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RESUMO
Técnicas de conservação pós-colheita para cenoura roxa recém-introduzida no Brasil

O cultivo da cenoura (Daucus carota L.) se dá em diversas regiões do mundo, com
produção anual ultrapassando 35 milhões de toneladas. Cenouras roxas foram recentemente
introduzidas no Brasil e tem disponibilidade restrita, devido ao plantio ainda em fase de
expansão. Dessa forma, essa hortaliça é novidade tanto para consumidores quanto para
produtores. As práticas pós-colheita ainda são pouco estudadas e requerem mais conhecimento
para viabilizar o armazenamento e ter um produto com qualidade físico-química e nutricional.
Assim, o objetivo do presente trabalho foi estudar diferentes tecnologias pós-colheita para
cenoura roxa recém-introduzidas no Brasil. Primeiramente, foram estudadas diferentes
condições de armazenamento e suas implicações na qualidade de cenouras roxas. Os resultados
mostraram que as perdas estão diretamente relacionadas ao aumento da temperatura de
armazenamento, ou seja, quanto maior a temperatura, maiores são as perdas qualitativas e
quantitativas. A condição ambiente (25°C e 70% UR) proporciona aumentos dos processos
metabólicos, provocando maiores perdas, na aparência e nos compostos bioativos presentes.
Cenouras mantidas a 2°C apresentaram vida útil de 60 dias e mantiveram a qualidade físicoquímica e nutricional, com menores perdas dos compostos fenólicos e polifenóis e aumento de
antocianinas, flavonóis e da capacidade antioxidante, sendo essa a temperatura mais indicada
para o armazenamento de cenouras roxas. Após definida a temperatura de armazenamento,
cenouras foram armazenadas em diferentes atmosferas modificadas geradas por diferentes
embalagens de forma a identificar a que resulte em manutenção da qualidade de cenouras roxa
no armazenamento. O uso de atmosfera modificada em cenouras roxas inibiu perdas por
murchamento e resultou em maior manutenção da aparência e dos aspectos bioquímicos, além
de prolongar a vida útil. Em cenouras não embaladas foi verificado alto índice de murchamento e
de perda de massa, com durabilidade de apenas 15 dias, e menores concentrações de compostos
bioativos. Concentrações de O2 entre 11% e 12% e de CO2 a 0,5% são indicadas para o
armazenamento prolongado de cenouras roxas em embalagens de atmosfera modificada. Em
seguida, foi avaliado o uso de diferentes concentrações de revestimentos a base de quitosana e
cera de carnaúba, na conservação de cenouras roxas. O uso de recobrimentos comestíveis em
cenoura roxa se mostrou eficiente como técnica pós-colheita para preservação da qualidade
comercial. Recobrimento a base de quitosana a 3%, aliada a alta umidade relativa e a baixa
temperatura durante o armazenamento, é mais eficiente na manutenção da qualidade de
cenouras roxas e proporciona aumento da vida útil em 15 dias, em relação ao controle. Os
resultados evidenciam a importância de conhecer a fisiologia pós-colheita e de aplicar as boas
práticas, principalmente aquelas vinculadas à redução do metabolismo vegetal, como as
tecnologias estudadas. Tais resultados poderão ser prontamente aplicados pelos produtores, a
fim de prolongar a vida útil dessa hortaliça recém-chegada ao mercado brasileiro.
Palavras-chave: Daucus carota L.; Refrigeração; Atmosfera modificada; Recobrimentos
comestíveis; Compostos bioativos
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ABSTRACT
Postharvest conservation techniques for purple carrot newly introduced in Brazil

The cultivation of carrots (Daucus carota L.) occurs in several regions of the world, with
annual production exceeding 35 million tons. Purple carrots have recently been introduced in
Brazil and have restricted availability due to planting still in expansion. Thus, this vegetable is new
for consumers and producers. Postharvest practices are still poorly studied and require more
knowledge to enable storage and have a product with physical-chemical and nutritional quality.
In this way, the objective of the present work was to study different postharvest technologies for
carrot newly introduced in Brazil. First, different storage conditions and their implications on the
quality of purple carrots were investigated. The data showed that the losses are directly related
to the increase of the storage temperature, that is, the higher temperature induce greater
qualitative and quantitative losses. Ambient conditions (25°C and 70% RH) provide increases in
metabolic processes, causing greater losses in appearance and bioactive compounds present.
Carrots storage at 2°C, besides having a longer shelf life (60 days), maintained the physicalchemical and nutritional quality, with lower losses of phenolic compounds and polyphenols and
increase of anthocyanins, flavonols and antioxidant capacity. That way, this is the best
temperature for storage of purple carrots. With the storage temperature defined, it was aimed to
study different modified atmospheres packaging (MAP) and to identify the one that results in
greater maintenance of quality of purple carrots in storage. The MAP in purple carrots inhibited
wilting losses and resulted in greater maintenance of appearance and biochemical aspects, as
well as prolonged shelf life. In unpackaged carrots, a high wilting index and a loss of fresh weight
were observed, with a durability of only 15 days, and lower concentrations of bioactive
compounds. Concentrations of O2 between 11% and 12% and CO2 at 0.5% are indicated for the
prolonged storage of purple carrots in MAP. Then, the use of different concentrations of chitosan
and carnauba wax coatings in the conservation of purple carrots was evaluated. The use of edible
coatings in purple carrots is a efficient postharvest technique for the preservation of commercial
quality. The coating of 3% chitosan, combined with high relative humidity and low temperature
during storage, is more efficient to maintain the quality of purple carrots and increases shelf life
by 15 days compared to uncoating carrots. The results showed the importance of knowing
postharvest physiology and applying good practices, especially those related to the reduction of
plant metabolism, such as the technologies studied. The results could be readily applied by the
producers, for extending the shelf life of the newly introduced vegetable to the Brazilian market.
Keywords: Daucus carota L.; Refrigeration; Modified atmosphere packaging; Edible coating;
Bioactive compounds

11

1. INTRODUÇÃO
A cenoura (Daucus carota L.) é classificada como Apiacea, sendo a hortaliça mais
importante dessa família (Sobrino-Illescas e Sobrino-Vesperinas, 1994; Davis e Raid, 2002;
Vieira, 2008). Botanicamente, essa hortaliça é classificada como raíz, com formato, tamanho
e coloração dependentes da variedade (Sobrino-Illescas e Sobrino-Vesperinas, 1994).
A origem da cenoura provavelmente se deu no Afeganistão, sendo este também
seu centro de diversidade genética (Sobrino-Illescas e Sobrino-Vesperinas, 1994; IPGRI,
1998; Davis e Raid, 2002). A Ásia e o oeste do Mediterrâneo são considerados os centros
secundários de diversidade genética, de hibridização natural e domesticação (IPGRI, 1998;
Davis e Raid, 2002; Iorizzo et al., 2013).
As cenouras primitivas possuíam coloração roxa, devido à presença de antocianinas,
e eram muito apreciadas. Em decorrência de mutações, surgiram as cenouras amarelas, com
alto conteúdo de xantofilas, que ganharam popularidade (Sobrino-Illescas e SobrinoVesperinas, 1994; IPGRI, 1998; Davis e Raid, 2002). As cenouras alaranjadas, ricas em
carotenoides, surgiram de cenouras amarelas, fruto de domesticação secundária,
possivelmente no norte da Europa, mais precisamente na Holanda, provavelmente no século
XVII (Sobrino-Illescas e Sobrino-Vesperinas, 1994; Davis e Raid, 2002; Iorizzo et al., 2013),
contudo, há relatos de seu cultivo antes do século XVI (Iorizzo et al., 2013). O baixo período
de armazenamento e qualidade inferior das cenouras roxas pode ter incentivado a mudança
para outras variedades (IPGRI, 1998).
O cultivo de cenouras coloridas é reduzido e encontrado predominantemente nas
regiões rurais da Ásia Central e Estados Unidos, sendo usado para uso industrial, na
fabricação de sopas ou comidas coloridas (IPGRI, 1998; Davis e Raid, 2002). No Brasil, as
cenouras coloridas foram introduzidas em 2014, após estudos de adaptação climática por
empresas de sementes e, até o momento, cenouras roxas, amarelas, vermelhas, brancas e
variações estão prontas para o plantio. Essas variedades podem ser cultivadas em todo o
território nacional, levando em consideração as condições edafoclimáticas adequadas.
Atualmente, a finalidade dessas cultivares coloridas é para fabricação de cenouras
minimamente processadas e para a composição de pratos requintados, sendo consideradas
produtos gourmet.
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O cultivo da cenoura laranja é recorrente em diversas regiões do mundo. Segundo
dados da Food Agriculture Organization (FAO, 2016), a produção mundial de cenoura e nabo
é superior a 42 milhões de toneladas, ocupando uma área de aproximadamente 1,2 milhão
de hectares, com crescimento de 14,5% nos últimos cinco anos. A China é o principal
produtor com 45% do total produzido, seguido da Rússia com 5% e dos Estados Unidos com
4%.
O Brasil não consta nos dados coletados da FAO, entretanto, a cenoura laranja é
muito importante para a economia nacional, sendo a 4ª hortaliça mais produzida no país,
superada apenas pelo tomate, batata e cebola (Carvalho e Vieira, 2012). A produção
nacional de cenoura é estimada em 757 mil toneladas, distribuída numa área de 26 mil
hectares (Vilela, 2010). Além da importância econômica, o consumo domiciliar de cenoura é
de 1,55 kg hab-1 ano-1, sendo a sexta hortaliça mais consumida no Brasil, representando 5,4%
do total produzido no país (Pesquisa de Orçamento Familiar - POF, 2008).
Mesmo com produção elevada, a disponibilidade de cenoura para o consumidor é
restringida pelas perdas pós-colheita. Segundo dados da FAO (2011), as perdas na produção
de frutas e hortaliças na América Latina é superior a 50%, e as etapas de pós-colheita e
processamento são responsáveis por mais de 20% desse total. O descarte de cenoura logo
após a colheita é decorrente de defeitos físicos ou estéticos (FAO, 2011). Durante a
comercialização, danos mecânicos, desordens fisiológicas, incidência de patógenos, defeitos
no formato, murchamento e brotamento são as principais causas do descarte (Lana et al.,
2002; Almeida et al., 2012). Para evitar tal cenário é preciso adotar medidas de controle
ainda dentro das propriedades produtoras, utilizando técnicas pós-colheita adequadas,
programas de conscientização, melhoria das instalações de armazenamento e cadeia de frio
(Chitarra e Chitarra, 2005).
As primeiras tecnologias empregadas visando a conservação de produtos in natura
são a aplicação de temperaturas reduzidas e o uso de embalagens, ambas de fácil utilização.
Entretanto, outras técnicas também são estudadas, como o uso de recobrimento comestível
e de bloqueadores da ação do etileno. Essas tecnologias auxiliam a conservação dos
vegetais, uma vez que contribuem para a redução do metabolismo, da incidência de
patógenos, murchamento, quebra e mudanças na coloração (Kader, 2002; Chitarra e
Chitarra, 2005).
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Devido ao recém ingresso da cenoura roxa no mercado brasileiro, ou seja, uma
variedade nova sem estudos, é importante conhecer seu desempenho durante a etapa póscolheita, juntamente com as tecnologias aplicadas antes da comercialização. Os
conhecimentos gerados auxiliarão na manutenção da qualidade de cenoura roxa, o que
possibilitará oferecer produtos em boas condições aos futuros consumidores, reduzindo as
possíveis perdas. Da mesma forma, para determinar os melhores métodos de conservação, é
necessário avaliar e estabelecer suas características intrínsecas. Essa caracterização auxiliará
na identificação dos atributos de qualidade da cenoura, além de caracterizar seus nutrientes
e componentes biologicamente ativos.
Dessa forma, será gerado importante conhecimento sobre esta peculiar cultivar,
recentemente implantada no Brasil, bem como contribuir com o cenário internacional, no
qual há poucos estudos sobre o uso de tecnologias pós-colheitas empregadas às cenouras.
Com base no exposto anteriormente, o objetivo geral deste trabalho foi avaliar
analisar técnicas de conservação pós-colheita para cenoura roxa recém-introduzidas no
Brasil, e verificar seu impacto sobre a fisiologia e bioquímica da hortaliça, a fim de prolongar
a vida útil com a menor interferência possível nos seus atributos de qualidade.
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2. BAIXA TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA ELEVADA REDUZEM
SIGNIFICATIVAMENTE AS PERDAS EM CENOURAS ROXAS
Resumo

O objetivo desse trabalho foi avaliar diferentes condições de armazenamento e suas
implicações na qualidade de cenouras roxas, a fim de prolongar sua vida útil. Cenouras roxas
foram armazenadas a 2, 8 e 14°C, sob 95-100% UR, e 25°C com 70% UR (condição ambiente,
controle), durante 60 dias. Foram avaliados o índice de murchamento, perda de massa fresca,
teor de sólidos solúveis, taxa respiratória, coloração (LCh), compostos fenólicos totais,
antocianinas, flavonóis totais, capacidade antioxidante e perfil de polifenóis. Os resultados
mostraram que a condição ambiente proporciona aumentos dos processos metabólicos,
evidenciados pela elevada taxa respiratória, o que provocam maiores perdas, tanto na aparência
(índice de murchamento e perda de massa fresca), quanto nos compostos bioativos (compostos
fenólicos, antocianinas, flavonóis e perfil de polifenóis). As perdas são diretamente relacionadas
ao aumento da temperatura de armazenamento, ou seja, quanto maior a temperatura, maiores
são as perdas qualitativas e quantitativas. Cenouras mantidas a 2°C apresentaram vida útil de 60
dias e mantiveram a qualidade físico-química e nutricional, com menores perdas dos compostos
fenólicos e polifenóis e aumento de antocianinas, flavonóis e da capacidade antioxidante, sendo
essa a temperatura mais indicada para o armazenamento de cenouras roxas. Os resultados desse
estudo evidenciam a importância de conhecer a fisiologia pós-colheita e de aplicar as boas
práticas, principalmente aquelas vinculadas à redução do metabolismo vegetal, como o
armazenamento em condições adequadas de temperatura e umidade relativa. Tais resultados
poderão ser prontamente aplicados pelos produtores, a fim de armazenar a produção dessa
hortaliça recém-chegada ao mercado brasileiro e que possui período de colheita reduzido.
Palavras-chave: Daucus carota L.; Refrigeração; Murchamento; Compostos bioativos; Qualidade

Abstract
Low temperature and high relative humidity reduce significantly losses in purple carrots

The objective of this work was to evaluate different storage conditions and their
implications on the quality of purple carrots, for prolonging their shelf life. Purple carrots were
stored at 2, 8, 14°C, 95-100% RH, and 25°C and 70% RH (ambient condition, used as control) for
60 days. Wilting index, fresh weight loss, soluble solids content, respiratory rate, color (LCh), total
phenolic compounds, anthocyanins, total flavonoids, antioxidant capacity and polyphenols profile
were evaluated. The results showed that the ambient condition provides the highest metabolism,
evidenced by the higher respiratory rate, resulting to higher losses in appearance (wilting index
and loss of fresh mass) and bioactive compounds (phenolic compounds, anthocyanins, flavonols,
polyphenols). The losses are directly related to increase of storage conditions, that is, the higher
the temperature the greater the qualitative and quantitative losses. Carrots stored at 2°C had the
longest shelf life (60 days), maintained the physical-chemical and nutritional quality, with lower
losses in phenolic compounds and polyphenols and increase of anthocyanins, flavonols and
antioxidant capacity. Thus, this is the best temperature for storage of purple carrots. The results
of this study show the importance of knowing postharvest physiology and applying good
practices, especially those related to the reduction of plant metabolism, such as storage at
adequate conditions. Our results can be readily applied by the producers, in order to store the
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production of this vegetable just arrived at the Brazilian market and that has reduced harvesting
period.
Keywords: Daucus carota L.; Refrigeration; Wilting; Bioactive compounds; Quality

2.1. Introdução
A cenoura é uma hortaliça largamente consumida e produzida em todo o mundo.
Atualmente, produtores buscam diversificar a produção de cenouras com a introdução de
variedade coloridas, a fim de alcançar novos consumidores e o mercado gourmet. No Brasil,
cenouras roxas vêm sendo introduzidas, com essa finalidade, em cultivo de larga escala.
Entretanto, conhece-se pouco sobre suas características pós-colheita e as implicações que as
técnicas de conservação terão sobre a qualidade dessa hortaliça. Ademais, sua safra não é
constante como a da cenoura laranja, que possui produção durante o ano todo. Devido ao
mercado mais específico, precisa necessariamente ser armazenada para escalonar a
comercialização.
A cenoura roxa é muito rica nutricionalmente: possui altas quantidades de
compostos fenólicos, como as antocianinas e o ácido clorogênico, com elevada capacidade
antioxidante, os quais atuam protegendo o organismo de doenças degenerativas, incluindo
vários tipos de câncer, diabetes mellitus, estresse cardiovascular e oxidativo. Essa variedade
tem sido amplamente estudada devido ao alto conteúdo desses compostos e os seus
benefícios diretos na saúde, podendo ser matéria prima de indústrias alimentícias e
farmacológicas (Arscott e Tanumihardjo, 2010; Akhtar et al., 2017). Além disso, as cenouras
roxas possuem doçura e crocância superior e menor sabor amargo que a variedade laranja
(Alasalvar et al., 2001; Surles et al., 2004), fatores que podem embasar o aumento do seu
consumo.
A qualidade da cenoura pode ser afetada pelo armazenamento inadequado e, em
se tratando de cenouras roxas, a durabilidade pós-colheita pode ser menor que as de
coloração alaranjada (Ipgri, 1998). Assim, são necessários estudos que apontem as melhores
tecnologias a serem empregadas nesse produto, a fim de reduzir as perdas e prolongar a
vida útil.
A temperatura de armazenamento é um fator determinante para a qualidade dos
produtos hortícolas, devido a sua influência nos processos fisiológicos e bioquímicos, sendo
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a refrigeração o primeiro recurso utilizado para prolongar a vida útil de um produto. Seu uso
reduz a respiração, os processos metabólicos e, consequentemente, a senescência dos
vegetais (Nilsson, 2000; Chitarra e Chitarra, 2005).
Por ser uma hortaliça de baixa atividade respiratória, a cenoura é considerada de
baixa perecibilidade. Há indicações para que o armazenamento de cenoura laranja seja feito
entre 0 e 4°C, com 93-100% UR, com durabilidade de 6 a 8 meses (Cantwell, 2002; Chitarra e
Chitarra, 2005). Acredita-se que o armazenamento de cenouras de outras colorações
também deva ser realizado nessas condições, entretanto, não há estudos com cenouras
roxas que possam confirmar a durabilidade da qualidade físico-química e da manutenção
dos compostos bioativos. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar diferentes condições
de armazenamento e suas implicações na qualidade de cenouras roxas, buscando prolongar
sua vida útil.

2.2. Conclusão
De acordo com os resultados obtidos é possível afirmar que a condição de 2°C e 95100% de UR é a mais efetiva na manutenção da qualidade de cenouras roxas,
proporcionando uma vida útil de 60 dias. Além disso, nessa temperatura, as cenouras
tiveram seus processos metabólicos retardados e, consequentemente, os compostos
bioativos foram preservados por mais tempo. Essa é, portanto, a temperatura de
armazenamento mais indicada para a conservação de cenouras roxas. Os resultados desse
estudo evidenciam a importância de conhecer a fisiologia pós-colheita e aplicar as boas
práticas, principalmente as vinculadas à desaceleração do metabolismo vegetal, como o
armazenamento em temperaturas adequadas. Tais resultados poderão ser prontamente
aplicados pelos produtores, a fim de armazenar a produção dessa hortaliça recém-chegada
ao mercado brasileiro e que possui período de colheita reduzido.
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3. ATMOSFERA MODIFICADA PROLONGA A QUALIDADE COMERCIAL E
NUTRICIONAL DE CENOURA ROXA
Resumo

O objetivo foi avaliar atmosferas modificadas geradas por diferentes embalagens e
identificar a que resulte em maior manutenção da qualidade de cenouras roxas durante o
período de armazenamento com UR abaixo da ideal. Cenouras roxas ‘Deep Purple’, foram
submetidas a quatro diferentes embalagens: 1) Controle, bandeja de poliestireno expandido com
rede extrusada de polietileno (embalagem aberta); 2) CPL, copolímeros laminados (Xtend®,
código 815-LE47); 3) PEBD, Polietileno de baixa densidade (espessura de 60 µm); 4) P-PEBD,
Polietileno de baixa densidade (espessura de 60 µm) perfurada no centro de cada face (340µm
de diâmetro). O armazenamento foi realizado a 2°C e 80-85% UR, durante 120 dias, com análises
no dia da montagem (dia 0) e a cada 15 dias. O delineamento experimental foi inteiramente
casualizado em esquema fatorial 4 x 9 (tratamentos x período de análises). Foram utilizadas três
repetições por tratamento para as análises de cor, sólidos solúveis, compostos fenólicos totais,
antocianinas, flavonóis totais, capacidade antioxidante, polifenóis, e quatro repetições para
perda de massa, concentração gasosa (O2 e CO2), taxa respiratória e análises visuais (índice de
murchamento, índice de brotamento e índice de podridão). O uso de atmosfera modificada em
cenouras roxas inibiu perdas por murchamento e resultou em manutenção da aparência e dos
aspectos bioquímicos, além de prolongar a vida útil. A embalagem CPL proporcionou uma
atmosfera modificada com 12,4% de O2 e 1,0% de CO2, a PEBD com 0,7% de O2 e 1,1% de CO2 e a
P-PEBD com 11,4% de O2 e 0,5% de CO2, em média. Em cenouras controle foi verificado alto
índice de murchamento e de perda de massa, com durabilidade de apenas 15 dias, e menores
concentrações de compostos bioativos. Cenouras em CPL mantiveram boa aparência perdurando
até 120 dias, mas a taxa respiratória maior contribuiu para as menores concentrações de
compostos bioativos. PEBD causou esgotamento do O2 e aumento em CO2, favorecendo a
podridão, o aumento da taxa respiratória e perda de componentes bioativos. P-PEBD atingiu 120
dias de armazenamento, com boa aparência, mas com intensificação de brotamento ao final,
taxa respiratória reduzida e maior conteúdo dos compostos bioativos, bem como maior
capacidade antioxidante. A atmosfera modificada gerada pelas embalagens CPL e P-PEBD
proporcionou maior manutenção dos aspectos visuais da cenoura roxa, ampliando a vida útil até
120 dias. A atmosfera proporcionada pela P-PEBD resultou em maior manutenção dos compostos
bioativos encontrados na cenoura roxa. Dessa forma, concentrações de O2 entre 11% e 12% e de
CO2 a 0,5% são indicadas para o armazenamento prolongado de cenouras roxas em embalagens
de atmosfera modificada.
Palavras-chave: Daucus carota L.; Composição gasosa; Qualidade; Compostos bioativos

Abstract
MAP extends commercial quality of purple carrot

The objective was to evaluate different atmospheres generated by different packages
and to identify the one that results in greater maintenance of the quality of purple carrots in the
storage with RH below of the ideal. Carrots 'Deep Purple' were submitted to four different
packages: 1) Control, expanded polystyrene and extruded polyethylene net (open packaging); 2)
CPL, laminated copolymers (Xtend®, code 815-LE47); 3) LDPE, Low density polyethylene
(thickness 60 μm); 4) P-LDPE, Low density polyethylene (thickness 60 μm) perforated in the
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center of each side (340μm in diameter). Storage was carried out at 2°C and 80-85% RH for 120
days, with analysis on day of installation (day 0) and every 15 days. The experimental design was
completely randomized in a factorial scheme 4 x 9 (treatments x days of analysis). Three
replicates per treatment were used for color, soluble solids, total phenolic compounds,
anthocyanins, total flavonols, antioxidant capacity, polyphenols, and four replicates for fresh
weight loss, gas concentration (O2 and CO2), respiratory rate and visual analysis (wilting index,
budding index and rot index). The use of modified atmosphere in purple carrots inhibited fresh
weight losses and resulted in greater maintenance of appearance and biochemical aspects, as
well as prolonged shelf life. The CPL package provided a modified atmosphere with 12.4% O2 and
1.0% CO2, LDPE with 0.7% O2 and 1.1% CO2, and P-LDPE with 11.4% O2 and 0.5% CO2, on average.
In control carrots was verified high wilting index and fresh weight loss, with durability of only 15
days, and lower concentrations of bioactive compounds. Carrots in CPL maintained good
appearance lasting up to 120 days, but the higher respiratory rate contributed to the lower
concentrations of bioactive compounds. LDPE caused O2 depletion and increased CO2, favoring
rot, increased respiratory rate and loss of bioactive components. P-LDPE reached 120 days of
storage, with good appearance, but with intensification of budding at the end, reduced
respiratory rate and higher content of bioactive compounds, as well as higher antioxidant
capacity. The modified atmosphere generated by the CPL and P-LDPE packages provided greater
maintenance of the visual aspects of the purple carrot, extending the shelf life up to 120 days.
The atmosphere provided by P-LDPE resulted in greater maintenance of the bioactive compounds
found in the purple carrot. Thus, concentrations of O2 between 11% and 12% and CO2 at 0.5% are
indicated for the prolonged storage of purple carrots in modified atmosphere packages.
Keywords: Daucus carota L.; Gaseous composition; Quality; Bioactive compounds

3.1. Introdução
Cenouras são consideradas hortaliças de baixa perecibilidade, devido à atividade
respiratória reduzida. Entretanto, são altamente susceptíveis a perda de peso decorrentes
da baixa umidade relativa (Seljasen et al., 2013). Por isso, recomenda-se que essa raiz seja
armazenada entre 0 e 4°C, com 93-100% UR (Suslow et al., 2002; Chitarra e Chitarra, 2005).
A manutenção da umidade relativa elevada durante o armazenamento tem se mostrado
como um grande entrave para os produtores do setor. Muitos argumentam ser difícil
encontrar equipamentos eficazes na correta nebulização do ambiente, sem que haja
precipitação de umidade na superfície das cenouras. Em muitos casos, essa precipitação
superficial favorece o desenvolvimento de patógenos mais rapidamente, e acarreta em
grandes perdas econômicas, quando o armazenamento é feito por longos períodos.
Umidade superficial associada à temperatura do ambiente, taxa de resfriamento e infecção
preexistente, são fatores importantes para o aparecimento de podridões no armazenamento
de cenouras (Mcdonald e Boland, 2004).
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Cenouras roxas são novas no mercado e há poucos estudos sobre uso tecnologias
pós-colheita. Em outros estudos realizados pela equipe, a perda de massa fresca em
cenouras roxas armazenadas por sete dias em condição ambiente (25°C e 70% UR) chegou a
15%. Quando submetidas a temperaturas de 2°C, o tempo para que essa mesma perda de
massa fresca ocorra se estende até 60 dias, quando não se tornam mais aptas para a
comercialização, devido ao murchamento intenso que prevalece nas raízes (Capítulo 2). Tais
fatos evidenciam o que foi relatado anteriormente, sobre a menor durabilidade de cenouras
roxas comparadas às alaranjadas (IPGRI, 1998), as quais podem durar até 60% a menos em
condições ideais de armazenamento.
As tecnologias utilizadas na pós-colheita visam diretamente à redução das perdas,
além da manutenção da qualidade dos produtos por mais tempo. O uso de atmosfera
modificadas utilizando embalagens pode auxiliar na redução das perdas por murchamento,
por manter a umidade relativa alta ao redor do produto, sem requerer uma umidade relativa
do ambiente elevada. Os benefícios da atmosfera modificada também consistem em reduzir
o metabolismo e atrasar o amadurecimento e a senescência dos vegetais, bem como
controlar o desenvolvimento de microrganismos e a podridão dos tecidos. Essa tecnologia
tem sido amplamente estudada para aumentar a vida útil de produtos horticulturais, devido
ao grande interesse comercial do seu desenvolvimento e implantação durante o transporte,
armazenamento e comercialização (Chitarra e Chitarra, 2005; Floros e Matsos, 2005; Yahia,
2009). A embalagem ideal para esse sistema é a que possibilita redução de O2, mas que o
mantenha acima do limite mínimo, e gere acúmulo de CO2, mas em níveis mais baixos que os
necessários para causar distúrbios fisiológicos. A concentração ideal depende do tipo de
produto, estágio de desenvolvimento, idade fisiológica, entre outros (Fonseca et al., 2002;
Chitarra e Chitarra, 2005). Não há um consenso na literatura sobre as concentrações ideais
desses gases para o armazenamento de cenouras (Thompson, 2010). Entretanto, sabe-se
que concentrações de CO2 acima de 5% aumentam a deterioração e as concentrações de O2
abaixo de 3% não são bem toleradas e geralmente resultam em aumento da podridão
bacteriana (Suslow et al., 2002). Assim, para que a atmosfera modificada seja utilizada
corretamente, é preciso conhecer a fisiologia, a biologia e os aspectos econômicos que
envolvem o produto a ser usado, bem como estudar o efeito dessa tecnologia na qualidade
dos vegetais (Yahia, 2009). Para cenouras roxas, os estudos são escassos.
Com esse cenário, buscou-se encontrar uma alternativa que aliasse a redução da
transpiração e do murchamento, à manutenção da qualidade comercial, com aumento da
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vida útil. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes atmosferas modificadas geradas por
diferentes embalagens e identificar a que resulte em maior manutenção da qualidade de
cenouras roxa no armazenamento com UR abaixo da ideal. O presente estudo pode
contribuir para o aumento do conhecimento sobre essa variedade tão pouco explorada,
além de fornecer informações sobre a manutenção da qualidade da cenoura roxa, evitando
perdas, inclusive as nutricionais, durante sua cadeia produtiva e garantindo que o produto
chegue ao consumidor em perfeitas condições de consumo.

3.2. Conclusão
A atmosfera modificada gerada pelas embalagens CPL e P-PEBD proporcionou maior
manutenção dos aspectos de qualidade da cenoura roxa, ampliando a vida útil em até 120
dias. A atmosfera proporcionada pela P-PEBD resultou também em maior manutenção dos
compostos bioativos encontrados na cenoura roxa. Dessa forma, concentrações de O2 entre
11% e 12% e de CO2 a 0,5% são indicadas para o armazenamento prolongado de cenouras
roxas em embalagens de atmosfera modificada.
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4. RECOBRIMENTO

COMESTÍVEL

NA

CONSERVAÇÃO

DE

COMPOSTOS

BIOATIVOS E QUALIDADE COMERCIAL DE CENOURA ROXA
Resumo

O objetivo foi avaliar o uso de diferentes concentrações de revestimentos a base de
quitosana e cera de carnaúba, na conservação de cenouras roxas. Cenouras roxas ‘Deep Purple’
foram submetidas a seis tratamentos: quitosana a 1%, 3% e 5% (Q1, Q3 e Q5, respectivamente);
cera de carnaúba 0,5%, 1% (CC0,5 e CC1, respectivamente) e tratamento controle, sem
recobrimento. Após a aplicação, cenouras foram armazenadas a 2°C, sob 95-100% UR, por 90
dias, sendo avaliadas no dia da aplicação (dia 0) e aos 7, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias. Para os
polifenóis, as análises ocorreram nos dias 0, 15 e no último dia de cada tratamento. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 7x8 (tratamentos x
período de análises), com 5 repetições para as análises de aparência, perda de massa fresca,
índice de murchamento, coloração e taxa respiratória; e 3 repetições para as análises de sólidos
solúveis, compostos fenólicos totais, antocianinas, flavonóis totais e capacidade antioxidante e
7x3 (tratamento x período de análises), com 3 repetições para os polifenóis. Sintomas de
murchamento foram observados primeiramente nas cenouras com CC1, seguido de Q1, controle,
CC0,5, Q5 e Q3, tendo esse último também apresentado maior manutenção da turgescência e
menor perda de massa durante o armazenamento. Cenouras tratadas com Q3 exibiram a menor
taxa respiratória, enquanto que cenouras com CC1 mostraram a maior taxa. O teor de sólidos
solúveis demonstrou pouca variação (<1%) ao longo do armazenamento, independente do
tratamento aplicado. O conteúdo de compostos fenólicos totais, antocianinas e flavonóis
oscilaram ao longo do armazenamento para todos os tratamentos. Houve redução da capacidade
antioxidante apenas para as cenouras controle, enquanto que para cenouras com recobrimento,
independente da matéria-prima base e da concentração, foi verificado aumento na capacidade
com o decorrer do armazenamento. Cenouras com Q1, CC0,5 e CC1 apresentaram os maiores
valores médios de polifenóis, enquanto que nas cenouras controle e naquelas recobertas com Q3
e Q5, foram observados menores valores. O uso de recobrimentos comestíveis em cenoura roxa
se mostra eficiente como técnica pós-colheita para preservação da qualidade comercial.
Recobrimento a base de quitosana a 3%, aliada a alta umidade relativa e a baixa temperatura
durante o armazenamento, é mais eficiente para manter a qualidade de cenouras roxas e
proporciona aumento da vida útil em 15 dias, em relação ao tratamento controle.
Palavras-chave: Daucus carota L.; Quitosana; Cera de carnaúba; Compostos bioativos

Abstract
Edible coating on conservation of commercial quality and bioactive compounds of purple
carrot

The objective was to evaluate the use of different concentrations of coatings based on
chitosan and carnauba wax, in the conservation of purple carrots. 'Deep Purple' carrots were
submitted to six treatments: 1%, 3% and 5% of chitosan (Q1, Q3 and Q5, respectively); 0.5% and
1% carnauba wax (CC0.5 and CC1, respectively) and control treatment, without recoating. After
application, carrots were stored at 2°C, 95-100% RH, for 90 days, being evaluated on the day of
application (day 0) and at 7, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days. For the polyphenols, the analyzes
occurred on days 0, 15 and on the last day of each treatment. The experimental design was
completely randomized in a factorial scheme 7x8 (treatments x days of analysis), with 5 replicates
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for analysis of appearance, fresh weight loss, wilting index, coloration and respiratory rate, and 3
replicates for the analysis of soluble solids, total phenolics compounds, anthocyanins, total
flavonols and antioxidant capacity and 7x3 (treatment x days of analysis), with 3 replicates for the
polyphenols. Wilting symptoms were first observed in carrots with CC1, followed by Q1, control,
CC0.5, Q5 and Q3, with the latter also showing greater turgescence maintenance and lower fresh
weight loss during storage. Carrots treated with Q3 exhibited the lowest respiratory rate,
whereas carrots with CC1 showed the highest respiratory rate. The soluble solids content showed
little variation (<1%) throughout the storage, regardless of the treatment applied. The content of
total phenolic compounds, anthocyanins and flavonols oscillated throughout the storage for all
treatments. There was a reduction of the antioxidant capacity only for the control carrots, while
for carrots with coating, independent of the base raw material and the concentration, an
increase in capacity was verified with storage. Carrots with Q1, CC0,5 and CC1 showed the
highest values of polyphenols, whereas in the control carrots and those covered with Q3 and Q5,
lower values were observed. The use of edible coatings in purple carrots is efficient as a
postharvest technique for the preservation of commercial quality. Chitosan based coating, in 3%,
combined with high relative humidity and low temperature during storage, is more efficient to
maintain the quality of purple carrots and increases shelf life by 15 days compared to control
treatment.
Keyword: Daucus carota L.; Chitosan; Carnauba wax; Bioactive compounds

4.1. Introdução
A senescência dos produtos hortícolas não pode ser evitada e os processos
metabólicos que ocorrem degradam sua qualidade. Entretanto, o uso de tecnologias póscolheita pode retardar esse processo, fazendo com que a vida útil do produto seja maior.
Como vistos em trabalhos anteriores, a redução da perda da umidade e da transpiração são
aspectos chaves para a preservação de qualidade comercial de cenouras durante o
armazenamento, uma vez que influenciam diretamente no valor e aceitação comercial e nos
aspectos sensoriais do produto. Também, a qualidade funcional é afetada pelas
transformações que ocorrem decorrentes dos processos fisiológicos, degradando compostos
de interesse ao longo do armazenamento e reduzindo seu valor nutricional.
Cenouras roxas possuem mais atrativos que cenouras de outras colorações: além de
maiores quantidades de compostos fenólicos, têm altas concentrações de antocianinas e
flavonóis (Alasalvar et al., 2001; Nicolle et al., 2004; Alasalvar et al., 2005; Sun et al., 2009;
Singh et al., 2012). Outra característica está no aspecto sensorial, visto que cenouras roxas
possuem doçura e crocância superior e menor sabor amargo que a variedade laranja
(Alasalvar et al., 2001; Surles et al., 2004), fatores que podem embasar o aumento do seu
consumo.
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Sabe-se que cenouras roxas apresentam baixa expectativa de armazenamento
(IPGRI, 1998), o que faz com que o uso de técnicas pós-colheita para a conservação delas
seja fortemente incentivado. Entretanto, estudos nessa área ainda são escassos.
Revestimentos comestíveis são considerados as embalagens do futuro e podem
auxiliar na redução de perdas por murchamento. Estes são definidos como finas camadas de
biopolímeros comestíveis, a base de proteínas, polissacarídeos ou lipídeos, que são aplicados
diretamente no alimento, aderindo-se a ele e considerados como parte do produto final. A
aplicação destes materiais cria uma barreira contra danos físicos, contaminação
microbiológica, perda ou ganho de umidade e oxidação de nutrientes, o que auxilia a
prevenir a deterioração do produto, estendendo a sua vida útil, com manutenção da
qualidade sensorial e a segurança do alimento. O diferencial destes revestimentos em
relação às embalagens convencionais é o fato de serem comestíveis e biodegradáveis,
podendo substituir parcial ou totalmente o seu uso (Debeaufort et al., 1998; Lacroix e Le
Tien, 2005).
A quitosana é uma opção entre os revestimentos de polissacarídeos não-amiláceos,
sendo produzido a partir da desacetilação alcalina da quitina, um polissacarídeo presente no
exoesqueleto de crustáceos. Além das propriedades comuns aos revestimentos, a película
gerada pela quitosana propicia boa barreira ao oxigênio, mas não eficiente para o dióxido de
carbono, auxilia no controle do escurecimento enzimático, ação antimicrobiana e possui
capacidade de absorver íons de metais pesados. Tais propriedades contribuem para diminuir
o processo de oxidação catalisado por metais livres e retardar as mudanças no conteúdo de
antocianinas, flavonoides e fenólicos totais (Lacroix e Le Tien, 2005; Nieto, 2009; Dhall,
2013).
Entre os revestimentos lipídicos, destacam-se as ceras naturais como a de carnaúba,
classificadas quimicamente como ésteres de ácidos alifáticos de cadeia longa. Por ser um
composto apolar, é uma eficiente barreira à transferência do vapor de água. A cera de
carnaúba possui propriedades emulsionante, lubrificante, plastificante e aglutinante
melhores que as demais ceras, além de maior permeabilidade ao O2. Também, melhora a
aparência do alimento, ao conferir brilho e melhorar a sua textura superficial (Rhim e
Shellhammer, 2005).
Este trabalho buscou avaliar o uso de diferentes concentrações de dois tipos de
revestimento comestíveis, sendo um a base de quitosana e o outro a base de cera de
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carnaúba, na conservação dos compostos bioativos presentes nas raízes de cenoura roxa,
bem como na preservação da qualidade comercial dessa hortaliça. O presente estudo
poderá contribuir para o aumento do conhecimento sobre essa variedade tão pouco
explorada, além de fornecer informações sobre a manutenção da qualidade da cenoura
roxa, evitando perdas, inclusive as nutricionais, durante sua cadeia produtiva e garantindo
que o produto chegue ao consumidor em perfeitas condições de consumo.

4.2. Conclusão
O uso de recobrimentos comestíveis em cenoura roxa se mostra eficiente como
técnica pós-colheita para preservação da qualidade comercial. Ceras de carnaúba possuem
baixo efeito na qualidade comercial de cenouras roxas, não contribuindo para o aumento na
vida útil. A quitosana parece favorecer a produção de antocianinas ao invés de rota
biossintética de ácido clorogênico em cenouras roxas. Recobrimento a base de quitosana a
3%, juntamente com a alta umidade relativa e a baixa temperatura durante o
armazenamento, é mais eficiente para manter a qualidade de cenouras roxas. Tal
recobrimento forma uma barreira flexível e semipermeável capaz de modificar a atmosfera
interna na proporção mais adequada, diminuir as perdas com transpiração, reduzir a taxa
respiratória, manter maiores valores de sólidos solúveis e de alguns compostos bioativos,
como antocianinas e flavonóis. Também tal tratamento proporciona aumento da vida útil
em 15 dias, em relação ao tratamento controle, além de manter melhor aparência.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho porporcionou o aprofundamento do conhecimento na área de
tecnologia pós-colheita de cenouras roxas recém-introduzidas no mercado brasileiro, além
de contribuir com o cenário internacional, no qual há poucos estudos sobre tal tema.
O estudo sobre diferentes condições de armazenamento trouxe novidades como o
perfil de polifenóis dessa variedade, visto que alguns dos polifenóis identificados nas
amostras não tinham sido ainda relatados pela literatura. Também, foi possível observar que
a cenoura roxa é grande fonte de compostos bioativos, entre eles, a antocianinas, com
valores mais altos que muitas frutas consideradas fonte de tal composto.
A atmosfera modificada com o uso de embalagens se mostrou uma alternativa
interessante e de fácil implementação por parte do produtor para manter a qualidade
comercial do produto, mesmo em condições de umidade relativa abaixo do ideal. Além
disso, tal tecnologia pôde auxiliar a resolver um dos maiores problemas de perda de
qualidade, a perda de massa fresca que, além de afetar a aparência, reduz concentrações de
muitos compostos de interesse para a saúde do consumidor.
O uso de recobrimento comestível contribuiu para a manutenção da aparência da
cenoura, reduzindo a perda de massa fresca e o murchamento. Ainda é necessário estudar
outros tipos de recobrimentos comestíveis nessa hortaliça, que possam apresentar maior
potencial de aplicação e secagem numa planta de beneficiamento.
A cenoura roxa apresenta um grande potencial de estudos, uma vez que se mostrou
ser um alimento nutricionalmente vantajoso, aprofundando os aspectos bioquímicos e os
potenciais usos na agroindústria, como matéria-prima de sucos, polpas e produção de
corantes naturais.
Os resultados obtidos evidenciam a importância de se conhecer a fisiologia de
cenouras roxas, bem como utilizar tecnologias pós-colheitas adequadas para que a
qualidade dessa hortaliça seja mantida, oferecendo ao consumidor um alimento de alta
qualidade nutricional.

