (Capacidade antioxidante equivalente ao Trolox) por miligrama de massa seca. Para a 

extração, foram pesados 0,1 g de amostra liofilizada e eluidas em 10 mL  de etanol 80%, sendo 

encubadas durante 2 horas no escuro para completa extração dos compostos. Em seguida, foram 

centrifugadas a 10000 rpm, 4°C durante 10 minutos e o sobrenadante coletado constituiu o 

extrato fenólico utilizado nas reações com o radical (µMol Trolox g-1). 

3.2.4 Análise estatística 
 

As análises estatísticas foram realizadas no software R Studio (versão 3. 2. 5). A 

normalidade e homogeneidade dos dados foram verificadas pelo teste de Shapiro-Wilk e de 

Bartlett, respectivamente. A diferença estatística entre as médias foi calculada pelo teste Tukey 

(P ≤ 0,05). 

 

3.3 Resultados e discussão 

 
3.3.1 Sólidos Solúveis 

 

O tratamento 1% de ácido cítrico foi o que apresentou menores valores de SS, e o 

controle os maiores valores (Tabela 1). 

De acordo com Rinaldi et al (2017), em raízes de mandiocas na pós-colheita tratadas 

com ácido cítrico, os menores valores de SS foram dos produtos submetido à solução com 1% 

de AC. Os mamões ‘Formosa’ MP submetidos a solução de 2% de ácido cítrico apresentaram 

valores de sólidos solúveis menores do que o tratamento controle (CHAVES et al., 2011), assim 

como os resultados apresentados no atual estudo. 

Observou-se que os teores de sólidos solúveis permaneceram praticamente constantes 

durante armazenamento. De acordo com Moreno et al. (2013) em maçã ‘Fuji’ minimamente 

processada o controle apresentou aumento nos teores de SS quando comparados aos demais 

tratamentos: 0,5% cloreto de cisteína, 1% ácido ascórbico e 1% cloreto de cálcio + 0,5% cloreto 

de cisteína, esse acréscimo pode estar relacionado ao acúmulo de açúcares pela perda de 

umidade. Segundo Rocculi et al. (2007) a diminuição das concentrações de açúcar, 

particularmente maior no caso da cisteína, correlaciona-se com o aumento da produção de 
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calor metabólico, associado ao consumo de açúcares que pode ser devido ao maior metabolismo 

respiratório. 

Tabela 1 – Sólidos solúveis em escarola minimamente processada, tratada com conservantes e armazenadas 

a 5°C e 95% UR por 12 dias 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

2,11 

Aa 

1,93  

Abc 

2,16  

Aa 

1,85  

Ac 

2,01  

Aab 

1% ac 

1,76 

Ba 

1,81 

 ABa 

1,9  

Ba 

1,46  

Cb 

1,8  

Ba 

0,2% cys 

2,08 

Aa 

1,91 

 Ab 

1,96  

Bab 

1,75  

Abc 

1,98  

Aab 

0,2% cys + 1% ac 

1,98 

Aa 

1,71 

 Bbc 

1,86  

Bab 

1,61 

 BCc 

1,93  

Aba 
Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença significativas pelo teste de Tukey (p<0,05). 1% ac: 

Ácido cítrico, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,2 % cys + 1% ac: Cisteína 0,2% e Ácido cítrico 1%  

 

3.3.2 Índice de escurecimento e cor 
 

No dia do processamento mínimo (D0), os valores de índice de escurecimento foram 

iguais a zero (Tabela 2). Para os dias 3 e 6 de análise o tratamento com menor IE foi de 0,2% 

de cisteína. No 9º dia de análise o tratamento controle foi o que apresentou maior índice de 

escurecimento seguido pelo tratamento 1% de ácido cítrico, 0,2% de cisteína +1% de ácido 

cítrico e por último o tratamento 0,2% de cisteína. No último dia de análise, o tratamento 0,2% 

de cisteína continuou com menor IE. 

O uso do tratamento 0,2% de cisteína, foi o que apresentou melhor resultado para a 

diminuição do IE, e o tratamento controle obteve maior IE durante os dias de armazenamento. 

Autores também encontraram efeitos positivos na utilização do aminoácido cisteína para 

diminuição do IE: Pace et al (2014) afirma que tratamentos com 0,1% de cisteína em alfaces 

cortadas ocasionou ausência de escurecimento e odor desagradável quando comparados ao 

controle. A cisteína demonstrou efetividade contra o escurecimento enzimático em lichias, com 

doses de 0,25%, apresentando redução do IE do pericarpo e manutenção do sistema antioxidante 

por 28 dias (ALI et al., 2016). De acordo com Amodio et al (2011) 0,5% de cisteína foi o 

tratamento anti-escurecimento mais eficiente entre ácido ascórbico e ácido cítrico para 

alcachofras minimamente processadas armazenadas. Gómez-López et al. (2008) afirmam que a 

imersão em soluções de 0,5% cisteína previne o escurecimento enzimático de alface e repolho 

minimamente processados. 



46 
 

 

 
 

A cisteína pode funcionar pela ação sobre os produtos de reação enzimática, esse 

mecanismo se dá pela reação com quinonas por meio do grupamento tiol, formando um aduto 

incolor e impedindo a formação da coloração amarronzada (ALI et al 2015). 

O tratamento 0,2% cys + 1% ac não foi de tal maneira satisfatório para redução do IE 

quando comparado ao 0,2% cys, esse resultado pode ser respondido devido a sinergia entre os 

conservantes ácido cítrico e cisteína que de certa forma não tiveram sua eficiência ampliada 

quando utilizados juntos. 

Tabela 2 – Índice de escurecimento em escarola minimamente processada, tratada com conservantes e armazenadas 

a 5°C e 95% UR por 12 dias 

Índice de escurecimento 

 T
ra

ta
m

en
to

 

Controle 0,93 a 

1% ac 0,8 a 

0,2% cys 0,26 ab 

0,2% cys + 1% ac 0,66 b 

D
ia

s 
d
e 

ar
m

az
en

am
en

to
 0 0 d 

3 0,25 cd 

6 0,58 bc 

9 1,08 ab 

12 1,41 a 
Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença significativas pelo teste de Tukey (p<0,05). 1% ac: 

Ácido cítrico, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,2 % cys + 1% ac: Cisteína 0,2% e Ácido cítrico 1%  

 

A cor apresentou a mesma tendência entre os tratamentos ao longo do armazenamento 

(Tabela 4). Ocorreu oscilação com aumento da luminosidade no dia do processamento para o 

3º dia, redução no 6º dia e aumento até o final do armazenamento. Os tratamentos controle e 

1% ácido cítrico apresentaram entre as menores médias durante o armazenamento. Os dados de 

representação da cor respaldam a maior luminosidade no 3º dia de armazenamento (Tabela 4), 

seguida pelo 12º dia, porém sem diferenças até o 9º dia. No 12º dia podemos observar que os 

tratamentos controle e 0,2% cisteína + 1% ácido cítrico apresentam coloração menos 

esbranquiçada (Figura 3). 
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Figura 3 – Representação da percepção de cor em escarola minimamente processada, tratada com conservantes e 

armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias. 1% AC: Ácido cítrico, 0,2% CYS: cisteína 0,2%,  1% AC + 0,2 % 

CYS: Ácido cítrico 1% e Cisteína 0,2% 

 

Tabela 4 – Luminosidade em escarola minimamente processada, tratada com conservantes e armazenadas a 5°C 

e 95% UR por 12 dias 

Luminosidade 

 T
ra

ta
m

en
to

 

Controle 46,41 a 

1% ac 46,41 a 

0,2% cys 48,02 a 

0,2% cys + 1% ac 51,00 a 

D
ia

s 
d
e 

ar
m

az
en

am
en

to
 0 41,91 b 

3 53,93 a 

6 42,91 b 

9 49,15 a 

12 52,95 a 
 

Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas entre os dias de armazenamento e minúsculas entre os tratamentos 

dentro de cada dia, diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 1% ac: Ácido cítrico, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 

0,2 % cys + 1% ac: Cisteína 0,2% e Ácido cítrico 1%  
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3.3.3 Compostos fenólicos totais 
 

O teor de CFT das escarolas MP diminuíram e permaneceram constantes. O dia do 

processamento (D0) foi o que apresentou maiores valores de CFT, e o 12º dia de análise 

apresentou os menores valores (Tabela 5). 

O tratamento controle apresentou os maiores valores de CFT, na atual pesquisa os dois 

agentes conservantes (cisteína e ácido cítrico) utilizados diminuíram os valores de CFT. 

Os autores Altunkaya; Gökmen (2008) observaram que a diminuição da atividade 

antioxidante ocorreu em paralelo com a diminuição no teor total de fenol, e também avaliaram 

que em alfaces MP o uso de 0,5% de ácido cítrico diminuiu o teor de fenol ligeiramente. 

A aplicação de agentes conservantes como cisteína e ácido cítrico em produtos 

minimamente processados pode aumentar ou diminuir os valores de CFT, dependendo do 

agente e de sua concentração, alguns compostos fenólicos são conhecidos por serem substratos 

da PPO. A diminuição do teor total de fenol ocorre pela oxidação desses compostos pelas 

polifenoloxidases (MISHRA; GAUTAM; SHARMA, 2013), como consequência do 

metabolismo de maturação e senescência (ALTUNKAYA; GÖKMEN, 2009), justificando a 

queda dos teores de CFT para os tratamentos com agentes conservantes. 

Tabela 5 – Compostos fenólicos totais (mg equivalente ácido gálico 100 g-1 MS) em escarola minimamente 

processada, tratada com conservantes e armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias.  

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

3,64 

Aa 

3,15  

Aab 

2,86  

Abc 

2,45 

 Acd 

2,11  

Ad 

1% ac 

2,97 

Ba 

2,22  

Bb 

2,21  

Abb 

2,0  

Ab 

1,95  

Ab 

0,2% cys 

2,48 

Ba 

2,31  

Ba 

2,09 

 Ba 

2,06  

Aa 

1,86  

Aa 

0,2% cys + 1% ac 

3,67 

Aa 

2,34 

 Bb 

2,12  

Bb 

2,12  

Ab 

1,86 

 Ab 
Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença significativas pelo teste de Tukey (p<0,05). 1% ac: 

Ácido cítrico, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,2 % cys + 1% ac: Cisteína 0,2% e Ácido cítrico 1%  
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3.3.4 Atividade da enzima Polifenoloxidase (PPO) 
 

O controle apresentou maior atividade da PPO no dia do processamento, seguido por 

1% ácido cítrico, 0,2% cisteína e 0,2% cisteína + 1% ácido cítrico (Tabela 6). De modo geral, 

a atividade de PPO reduziu durante o armazenamento para todos os tratamentos. O tratamento 

com 0,2% cisteína + 1% ácido cítrico apresentou as menores medias de atividade de PPO 

durante os dias de análise, seguido pelo controle até o 6º dia. O tratamento com 0,2% cisteína 

exibiu entre as maiores médias da atividade de PPO.  

Os aditivos parecem mais eficientes no controle da atividade da PPO, logo após 

aplicação dos tratamentos. Exceto 0,2% cisteína + 1% ácido cítrico que manteve a atividade 

PPO até o 6º dia (Tabela 30). A alta atividade da PPO no dia do processamento é esperada, uma 

vez que o tecido é exposto ao estresse mecânico e a enzima atua como sinalizador primário e 

resposta ao estresse nas plantas (WANG et al., 2015). Entretanto, seu aumento de atividade 

pode acarretar no escurecimento da superfície lesada, pois os produtos das reações da PPO, as 

օ-quinonas, que se polimerizam formando pigmentos escuros. Estes pigmentos descaracterizam 

a qualidade comercial do MP, que apresenta aspecto envelhecido, além de causar off-flavors 

(MISHRA et al., 2013). Ambos os tratamentos com ácido cítrico foram eficazes na redução da 

atividade da PPO nos 6 primeiros dias de armazenamento. O ácido cítrico age acidificando o 

meio, o que reduz a atividade ótima da enzima PPO (YOUSUF et al., 2018).  

Curiosamente, a cisteína não foi eficaz na redução da atividade da PPO. Este aumento 

pode estar relacionado com a síntese de compostos fenólicos como feedback positivo da 

atividade da PPO, posto que os fenóis são seus substratos. O que induz a hipótese da cisteína 

interferir no metabolismo secundário. Trabalhos como de ROCCULI et al. (2007), demonstram 

o efeito da cisteína no aumento da atividade do metabolismo primário de batatas minimamente 

processadas, que é o provedor de compostos para ativação do metabolismo secundário. 
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Tabela 6 - Atividade da polifenoloxidade (UE g -¹ x 10³ EU g-¹ proteína) em escarola minimamente processada, 

tratada com conservantes e armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

29,34 

Aa 

17,61  

ABb 

18,15 

Ab 

4,07  

Cc 

3,9  

Ac 

1% ac 

22,22 

Ba 

20,0  

Aa 

9,08 

 Cb 

8,5 

 Bb 

4,8 

 Ac 

0,2% cys 

19,60 

Ba 

19,22 

 Aa 

18,0  

Aa 

12,77 

Ab 

5,74 

Ac 

0,2% cys + 1% ac 

16,01 

Ca 

15,5 

 Ba 

13,98  

Ba 

4,92  

Cb 

3,5  

Ab 
Médias seguidas de diferentes letras maiúsculas entre os dias de armazenamento e minúsculas entre os tratamentos 

dentro de cada dia, diferem entre si pelo teste de Tukey (p≤ 0,05). 1% ac: Ácido cítrico, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 

0,2 % cys + 1% ac: Cisteína 0,2% e Ácido cítrico 1%  

 

3.3.5 Capacidade antioxidante 
 

A capacidade antioxidante das escarolas MP diminuíram e permaneceram constantes até 

o final do armazenamento (Tabela 7). No dia do processamento o tratamento 1% de ácido cítrico 

apresentou menor capacidade antioxidante e o tratamento 0,2% de cisteína + 1% de ácido cítrico 

apresentou maior CA. No dia 3 o controle apresentou maior capacidade antioxidante, e o 

tratamento 0,2% de cisteína + 1% de ácido cítrico apresentou o menor teor do dia. Para os dias 

6, 9 e 12, o tratamento 1% de ácido cítrico apresentou os maiores valores de CA e o tratamento 

0,2% cisteína + 1% ácido cítrico os menores teores. O tratamento com maior capacidade 

antioxidante na maioria dos dias foi 1% de ácido cítrico e o tratamento  0,2% de cisteína + 1% 

de ácido cítrico apresentou menores valores de CA na maioria dos dias de análise. 

De acordo Altunkaya; Gökmen (2009) os resultados foram contrários aos encontrados 

em alfaces MP tratados com cisteína (0.05%) e ácido cítrico (0.05%), onde o tratamento com 

cisteína foi o que mais aumentou a capacidade antioxidante durante os dias, e o ácido cítrico 

não teve efeito significativo sobre a atividade antioxidante da alface MP quando comparado ao 

controle. 

Tiveron (2010) encontrou valores médios de 18 µMol g-1 para rúcula e 26,2 µMol g-1 para 

acelga, semelhantes aos que foram encontrados para escarola MP. 
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Tabela 7 – Capacidade antioxidante (µMol Trolox g-1) em escarola minimamente processada, tratada com 

conservantes e armazenadas a 5°C e 95% UR por 12 dias 

  Dias de armazenamento 

Tratamento 0 3 6 9 12 

Controle 

9,19 

Aba 

9,21  

Aa 

7,0  

Aba 

5,97  

Ab 

5,83 

 Ab 

1% ac 

7,69 

 Ba 

7,95  

Aa 

8,67 

 Aa 

6,37  

Aa 

6,0  

Aa 

0,2% cys 

10,91 

Aa 

8,22  

Aab 

6,27 

 ABbc 

5,84  

Ab 

5,66  

Ab 

0,2% cys + 1% ac 

11,38 

Aa 

4,85 

 Bb 

4,39 

 Bb 

4,5  

Ab 

4,0  

Ab 
 Médias seguidas de letras diferentes apresentam diferença significativas pelo teste de Tukey (p<0,05). 1% ac: 

Ácido cítrico, 0,2% cys: cisteína 0,2%, 0,2 % cys + 1% ac: Cisteína 0,2% e Ácido cítrico 1%  

 

3.1 Conclusões 

 
A conservação da escarola minimamente processada está relacionada diretamente com 

a inibição do escurecimento enzimático. O tratamento mais eficiente na inibição do IE foi 0,2% 

de cisteína, que manteve a qualidade visual comercializável por um período de até 12 dias. Por 

isso, de maneira geral, o tratamento com 0,2% de cisteína obteve maior efeito na inibição do 

índice de escurecimento da escarola minimamente processada.
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Anexo A 

 

 

Figura 1 – Escurecimento nas folhas de folhas de escarola minimamente processada tratada com antioxidantes e 

armazenadas a 5°C e 90-95% UR por 12 dias. 0,05%: cisteína 0,05%, 0,1%: cisteína 0,1%, 0,2%: cisteína 0,2%, 

0,3%: cisteína 0,3% 
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Anexo B 

 

Figura 1 – Escurecimento nas folhas de folhas de escarola minimamente processada tratada com antioxidantes e 

armazenadas a 5°C e 90-95% UR por 12 dias. 1% AC: Ácido cítrico, 0,2% CYS: cisteína 0,2%,  1% AC + 0,2 % 

CYS: Ácido cítrico 1% e Cisteína 0,2% 


