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Resumo  

Face à caracterização efetuada à componente bioativa de cenoura cv. Nantes em função do tipo de 

tecidos (casca, córtex e parênquima vascular) e da época de colheita (inverno vs. verão) concluiu-se 

que ambos os fatores exerceram efeitos significativos na mesma. A colheita de verão apresentou 

uma superioridade (ca. 4 x) face à de inverno, relativamente aos teores fenólicos e carotenóides 

totais. O córtex é o tecido mais representativo da cenoura (71-82%) contabilizando teores totais de 

compostos fenólicos (49-69%) e de carotenóides (78-85%) mais elevados face aos restantes tecidos - 

casca e parênquima vascular. O córtex é o tecido que mais contribui para a capacidade antioxidante 

total (61-72%), sobretudo de natureza hidrofílica (>90%) que está associada à composição fenólica. 

No processamento mínimo, as operações de descasque e descontaminação acarretam perdas 

significativas na componente bioativa de cenoura, totalizando, relativamente à matéria-prima, 

reduções de 58% para os fenólicos e de 52% para os carotenóides. Estas perdas foram 

compensadas durante o período de armazenamento de cenoura minimamente processada, 

nomeadamente pela síntese de compostos fenólicos, alcançando-se ao 7º dia, níveis semelhantes 

aos avaliados na matéria-prima, sem alteração da composição em carotenóides totais, pH e TSS 

quando se utilizou um filme microperfurado na embalagem do produto. 
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Abstract 

From the bioactive composition characterization of cv. Nantes carrot considering tissue type (peel, 

cortex and vascular tissues) and harvest season (winter vs. summer), it was concluded that both 

factors affect significantly this composition. Carrots from the summer harvest showed to have about 

four times higher total phenolic and carotenoid contents than the winter ones. The cortex is the most 

representative carrot tissue (71-82%) and holds higher contents of total phenolics (49-69%) and 

carotenoids (78-85%) than the remaining tissues – peel and vascular tissues. Therefore, the cortex is 

the tissue that contributes the most toward carrots’ total antioxidant capacity (61-72%), mainly of 

hydrophilic nature (>90%) which is directly related to the respective phenolic composition. In minimal 

processing, the peeling and decontamination unit operations lead to significant losses in carrots’ 

bioactive composition, accounting for decreases of 58% for phenolics and of 52% for carotenoids 

regarding the raw material. These losses were compensated during storage of minimally processed 

carrot packed in a microperforated film, namely due to induced phenolic synthesis, reaching by day 7 

similar levels to those evaluated in the raw material, with maintenance of the carotenoid content, pH 

and soluble solids content. 
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Carrot, bioactive compounds, fresh-cut, storage. 
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Extended Abstract  

Current life standards bring some constraints regarding taking on a healthy diet, where convenience 

plays a prominent role in consumer food choices. Besides the convenience requirements, acceptance 

of a food product depends on the fulfillment of nutritional and sensory attributes and evermore on the 

products functional claims (bioactivity). The last requirement is related to the presence and amount of 

bioactive compounds with known effects on human health, namely those that contribute to reduce risk 

factors of several non-transmissible chronic diseases (e.g., cardiovascular disease, diabetes type 2 

and certain types of cancer).  

Fresh-cut fruits and vegetables fulfill the above mentioned requirements, and are defined as fresh 

products, washed, cut, decontaminated, maintained in cold chain and ready to be consumed. Within 

the fresh-cut market, shredded carrot (Daucus carota, L.) is one of the most consumed products owing 

its market predominance to its nutritional and sensory quality. Moreover, its diverse bioactive 

composition (carotenoids, phenolic compounds, vitamins and dietary fiber) contributes greatly to its 

success. Carrots’ high content in α-and β-carotene and its specific phenolic composition (mainly 

composed of hydroxycinnamic acids) actively contributes to its respective antioxidant capacity. 

Minimal processing of shredded carrot involves peeling and cutting operations which are responsible 

for the activation of different metabolic pathways. The accelerated metabolic rates and microbial 

development lead to rapid deterioration of the fresh-like quality. On the other hand, an interesting 

response to these operations is the activation of the plants’ defense system, which induces phenolic 

synthesis during the products storage. During the decontamination step carotenoid leaching into the 

decontamination solution (chlorinated water) is observed. The decontaminant (sodium hypochlorite) 

nature can promote oxidation reactions that also lead to decreases in the products carotenoid content. 

These pigment losses have significant implications on the products color (loss in orange intensity) 

compromising also the respective antioxidant capacity. 

Carrots phenolic composition of carrot is dependent on the harvest season (winter and summer) and 

the different tissues that make up the root (peel, cortex and vascular tissues). In particular, peel is 

known to concentrate higher phenolic contents when compared to remaining tissues (cortex and 

vascular tissues). However, this tissue is removed during fresh-cut shredded carrot production. It is 

therefore important to characterize this distribution as to assess how minimal processing operations 

influence the antioxidant potential of fresh-cut carrot. 

Given the above, the objectives of this study were to quantify the effects of harvest season, tissue type 

and minimal processing operations and refrigerated storage on cv. Nantes fresh-cut carrot bioactive 

composition (phenolics and carotenoids).  

It was concluded that harvest season is a significant factor on the bioactive composition of cv. Nantes 

carrot since 4 times higher phenolic and carotenoid contents were found in summer harvested carrots 

regarding winter ones.  

Cortex is the most representative carrot tissue (71-82%), followed by peels (9-12%) and vascular 

tissues (8-16%). Higher phenolic and carotenoid concentrations were found in the cortex (49-69% and 



v 
 

78-85%, respectively), contributing in 61-72% of the carrots’ total antioxidant capacity. Following 

cortex, peels showed also a significant contribution toward the total antioxidant capacity (23-29%) due 

to its respective phenolic content (27-43%). 

Regarding the effects of minimal processing operations, peeling and decontamination led to significant 

losses of the bioactive composition. The combined effect of these operations resulted in a 58% and 

52% decrease (regarding the raw material) in total phenolic and carotenoid content. According to 

current industrial practice, fresh-cut carrot is decontaminated by immersion in sodium hypochlorite 

solutions and it was proven that this operation, as is, was responsible for significant losses in 

carotenoids (≈ 50%), as well as other compounds such as soluble sugars, which significantly 

compromises the sensory and bioactive quality of fresh-cut carrot. However, these deleterious effects 

were minimized during the 7-day storage period and were also dependent on the used packaging film. 

It was concluded that the use of microperforated films provided a higher quality product during the 

tested period, where phenolic synthesis was observed and sufficient to meet the raw material level 

and also maintenance in carotenoid content, pH and soluble solids content was achieved.  
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Enquadramento e Objetivos 

A cenoura (Daucus carota L.) constitui, na dieta humana, uma fonte privilegiada de -caroteno (60 a 

80% do total de carotenóides), vitaminas, fibras dietéticas, entre outros nutrientes cuja atividade 

biológica concorre para reduzir os fatores de risco de diversas doenças crónicas não transmissíveis. 

Temos como exemplos, as doenças cardiovasculares, a diabetes tipo 2 e determinados tipos de 

cancro. Acresce ainda que a sua composição fenólica, maioritariamente constituída por ácidos 

hidroxicinâmicos, contribui ativamente para a respetiva capacidade antioxidante. Estas características 

justificam a oferta de cenoura sob diversos tipos de processamento tecnológico, designadamente 

como produto minimamente processado, sendo a ripagem o formato de apresentação mais comum.  

O processamento mínimo de cenoura ripada envolve operações de descasque e corte, cuja ação 

mecânica é responsável pela ativação de diferentes vias metabólicas conducentes a uma rápida 

deterioração da qualidade em fresco, quer com origem fisiológica quer microbiológica. Por outro lado, 

uma resposta interessante associada às operações de processamento mínimo (descasque e corte) 

enquanto fatores de stress, refere-se à ativação dos sistemas de defesa dos vegetais com a 

consequente indução fenólica no armazenamento do produto.  

A cor laranja intensa é um dos principais atributos de qualidade da cenoura fresca e minimamente 

processada dada a presença de concentrações elevadas em carotenóides. Durante a operação de 

descontaminação da CMP, efetuada por imersão de cenoura já ripada em soluções de água clorada, 

ocorrem processos de lixiviação destes compostos para as águas de lavagem. A perda do teor em 

carotenóides pode ainda ter origem em processos de oxidação decorrentes do contacto da cenoura 

com as soluções de hipoclorito de sódio utilizadas na descontaminação do produto. As referidas 

perdas de pigmentos têm implicações significativas quer ao nível da cor (perda da intensidade da 

tonalidade laranja) quer na diminuição da capacidade antioxidante do produto. 

A composição fenólica da cenoura é variável em função da época de colheita (inverno e de verão) e 

dos diferentes tecidos que compõem a raiz (epiderme, parênquima cortical e tecidos vasculares). Em 

particular, o tecido epiderme (vulgo casca) é conhecido por concentrar teores fenólicos superiores 

face aos tecidos mais internos (parênquima cortical e tecidos vasculares). Desta forma, é importante 

caracterizar esta distribuição com vista a avaliar de que forma o processamento afeta o potencial 

antioxidante de CMP, uma vez que as cascas são eliminadas no mesmo. 

Face ao exposto, o principal objetivo deste estudo foi quantificar o efeito da época de colheita e dos 

tecidos em cenoura cv. Nantes, bem como das operações de processamento mínimo e 

armazenagem em refrigeração na composição bioativa principal de CMP (compostos fenólicos e 

carotenóides).  
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1 Introdução 

Os padrões de vida atuais impõem constrangimentos no que se refere à adoção de dietas saudáveis 

onde, na maioria das vezes, as escolhas do consumidor recaem sobre o nível de conveniência dos 

alimentos. Contudo, nos últimos anos tem sido dedicada especial atenção ao papel da alimentação 

na saúde, nomeadamente em relação ao aumento no consumo de hortofrutícolas (HF) dado o seu 

contributo na prevenção de determinadas patologias como as do foro cardiovascular e oncológico 

(The World Health Report, 2002). A importância de uma dieta rica em HF está associada à presença 

de diferentes compostos, particularmente aqueles que possuem capacidade antioxidante, como por 

exemplo, as vitaminas C e E, os carotenóides e os compostos fenólicos. Em comum, estes 

compostos apresentam a capacidade de funcionar como supressores de espécies reativas de 

oxigénio, captadores de radicais livres e inibidores de enzimas. 

Tendo em conta que a aceitação de um produto pelo consumidor depende não só do cumprimento 

das exigências nutricionais, sensoriais e de conveniência mas também por aqueles que apresentam 

alegações funcionais (bioativos), os hortofrutícolas minimamente processados (HMP) constituem uma 

boa resposta a estas exigências. Estes definem-se por produtos frescos lavados, cortados, 

descontaminados, embalados, conservados em cadeia de frio e prontos para consumo.  

O mercado dos minimamente processados apresentou um rápido crescimento, atingindo em 2000 um 

volume de negócio de ca. de 12 000 milhões de dólares apenas nos Estados Unidos da América 

(Gorny, 2001), sendo verificada uma tendência semelhante na União Europeia. A cenoura ripada 

representa uma componente importante no mercado de HMP (Lucier & Lin, 2007). 

A cenoura (Daucus carota L.) possui um elevado teor de carotenóides, em particular α- e β-caroteno, 

sendo considerada a principal fonte vegetal de provitamina A (Desobry et al., 1998; Rao & Rao, 2007; 

Koca Bozalan & Karadeniz, 2008; Grune et al., 2010). Acresce à sua riqueza em compostos bioativos 

a sua composição fenólica, particularmente em ácidos hidroxicinâmicos, a vitamina E (tocoferol), os 

minerais e elevados teores em fibra dietética (Babic et al., 1993; Alasalvar et al., 2001).  
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2 Composição Bioativa de Hortofrutícolas 

Os hortofrutícolas, para além dos nutrientes energéticos (glúcidos e lípidos), possuem na sua 

constituição quantidades expressivas de fibras e compostos antioxidantes, tais como carotenóides, 

compostos fenólicos, tocoferóis, compostos azotados, vitaminas, entre outros. Estas substâncias são 

designadas por compostos bioativos (Tokuşoğlu, 2011) e podem desempenhar um papel benéfico na 

saúde humana (Carratu & Sanzini, 2005). O estudo dos compostos bioativos inspirou o conceito de 

alimento funcional, que teve início no Japão na década de 80 (Anjo, 2004).  

Os alimentos funcionais, devido à presença dos compostos bioativos, possuem a capacidade de 

prevenir determinadas doenças, como por exemplo, doenças coronárias, cardiopatias e determinados 

tipos de cancro (Tokuşoğlu, 2011). A capacidade antioxidante dos compostos bioativos previne os 

danos oxidativos causados por espécies reativas de oxigénio (Hassimotto et al., 2009), cuja formação 

está na origem do desenvolvimento de doenças degenerativas (Rice-Evans et al., 1997; Lindley, 

1998). 

Atendendo ao interesse apontado pelos compostos bioativos, segue-se uma breve descrição 

daqueles que são expressivos na cenoura: compostos fenólicos e carotenóides. 

2.1 Compostos Fenólicos 

Os compostos fenólicos fazem parte dos componentes dos HF e encontram-se amplamente 

distribuídos na natureza (Kahkonen et al., 1999). Temos como exemplo ácidos benzoicos, ácidos 

cinâmicos, flavonóides, taninos e antocianidinas (Martinez & Whitaker, 1995). A composição em 

termos quantitativos e qualitativos (perfil fenólico) é específica de cada HF e pode ser influenciada 

pela variedade, genética, estado de maturação e condições edáfo-climáticas (Melo et al., 2008). Nos 

tecidos vegetais estes compostos localizam-se maioritariamente nos vacúolos, são produtos do 

metabolismo secundário, normalmente derivados de reações de defesa das plantas, e podem ser 

pigmentos (Harborne & Williams, 2000). Desempenham importantes funções na fisiologia vegetal, 

estando envolvidos nos fenómenos de crescimento e de reprodução e também nos mecanismos de 

defesa a injúrias, nomeadamente lesões com origem física e microbiana. São compostos ubíquos das 

plantas e principalmente derivados de fenilalanina por meio do metabolismo fenilpropanóide (Dixon & 

Paiva, 1995).  

Os compostos fenólicos apresentam como estrutura base o fenol (Figura 1), onde se ligam diferentes 

radicais cuja diversidade permite agrupar estes compostos em diferentes classes. Destacam-se os 

ácidos fenólicos, os flavonóides, os taninos, as antocianidinas e respetivos derivados (Harborne, 

1989).  
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Figura 1. Estrutura base dos compostos fenólicos (fenol). 
Adaptado de: http://www.fotosimagenes.org/imagenes/fenol-6.jpg 

Os flavonóides representam o maior grupo de compostos fenólicos encontrados nos HF, onde são 

encontradas diferentes estruturas, podendo subdividir-se em flavonóis e flavonas, calconas e 

auronas, flavanonas, isoflavonóides e antocianinas (Figura 2) (Pietta, 2000). Os flavonóides contêm 

pelo menos dois anéis aromáticos, com um ou dois grupos hidroxilo. Os átomos de hidrogénio de 

grupos hidroxilo adjacentes, as ligações duplas dos anéis benzénicos e a ligação dupla da função oxo 

(-C=O) de algumas moléculas de flavonóides conferem um elevado potencial antioxidante a estes 

compostos. 

.  

Figura 2. Estruturas gerais dos principais flavonóides.  
Adaptado de: http://www.ragc.cesga.es/RRAGC/revista2009/quimica.html 

Embora os compostos fenólicos não tenham qualquer função nutritiva, podem ser importantes para a 

saúde humana devido ao seu poder antioxidante (Hollman et al., 1996) pois combatem os radicais 

livres que são prejudiciais ao nosso organismo (Nagai et al., 2003). 

 

 

http://www.ragc.cesga.es/RRAGC/revista2009/quimica.html
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2.2 Carotenóides 

Os carotenóides são pigmentos lipossolúveis localizados nos cromoplastos, podendo apresentar 

coloração variada (amarela, laranja, vermelha ou violeta) e encontram-se amplamente representados 

nos HF, como por exemplo, na cenoura, no tomate, no alperce, na papaia e na abóbora (Cardoso, 

2003). 

Nos HF, a maioria dos carotenóides apresenta um esqueleto de 40 átomos de carbono (C40), cuja 

biossíntese é efetuada a partir de duas moléculas intermediárias C20, dando origem ao fitoeno, 

molécula percursora da vasta gama de carotenóides presente no reino vegetal (Figura 3). 

 

Figura 3. Esquema da biossíntese de carotenóides.  
Fonte: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000900036 

Em geral, os carotenóides podem ser classificados em dois grandes grupos: a) carotenos, 

estritamente hidrocarbonetos, e b) xantofilas, derivados oxigenados de hidrocarbonetos (Campos, 

2005). Como exemplos de carotenos temos o α- e β-caroteno e o licopeno, enquanto a luteína e a 

zeaxantina são exemplos de xantofilas (Figura 4). Estruturalmente, os carotenóides podem ser 

acíclicos (licopeno) ou conter um anel de cinco ou seis átomos de carbono, numa ou em ambas as 

extremidades da molécula (β-caroteno) (Carle & Schiber, 2001). 
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Figura 4. Estruturas representativas de carotenóides: (a) carotenos; (b) xantofilas.  
Adaptado de: http://www.alanrevista.org/ediciones/2004-2/importancia_nutricional_pigmentos_carotenoides.asp 

Os mamíferos, incluindo os humanos, são incapazes de sintetizar estes compostos e é a partir da 

ingestão de alimentos contendo carotenóides que suprem as respetivas necessidades. (Olson, 1994). 

Os carotenóides mais abundantes na dieta são: α-, β-, e δ-caroteno, licopeno, luteína, β-criptoxantina, 

zeaxantina e astaxantina. Os carotenóides têm funções celulares como a inibição da adesão de 

monócitos e a ativação plaquetária (Rock, 1997) mas a sua principal função fisiológica é de precursor 

da vitamina A (Nocolle et al. 2003). O β-caroteno é convertido em vitamina A na sua totalidade 

(100%), enquanto a conversão do α-caroteno é de ca. 50% (Panalaks & Murray, 1970; Simpson, 

1983).  

Os carotenóides apresentam capacidade antioxidante, atividade anticancerígena (Bast et al., 1996; 

Santo et al., 1996; Van, 1996), atuam na prevenção de doenças de foro cardiovascular (Rodriguez-

Amaya, 1997; Stahl & Sies, 2005), no reforço do sistema imunológico e ainda na diminuição do risco 

de doenças degenerativas (Mathews-Roth, 1985; Bendich & Olson, 1989; Bendich, 1990; Krinsky, 

1990; Byers & Perry, 1992; Zaman et al., 1992; Bendich, 1994; Krinsky, 1994; Faulks & Southon, 

2001).  
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3 Cenoura 

A cenoura tem como nome científico Daucus carota L. e pertence à família Umbelífera. Existem 

evidências de que a cenoura é cultivada extensivamente há mais de 2 mil anos, na zona conhecida 

atualmente como Afeganistão (Mackevic, 1929 cit in Clotault et al., 2012). As primeiras culturas de 

cenoura referem-se a cultivares de cor branca, amarela e púrpura, tendo as cultivares coloração 

laranja sido desenvolvidas posteriormente por holandeses. Destacam-se os trabalhos de Vilmorin-

Andrieux, no século XIX, como contributos importantes para o melhoramento e desenvolvimento de 

variedades de diferentes colorações, sem “coração” rijo, que permitiram uma maior aceitação deste 

hortícola (Mazza, 1989). 

3.1 Caracterização 

A cenoura apresenta uma raiz sem ramificações, composta por tecidos vasculares (floema 

parenquimatoso e xilema), córtex e casca. Uma caracterização mais pormenorizada da raiz de 

cenoura encontra-se na Figura 5. Apresenta uma coloração intensa, todavia, esta particularidade está 

geralmente associada às partes da planta que beneficiam do contacto direto com a luz. 

 

Figura 5. Estrutura morfológica da cenoura: (a) exterior; (b) interior.  
Adaptado de: http://www.plantprotection.hu/modulok/angol/root_veg/morf_root.htm 

A cenoura é uma planta bianual e apresenta uma grande diversidade a nível da forma, comprimento e 

cor (Figura 6). São reconhecidas várias cultivares, das quais se destacam as cv. Nantes, Chantenay, 

Parisiense, Amsterdam, Flakkee e Imperador. O mercado em fresco é dominado pela cenoura cv. 
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Nantes que morfologicamente se apresenta como uma raiz cilíndrica, lisa, uniforme, bem 

arredondada na extremidade, com cor laranja intensa e isenta de colo verde ou violeta (Ripado, 

1981). Tendo em conta o comprimento das raízes e o período de produção, a cv. Nantes integra-se 

no grupo de raízes semi-compridas, com início de produção em junho/julho e o seu ciclo dura 

aproximadamente 3 a 4 meses quando a cultura se realiza na primavera/verão e de 5 a 7 meses nos 

cultivos invernais.  

 
Figura 6. Diversidade de formas, comprimentos e cor de cenouras.  
Fonte: http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=5248 

Sendo a cenoura uma planta de regiões temperadas, os valores ótimos de desenvolvimento situam-

se na gama de 15 a 18 C, com paragem de crescimento a valores de temperatura inferiores a 6 C. 

Para valores de temperatura na gama de 10 a 15 C ou superiores a 21ºC, a cenoura desenvolve 

uma coloração pálida. O crescimento da raiz faz-se em função de fatores edáfo-climáticos, tais como 

a intensidade de compactação, a textura, a porosidade, a estrutura, a estabilidade estrutural e a 

humidade do solo. Assim sendo, a cenoura desenvolve-se preferencialmente em solos de textura 

arenosa ou franco-arenosa, ricos em matéria orgânica (entre 2 a 4%), com pH entre 6 e 7. A cenoura 

é mito sensível à acidez do terreno bem como à salinidade. As necessidades de água desta cultura 

são muito determinantes na respetiva qualidade/produtividade, na medida em que o excesso de 

humidade causa o fendilhamento das raízes e inibe o desenvolvimento da cor. 

A produção de cenoura a nível mundial (englobadas na classe cenoura e nabo) encontra-se 

representada no Quadro 1, sendo que em Portugal alcançou as 144 262 toneladas em 2011 

(FAOSTAT, 2013). As áreas de produção mais representativas são assinaladas na Figura 7. Embora 

a principal variedade portuguesa seja a cv. Nantes encontram-se igualmente registos de produção de 

outras variedades como a Anglia, a Puma, a Tancar, a Bangor e a Bolero (Anuário Vegetal, 2006). 
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Quadro 1. Principais produtores mundiais de cenoura e nabo e respetiva área de cultivo. Dados referentes ao 
ano de 2011, disponíveis na FAOSTAT (2013). 

   

Região/País 
Produção 

(toneladas) 
Área de 

cultivo (ha) 

Mundo 35 658 466 1 184 284 

Europa 8 629 810 278 469 

UE (27) 5 224 941 113 638 

Portugal 144 262 4 638 

Federação Russa 1 735 030 74 300 

República da China 16 233 213 466 562 

EUA 1 305 600 34 070 

Japão 602 003 18 740 

Oceânia 279 910 6 047 
   

 

Figura 7. Distribuição geográfica das principais zonas de produção em Portugal.  
Fonte: GPP – Anuário Vegetal, 2006 
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3.2 Composição química 

Atualmente, a cenoura é muito utilizada na alimentação por apresentar um baixo teor calórico e ser 

uma fonte privilegiada de carotenóides, vitaminas, fibras dietéticas, entre outros nutrientes cuja 

atividade é amplamente reconhecida como referido anteriormente. No entanto, a sua composição 

química é variável na dependência de diversos fatores como a cultivar, as práticas agrícolas, a época 

da colheita e o estado de maturação. No Quadro 2 apresenta-se, em termos médios, a composição 

química deste hortícola. 
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Quadro 2. Composição química da raiz cenoura (valores expressos por 100 g de parte comestível). 
Disponível em: http://www.usda.gov/ 

Designação Quantidade 

Principais componentes  

Valor energético 41 kcal / 173 kJ 

Água 88,3 g 

Proteína  0,93 g 

Lípidos totais 0,24 g 

Ác. gordos saturados 0,04 g 

Ác. gordos monoinsaturados 0,01 g 

Ác. gordos polinsaturados 0,12 g 

Cinza 0,97 g 

Glúcidos 9,58 g 

Fibra total dietética 2,8 g 

Sacarose 3,59 g 

Glucose (dextrose) 0,59 g 

Frutose 0,55 g 

Amido 1,43 g 

Minerais  

Cálcio, Ca 33 mg 

Ferro, Fe 0,30 mg 

Magnésio, Mg 12 mg 

Fósforo, P 35 mg 

Potássio, K 320 mg 

Sódio, Na 69 mg 

Zinco, Zn 0,24 mg 

Cobre, Cu 0,05 mg 

Manganês, Mn 0,14 mg 

Selênio, Se 0,1 µg 

Flúor, F 3,2 µg 

Vitaminas  

Vitamina C, ácido ascórbico total 5,9 mg 

Tiamina 0,07 mg 

Riboflavina 0,06 mg 

Niacina 0,98 mg 

Ácido pantotênico 0,27 mg 

Vitamina B6 0,14 mg 

Colina 8,8 mg 

Betaína 0,4 mg 

Vitamina E (α-tocoferol) 0,66 mg 

β-tocoferol 0,01 mg 

Vitamina K (filoquinona) 13,2 µg 

Outros  

Licopeno 1 µg 

β-caroteno 8285 µg 

α-caroteno 3477 µg 

Luteína + Zeaxantina 256 µg 

Flavonas  

Luteolina 0,1 mg 

 Flavonóis  

Kaempferol 0,2 mg 

Quercetina 0,2 mg 
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Os compostos fenólicos presentes em toda a raiz da cenoura encontram-se mais concentrados no 

tecido epiderme (Mercier et al., 1994). Zhang & Hamauzu (2004) demonstraram que na cenoura 

predominam os ácidos hidroxicinâmicos e derivados, sendo o ácido clorogénico um dos principais, 

representado com teores de 42,2-61,8% do teor fenólico total. 

O α- e β-caroteno são os principais pigmentos responsáveis pelas tonalidades laranja e amarela. Os 

tecidos do córtex geralmente contêm mais carotenóides do que os tecidos vasculares. O teor de 

carotenóides na cenoura é influenciado por diversos fatores, tais como a cultivar e as condições 

edáfo-climáticas. O total de carotenóides na porção comestível da cenoura varia de 6 000 a 54 800 

µg/100 g (Simon & Wolff, 1987 cit in Desorby et al., 1998), sendo o β-caroteno o carotenóide 

prevalecente na raiz (entre 40% a 80% do total de carotenóides), seguindo-se o α-caroteno e a 

luteína. Carotenóides como β-criptoxantina, zeaxantina e licopeno também estão presentes na 

cenoura, mas em quantidades vestigiais.  

A elevada concentração em compostos bioativos presentes na cenoura bem como as suas 

características sensoriais apelativas justificam o aumento do seu consumo.  
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4 Produtos minimamente processados 

Os produtos minimamente processados, também conhecidos por produtos da IV gama, são produtos 

frescos, prontos para consumo sem necessidade de qualquer preparação culinária prévia. Os HMP 

caracterizam-se por serem produtos lavados, cortados, descontaminados, embalados e conservados 

na cadeia de frio, mantendo-se fisiologicamente ativos durante o período de vida útil (Watada & Ling, 

1999). Desta forma retêm grande parte das características nutricionais e bioativas dos produtos 

frescos a partir dos quais foram preparados. 

As características de qualidade em fresco e o fator de conveniência oferecidos neste tipo de produtos 

cumprem as exigências do consumidor, cada vez mais informado sobre o papel dos vegetais na 

saúde e sem tempo para dispor na preparação culinária. Estas motivações justificam o sucesso e o 

contínuo crescimento deste segmento de mercado. 

4.1 Processamento mínimo  

No processamento mínimo (PM) é essencial partir de matérias-primas de qualidade. Assim, os HF 

utilizados devem ser sãos e apresentar um grau de maturação adequado, não contendo substâncias 

estranhas à sua composição natural. As principais operações unitárias do diagrama tecnológico do 

PM de hortícolas são apresentadas na Figura 8, onde também se encontram referidos, de forma 

sumária, os objetivos e considerações genéricas sobre cada uma. 
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Figura 8. Diagrama tecnológico geral de PM de hortícolas.  
Fonte: Alegria, 2007. 
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No PM todas as operações de preparação preliminar da matéria-prima estão englobadas numa zona 

de trabalho identificada como “zona de preparação/suja”, uma vez que os requisitos de higiene são 

menos exigentes que nas etapas seguintes. Posteriormente a esta fase segue-se uma zona de 

trabalho denominada de “zona branca”, onde os padrões higiénicos são mais exigentes. Esta 

separação de zonas é crucial para garantir um controlo higiénico adequado e prevenir eventuais 

contaminações cruzadas, na medida em que, após o corte, os tecidos ficam mais expostos e mais 

suscetíveis à contaminação. 

No PM a operação de corte é de extrema importância, pois é onde ocorre o rompimento celular. Isso 

irá proporcionar o contacto dos tecidos com o oxigénio, desencadeando processos fisiológicos, 

bioquímicos e microbiológicos conducentes à perda acelerada de qualidade do produto. Os danos 

provocados pelo descasque e corte proporcionam contacto entre enzimas e substratos e o acesso 

dos microrganismos ao interior dos tecidos (Oliveira et al., 1996). O corte está ainda diretamente 

relacionado com a deterioração dos produtos, na medida em que promove a taxa respiratória e a 

atividade microbiológica (Alegria, 2007). 

As principais alterações causadas pelo PM (Figura 9) na qualidade dos produtos envolvem vários 

processos deteriorativos com origens fisiológicas e microbianas, como por exemplo, o escurecimento 

oxidativo, o amolecimento de tecidos, o aumento da atividade fisiológica (taxa respiratória e de 

produção de etileno), a perda de água e a formação de sabores e odores indesejáveis. 

 

Figura 9. Principais alterações induzidas pelo corte no PM conducentes à perda de qualidade.  
Fonte: Alegria, 2007. 
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As operações de descasque e corte são as principais responsáveis pela rutura/esmagamento celular 

e pela promoção das reações biológicas degradativas descritas na Figura 9. 

Ao nível das alterações fisiológicas ocorre a indução da produção de etileno, contribuindo para a neo-

síntese das enzimas responsáveis pela maturação dos HF. Consequentemente surge uma 

aceleração das respostas fisiológicas dos HF, nomeadamente ao nível do aumento da taxa 

respiratória e da atividade enzimática.  

O aumento da taxa respiratória é proporcional à extensão do corte e apresenta uma relação inversa 

com a capacidade de conservação do produto. Como consequência do aumento da taxa respiratória, 

ocorre a indução de diferentes fenómenos bioquímicos que originam a alteração de atributos 

sensoriais e nutricionais dos HMP. Nomeadamente, ativação da glicólise e do ciclo das pentose 

fosfato, degradação de glúcidos, aumento da síntese proteica e da atividade enzimática, entre outros. 

Relativamente às alterações bioquímicas, verificam-se oxidações enzimáticas responsáveis pelo 

escurecimento, amolecimento e desenvolvimento de odores indesejáveis (Wiley, 1994; Laurila & 

Ahvenainen, 2002). O escurecimento enzimático deve-se maioritariamente à atividade da 

polifenoloxidase (PPO). Esta enzima é uma oxireductase que participa na oxidação de compostos 

fenólicos da qual resulta a formação de o-quinonas, posteriormente polimerizadas em compostos 

escuros (Garcia & Barrett, 2000). A peroxidase (POD) é uma enzima que induz fenómenos de 

rancificação e libertação de compostos voláteis de aroma desagradável (Martins, 1991), originando as 

alterações do aroma dos HMP. 

O desenvolvimento microbiano pode ser considerado como uma das principais causas de alteração 

dos HMP (Koek et al., 1983), levando à perda de qualidade. Os microrganismos que se desenvolvem 

nos HMP têm geralmente origem na microflora presente nos produtos inteiros. Contudo, os produtos 

podem também ser sujeitos a contaminações durante o processamento. O desenvolvimento 

microbiano excessivo pode conduzir à acumulação de metabolitos secundários responsáveis por 

alterações do aroma (produção de etanol e ácido láctico) e da textura (por ação de enzimas 

pectinolíticas). Este facto sublinha a extrema importância da contaminação inicial das matérias-

primas, bem como da operação de descontaminação e o rigor necessário no controlo da higiene após 

a mesma. 

4.2 Cenoura Minimamente Processada 

A cenoura é um hortícola com grande versatilidade para ser industrializado e transformado em 

diversos produtos destinados à alimentação humana, nomeadamente como produto minimamente 

processado. A predominância de cenoura ripada na produção de vegetais minimamente processados 

caracteriza-a como um componente importante neste mercado principalmente pelo seu sabor 

agradável e benefícios nutricionais (Alasalvar et al., 2001). No entanto, a cenoura ripada apresenta 

um período de vida útil reduzido, de cerca de 7-8 dias, por motivos de desenvolvimento microbiano 

excessivo e por alterações sensoriais, nomeadamente na frescura (Carlin et al., 1989; Seljåsen et al., 

2001; Klaiber et al., 2004), pelo esbranquiçamento das ripas (Bolin & Huxsoll, 1991; Cisneros-
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Zevallos et al., 1995; Li & Barth, 1998; Barry-Ryan et al., 2000), pela alteração de textura e 

desenvolvimento de off-flavours e maus odores (Nguyen-The & Carlin, 1994; Barry-Ryan et al., 2000; 

Klaiber et al., 2005; Alegria et al., 2009). 

O descasque e o corte continuam a ser as operações unitárias que mais influenciam a perda da 

qualidade da cenoura minimamente processada (CMP). Embora existam vários métodos de corte 

disponíveis à escala industrial, na maioria das vezes o descasque é realizado por abrasão. 

Idealmente esta operação deveria ser efetuada com recurso a lâminas afiadas por forma de prevenir 

danos por esmagamento das paredes celulares de células adjacentes. Na sequência do corte 

verifica-se o aumento da área superficial da cenoura e o aumento de disponibilização de substratos 

conduzindo ao aumento/aceleração das respostas fisiológicas e microbiológicas durante o 

armazenamento do produto, com impacto negativo sobre a respetiva qualidade sensorial (Jacxsens et 

al., 2003). Quanto menor for o dano incitado pelo corte nas células vegetais, menor será o seu efeito 

sobre a fisiologia dos tecidos e, assim, a deterioração da qualidade do produto final pode ser 

minimizada (Ahvenainen, 1996; Barry-Ryan & O'Beirne, 1998). 

Reconhecendo os benefícios para a saúde associados à cenoura e as qualidades exigidas pelo 

consumidor, é importante ter em conta as consequências do PM sobre a composição bioativa e os 

aspetos de qualidade sensorial referidos. Os efeitos do processamento mínimo na composição 

bioativa são assinalados de forma sumária no Quadro 3. 



18 
 

Quadro 3. Principais efeitos negativos do PM na qualidade de CMP (Adaptado de Alegria, 2007). 
   

Efeitos negativos Causas Referências bibliográficas 

Alterações da cor 

Lixiviação de pigmentos durante as 

operações de lavagem e 

descontaminação 

Sant’Ana et al., 1998; 

Vandekinderen et al., 2008 

Alteração do metabolismo dos 

compostos fenólicos 

Bolin & Huxsoll, 1991; Howard 

& Griffin, 1993; Howard et al., 

1994; Cisneros-Zevallos et al., 

1995 

Deposição de lenhina nas superfícies 

de corte 

Bolin & Huxsoll, 1991; Tatsumi 

et al., 1991; Howard & Griffin, 

1993; Howard et al., 1994 

Desidratação superficial 

Bolin & Huxsoll, 1991; Howard 

et al., 1994; Barry-Ryan et al., 

2000 

Alterações da 

textura 

Aumento da atividade enzimática 

endógena e/ou microbiana – 

amolecimento do produto 

Nguyen-The & Carlin, 1994; 

Luo et al., 1992 cit in Abreu, 

2002 

Desidratação superficial – 

endurecimento do produto 

Cisneros-Zevallos et al., 1995; 

Barry-Ryan et al., 2000 

Alterações do 

sabor e aroma 

Lixiviação de açúcares durante as 

operações de lavagem 

Carlin et al., 1989; Seljåsen et 

al., 2001; Klaiber et al., 2004 

Reações de oxidação promovidas pelo 

corte sobre a componente fenólica 

Li & Barth, 1998; Talcott et al., 

2001; Soliva-Fortuny & Martín-

Belloso, 2003 

Acentuado desenvolvimento 

microbiano, nomeadamente de 

leveduras e bactérias lácticas 

Carlin et al., 1989; Carlin et al., 

1990; Klaiber et al., 2004; 

Klaiber et al.,2005 

Formação de isocumarina 
Lafuente et al., 1996; Leja et 

al.,1997 

   

O pH, a disponibilidade em nutrientes e o teor de humidade verificadas em cenoura são fatores que 

favorecem o desenvolvimento microbiano. Normalmente a operação de descontaminação na indústria 

é realizada através da imersão do produto ripado em soluções de hipoclorito de sódio refrigeradas 

(Simons & Sanguasri, 1997). A qualidade microbiológica da água de lavagem deve ser boa e a 

temperatura deve ser inferior a 5ºC. Recomenda-se 3 L de água por kg de produto (Hurme et al., 

1998; Ahvenainen et al., 1998) com uma concentração de 50 a 200 ppm de cloro livre, com uma 

duração a variar de 1 a 2 minutos (Beuchat, 1998, Sapers, 2001). A utilização de água clorada para 

reduzir a contagem de microrganismos tem sido questionada, na medida em que o hipoclorito de 

sódio e outros descontaminantes halogenados podem reagir com alguns constituintes alimentares e 

formar organoclorados potencialmente tóxicos, como por exemplo trihalometanos, ácido haloacético e 

cloroaminas (Page et al., 1976; Dychdala, 1991; Wei et al., 1995; Xu, 1999). Acresce o facto da 

utilização de soluções de hipoclorito de sódio poder provocar alterações do aroma (conferindo aroma 

a desinfetante), conduzir à perda de nutrientes (por oxidação) e perda de cor (lixiviação de 

pigmentos), conduzindo à rejeição dos produtos pelo consumidor. As limitações associadas à 

utilização de soluções de hipoclorito de sódio impulsionaram a procura de alternativas para 

descontaminação, tais como utilização de dióxido de cloro, de ozono e de peróxido de hidrogénio (Xu, 
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1999; Cherry, 1999) e utilização de alternativas físicas como o tratamentos térmicos, a radiação UV-C 

e os ultrassons (Alegria, 2007). 

O incremento da taxa respiratória induzido pelo corte em ripas aumenta em cerca de 2 a 8 vezes os 

níveis de atividade respiratória da cenoura inteira (McLachlan & Stark, 1985; Alegria, 2007). A 

indução da produção de etileno pelo corte é responsável pelo desenvolvimento de sabores amargos 

durante o período de armazenamento refrigerado devido à síntese de isocoumarina (Lafuente et al., 

1996; Talcott & Howard, 1999), quando as concentrações deste gás excedem 0.1 ppm. 

As principais alterações bioquímicas verificadas em consequência do PM são oxidações enzimáticas, 

nomeadamente as responsáveis por fenómenos conducentes ao desenvolvimento de maus odores, 

alteração de cor e de textura dos produtos (Wiley, 1994; Laurila & Ahvenainen, 2002). Estas 

alterações são ainda agravadas em resultado da atividade microbiana durante o armazenamento, 

com predominância da fermentação láctica. Considerando o anterior, a CMP requer tecnologias de 

conservação eficazes e especificamente projetadas. 

A seleção dos sistemas de embalagem é essencial para manter a qualidade pretendida no produto 

durante o período de vida útil. Os HMP são normalmente embalados em atmosfera modificada 

(MAP), na qual ocorre a alteração da composição normal da atmosfera envolvente do produto, quer 

da forma passiva quer da forma ativa. A modificação passiva resulta exclusivamente da atividade 

fisiológica do próprio produto e da permeabilidade aos gases do filme de embalagem utilizado. No 

caso da modificação ativa, aquando o embalamento do produto, é injetada uma mistura gasosa pré-

determinada (normalmente com oxigénio, dióxido de carbono e azoto) que deverá permitir a rápida 

estabilização da atmosfera desejada. Contudo, no caso particular da CMP a utilização de MAP 

passiva torna-se mais vantajosa devido à elevada taxa de respiração da cenoura em ripas e à 

necessidade de reduzir rapidamente a atividade fisiológica do produto.  

 



Parte II – Desenvolvimento experimental 
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1 Metodologias  

1.1 Matéria-prima 

A cenoura (Daucus carota, L.) da cv. Nantes utilizada neste trabalho, com origem na zona produtiva 

do Montijo, pertenceu à categoria II (calibre 20-45). Todos os lotes utilizados, quer da colheita de 

inverno (abril-maio) como da colheita de verão (julho), foram previamente selecionados por forma a 

eliminar quaisquer lesões causadas por fatores de natureza fisiológica, fitossanitária e / ou mecânica, 

sendo mantidos em condições de refrigeração (5 C) até respetiva utilização. 

1.2 Planificação experimental 

Todos os ensaios foram realizados nas instalações da Unidade de Tecnologia dos Produtos Vegetais 

(UTPV), sediado no Pólo do Lumiar do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária 

(INIAV, I.P.). 

1.2.1 Faseamento 

O desenvolvimento experimental do presente estudo compreendeu duas fases: 

‣ A caracterização da composição bioativa de cenoura cv. Nantes em função da época de 

colheita e do tipo de tecido (casca, córtex e tecidos vasculares); 

‣ A avaliação da influência das operações de processamento mínimo (descasque, 

descontaminação, embalagem) e do armazenamento (5 ºC) na composição bioativa de CMP 

(em ripas).  

1.2.2 Caracterização da composição bioativa de cenoura em função da época de 

colheita e do tipo de tecidos 

A caracterização da componente bioativa dos diferentes tecidos de cenoura cv. Nantes foi efetuada 

através da determinação do conteúdo fenólico total (CFT), do conteúdo total em carotenóides (CCT) e 

da capacidade antioxidante (AOx) total (componentes hidrofílica, AOxH, e lipofílica, AOxL), em duas 

épocas distintas: inverno vs. verão. 

Utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado no esquema fatorial incompleto sendo a 

natureza do tecido e época de colheita consideradas as variáveis independentes. Para o 

cumprimento do mesmo foram constituídas amostras, em triplicado, a partir de um lote de 36 

cenouras por época (3 cenouras por replicado). Os diferentes tecidos (Figura 10) constituintes da raiz 

identificados visualmente, casca, córtex e tecidos vasculares, foram excisados e pesados 
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individualmente para determinação da respetiva proporção relativa. Estes diferentes tipos de tecidos 

foram analisados separadamente para conhecer o respetivo contributo na componente antioxidante 

(CFT, CTC e AOx) e nas atividades enzimáticas (POD e PPO) da cenoura. 

 

Figura 10. Tecidos excisados da cenoura. 

1.2.3 Influência do processamento mínimo e do armazenamento na composição 

bioativa de CMP 

O efeito das operações de PM e do armazenamento (5 C) na componente bioativa de cenoura cv. 

Nantes compreendeu a avaliação de amostras de cenoura recolhidas durante as diferentes etapas do 

processo tecnológico de CMP e no produto final armazenado (dias 0, 3, 5 e 7). 

1.2.3.1 Efeitos do processamento mínimo 

Para avaliar os efeitos das operações unitárias do PM (descasque, descontaminação e embalagem) 

na qualidade bioativa de CMP, foram consideradas as amostras recolhidas (em triplicado) nos pontos 

assinalados na Figura 11. 
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Figura 11. Pontos de colheita de amostras. 

As operações avaliadas foram realizadas da seguinte forma: 

‣ Descasque – manualmente com recurso a descascadores com lâminas afiadas; 

‣ Descontaminação – imersão (1 min) do produto já cortado em soluções de água clorada 

(solução de hipoclorito de sódio, 200 ppm cloro livre), correspondendo estas condições à 

prática industrial; 

‣ Embalagem – porções de 100 g de CMP embaladas em filme (200 x 110 mm) com selagem 

manual em régua de soldadura. 

 

A avaliação da componente bioativa destas amostras considerou as seguintes determinações: pH, 

teor em sólidos solúveis (TSS), CFT, CCT e AOxH. 
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1.2.3.2 Efeitos do armazenamento  

Os efeitos do armazenamento (5 C) foram avaliados em amostras de CMP durante um período de 7 

dias. Nesta avaliação, além das amostras processadas de acordo com a prática industrial, 

identificadas como HIPO, acresceu a constituição de amostras controlo (Ctrl), CMP não 

descontaminada, por forma a avaliar o efeito do processamento mínimo standard durante o 

armazenamento do produto. Pretendeu-se igualmente avaliar o efeito da utilização de diferentes 

filmes de embalagem na qualidade da CMP durante o armazenamento. Assim, foram testados dois 

tipos de filme de polipropileno orientado (Amcor Flexibles Neocel – Embalagens Lda., Lisboa, 

Portugal) vulgarmente utilizados em produtos minimamente processados, sendo as taxas de 

transmissão de oxigénio e de dióxido de carbono (TTO e TTC, respetivamente) de: filme A (35 µm) 

TTO 1100 ml.m
-2

.d
-1

.atm
-1

, TTC 3000 ml.m
-2

.d
-1

.atm
-1

; filme B, cuja permeabilidade do filme base é a 

anterior, mas com microperfurações espaçadas entre si por 120 µm, e designação 35PA120, 

prevendo-se um β ≈ 1.  

Após as operações de processamento mínimo, foram embaladas (200 x 110 mm) porções de 100 g 

de CMP nas respetivas embalagens. Os filmes utilizados neste ensaio foram gentilmente cedidos 

pela empresa CAMPOTEC, S.A.. 

Considerando o anterior, o delineamento experimental foi do tipo fatorial, tendo como variáveis 

independentes o tipo de amostra (HIPO vs. Ctrl), o tipo de filme usado na embalagem (A vs. B) e o 

tempo de armazenamento (7 dias, 5 C). A identificação das amostras apresenta-se no Quadro 4. O 

protocolo analítico de acompanhamento incluiu determinação da cor, pH e TSS, CFT, CCT e AOx 

(AOxH e AOxL). 

Quadro 4. Matriz de delineamento experimental e respetiva identificação de amostras. 
    

Tipo de Amostra 
Tipo de 

Embalagem 

Tempo de armazenamento 

(dias, x) 
ID Amostra 

CMP 

descontaminada 

Filme A 
0, 3, 5 e 7 

HIPOA_(dia x) 

Filme B HIPOB_(dia x) 

CMP não 

descontaminada 

(Controlo) 

Filme A 

0, 3, 5 e 7 

CA_(dia x) 

Filme B CB_(dia x) 
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1.3 Determinações Analíticas 

1.3.1 Conteúdo Fenólico Total 

A técnica utilizada para a determinação do conteúdo fenólico total teve por base o método descrito 

por Swain & Hillis (1959). O extrato foi obtido através da homogeneização de 5 g de cenoura em 20 

ml de metanol, utilizando um polytron Yellow line DI 25 basic (IKA-Werke GmbH & Co.KG, Staufen, 

Alemanha) e incubação overnight a 4C. Após a obtenção do extrato límpido por centrifugação a 

29000 g durante 15 min a 4C (RC5C Sorvall Instruments, rotor n. SS-34), 150 μL do extrato 

metanólico foram diluídos em 2400 μL água nanopura, seguido pela adição de 150 μL do reagente de 

Folin-Ciocalteu a 0,25 N. Após permitir a reação da mistura por 3 min, foram adicionados 300 μL 

Na2CO3 a 1 N, incubando a mistura final durante 2 h no escuro (temperatura ambiente). As leituras 

espectrofotométricas a 725 nm foram obtidas utilizando um espectrofotómetro ATI Unicam UV/VIS 4 

(Unicam Sistemas Analíticos, Lisboa, Portugal). O Conteúdo fenólico total foi expresso em mg eq 

ácido clorogénico.100 g
-1

, resultantes da média de n ≥ 3 determinações por amostra. 

1.3.2 Conteúdo Carotenóide Total 

A técnica utilizada para a determinação do conteúdo carotenóide total teve por base o método 

descrito por Talcott & Howard (1999). As amostras de cenoura (2 g) foram homogeneizadas em 20 ml 

de acetona:etanol (1:1, v:v) contendo 200 mg/L de butil-hidroxi-tolueno (BHT) (solução de extração), 

utilizando um Polytron Yellow line DI 25 basic (IKA-Werke GmbH & Co.KG, Staufen, Alemanha). 

Posteriormente procedeu-se à lavagem do homogeneizado obtido, por filtração, com a solução de 

extração até que nenhuma alteração de cor adicional fosse observada, perfazendo um volume final 

de 100 ml. A este extrato adicionou-se 50 ml de n-hexano, permitindo-se a reação por 30 minutos, 

findo os quais se adicionou 25 ml de água nanopura para permitir a separação de fases. A fase 

orgânica foi recolhida e submetida a leituras espectrofotométricas a 470 nm utilizando um 

espectrofotómetro ATI Unicam UV/VIS 4 (Unicam Sistemas Analíticos, Lisboa, Portugal). Os 

resultados são expressos em mg eq -caroteno.100
-1

 g, resultantes da média de n ≥ 3 determinações 

por amostra. 

1.3.3 Capacidade Antioxidante 

A capacidade antioxidante foi determinada de acordo com o procedimento descritos por Arnao, et al. 

(2001) com algumas modificações, utilizando 2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfónico) 

(ABTS).  

O radical ABTS+ foi produzido pela reação equitativa de ABTS (15 mM) com persulfato de potássio 

(4.9 mM), desenvolvida em condições de pouca luminosidade por um período mínimo de 12 h 

(temperatura ambiente). O radical ABTS+ foi diluído em etanol (1:60, v:v) para obter uma absorvência 
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inicial de 1,100  0,020 unidades a  = 734 nm previamente à sua utilização. A determinação da 

capacidade antioxidante foi realizada a partir da reação de 150 μL de extrato antioxidante (hidrofílico 

ou lipofílico) com 2850 μL da solução radical ABTS, durante 2h no escuro, à temperatura ambiente. 

Após a reação, a redução da absorvência foi medida espectrofotometricamente a 734 nm 

(espectrofotómetro ATI UNICAM UV/VIS 4, Unicam Sistemas Analíticos, Lda., Portugal). Uma curva 

padrão foi preparada utilizando Trolox como referência e os resultados expressos em equivalentes de 

Trolox por 100 g de produto (μg ET.100 g
-1

), resultantes da média de n ≥ 3 determinações por 

amostra. 

1.3.3.1 Extratos hidrofílicos 

O extrato hidrofílico foi obtido através da homogeneização de 5 g de cenoura em 20 ml de metanol, 

utilizando um polytron Yellow line DI 25 basic (IKA-Werke GmbH & Co.KG, Staufen, Alemanha) e 

incubação durante a noite a 4C. Após a obtenção do extrato límpido por centrifugação a 29000 g 

durante 15 min a 4C (RC5C Sorvall Instruments, rotor n. SS-34), fez-se reagir 150 μL do mesmo com 

2850 μL de ABTS diluído, durante 2h no escuro, à temperatura ambiente. 

1.3.3.2 Extratos lipofílicos 

O extrato lipofílico foi obtido através da homogeneização de 5 g de cenoura em 25 ml de 

diclorometano, utilizando um polytron Yellow line DI 25 basic (IKA-Werke GmbH & Co.KG, Staufen, 

Alemanha) e centrifugação a 29000 g durante 15 min a 4C (RC5C Sorvall Instruments, rotor n. SS-

34). A fase orgânica (extrato lipofílico) foi recolhida e fez-se reagir 150 μL da mesma com 2850 μL de 

ABTS diluído, durante 2h no escuro, à temperatura ambiente. 

1.3.4 Atividade Enzimática da Peroxidase 

A atividade enzimática da peroxidase foi determinada de acordo com Biffani et al. (2002) com 

algumas alterações. A extração enzimática foi realizada a 4C e os reagentes e equipamentos foram 

arrefecidos até essa temperatura antes da sua utilização. O extrato enzimático foi obtido através da 

homogeneização de amostras de cenoura numa solução de NaCl a 0,1 M (1:4, p:v) (20000 rpm x 1 

min, polytron Yellow line DI 25 Basic, IKA Werke GMBH&Co.KG, Alemanha). Após obtenção do 

extrato enzimático por centrifugação a 4C (RC5C Sorvall Instruments, rotor n. SS-34), fez-se reagir 

uma alíquota deste com 2500 µl de substrato (44,5 mM H2O2, 44,7 mM Guaiacol em 0,1 M tampão 

fosfato, pH 6.5), perfazendo um volume total de 3 ml. A atividade da POD foi determinada 

espectrofotometricamente à temperatura ambiente (ATI UNICAM UV/VIS 4, Unicam Sistemas 

Analíticos, Lda., Portugal) a 470 nm a partir da taxa de decomposição do H2O2, com guaiacol a servir 

como dador de hidrogénio. Os resultados são expressos como a quantidade de enzima que causa um 

aumento de 1 unidade de absorvência a 470 nm.min
-1

.g
-1

 (U.g
-1

). 
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1.3.5 Atividade Enzimática da Polifenoloxidase 

A atividade enzimática da polifenoloxidase foi determinada pela adaptação dos métodos descritos por 

Siriphanich & Kader (1985) e Galeazzi et al. (1981). 

As alterações relacionam-se com o facto de ter sido necessário otimizar as condições de doseamento 

espectrofotométrico para garantir a estequiometria da reação enzimática durante um minuto. Assim, 

para a otimização do doseamento espectrofotométrico ( = 420 nm), fez-se variar a concentração de 

substrato catecol de 5 mM a 100 mM (8 concentrações) preparado em tampão fosfato 0,05 M (pH 

6,5), sendo o doseamento efetuado nos extratos enzimáticos obtidos pela homogeneização de 

cenoura em solução de extração (tampão fosfato de sódio a 0,1M (pH 6.5), 0,1 g de PVPP e 0,1 ml 

de Triton X-100), na proporção 1:2 (p:v), Esta determinação envolveu a verificação da estequiometria 

da reação. 

Na Figura 12 (a e b) apresentam-se os resultados obtidos nas condições testadas para o doseamento 

espectrofotométrico, sendo a Figura 12a respeitante à curva de Michaelis-Menten e a Figura 12b 

correspondente à respetiva linearização de Lineweaver-Burk. 

 

Figura 12. Resultados obtidos na otimização da concentração do substrato. (a) Curva de Michaelis – Variação 
da velocidade de reação em função da concentração de substrato. (b) Linearização de Lineweaver-Burk – 
Determinação dos parâmetros cinéticos. 

De acordo com a cinética obtida, verificou-se que a concentração ótima de substrato (catecol) foi de 

40 mM. Para a determinação dos parâmetros cinéticos, procedeu-se à linearização de Lineweaver-

Burk (Figura 12b), sendo esta dada pela equação 1: 

  
 

 

 
  

  

    

 
 

 
 

 

    

 Eq. 1 

V = velocidade inicial da reação (Abs/min.ml); 

Vmáx = velocidade máxima de reação (Abs/min.ml); 

kM = constante de Michaelis-Menten (mM); 

S = concentração de substrato (mM). 

  
 

Assim, os parâmetros cinéticos obtidos, por substituição na equação anterior, foram: 

kM = 75,4 mM e Vmáx = 20,1 Abs/min.ml. 

(a) (b) 
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Desta forma, estabeleceu-se como protocolo analítico para a determinação da atividade enzimática 

da PPO a homogeneização de amostras de cenoura em tampão fosfato de sódio a 0,1 M (pH 6,5) 

com 0,1 g de PVPP e 0,1 ml de Triton X-100, na proporção 1:2 (p:v; 20000 rpm x 1 min, polytron 

Yellow line DI 25 Basic, IKA Werke GMBH&Co.KG, Alemanha), obtendo-se o extrato enzimático por 

centrifugação (RC5C Sorvall Instruments, rotor n. SS-34). O doseamento teve por base a alteração 

da Abs420 nm durante 1 minuto (ATI UNICAM UV/VIS 4, Unicam Sistemas Analíticos, Lda., Portugal) da 

mistura reativa (3000 µl) do extrato enzimático com 2500 µl de substrato (40 mM catecol em tampão 

fosfato 0,05 M, pH 6,5). Os resultados são expressos como a quantidade de enzima que causa um 

aumento de 1 unidade de absorvência a 420 nm.min
-1

.g
-1

 (U.g
-1

). 

1.3.6 pH 

O valor de pH foi medido no homogeneizado de cenoura em água destilada (1:1, p:p), utilizando um 

potenciómetro (Crison Micro pH 2001, Crison Instruments, Espanha). Os valores médios resultaram 

da média de n ≥ 3 determinações por amostra. 

1.3.7 Teor em Sólidos Solúveis  

O teor em sólidos solúveis foi determinado no sumo obtido por filtração do homogeneizado de 

cenoura em água destilada (1:1, p:p), utilizando um refratómetro digital (DR-A1, ATAGO Co Ltd., 

Japão). Os resultados são expressos em ºBrix (percentagem de sólidos solúveis por 100 g de 

produto), resultantes da média de n ≥ 3 determinações por amostra. 

1.3.8 Cor  

Os parâmetros da cor foram determinados com o auxílio do colorímetro CR 300 Minolta colorimeter 

(Osaka, Japan), no sistema CIELab (iluminante C). A calibração do colorímetro efetuou-se a partir do 

padrão de referência (L* = 97,10; a* = 0,08; b* = 1,80), sendo que os resultados expressam a média 

de 45 determinações por amostra. 

Por leitura direta no aparelho obtiveram-se os parâmetros L*, a * e b*, onde L* representa a 

luminosidade da amostra (intervalo de variação entre 0 – preto e 100 – branco), o parâmetro a* traduz 

as variações de cor entre vermelho (+60) e verde (-60) e o parâmetro b* as variações entre amarelo 

(+60) a azul (-60). A aproximação das coordenadas a* e b* ao valor nulo indica cores neutras como o 

branco, o cinzento e o preto. 

Para além dos parâmetros L*a*b*, foram ainda calculadas a saturação ou cromaticidade da cor C*, a 

tonalidade h (Hue) e o Whiteness Index (WI).  

A cromaticidade C* (Eq. 2) é uma medida do croma ou da saturação da cor e representa a distância 

ao eixo neutro. O atributo de cor Hue (h, Eq. 3 a 5) pode ser definido como o ângulo (0-360) que 
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transmite a tonalidade de cor. Os ângulos formados variam pelos eixos dos parâmetros a* e b*, 

definindo assim a tonalidade da cor, sendo que ângulos entre 0 e 90 correspondem aos vermelhos, 

laranjas e amarelos; de 90 a 180 os amarelos, amarelo-verdes e verdes; de 180 a 270 os verdes, 

cianos e azuis; de 270 a 360 os azuis, púrpuras, magentas e novamente os vermelhos (Dafne, s. d. 

cit in Alegria, 2007). Os atributos C* e h são calculados através das seguintes expressões 

matemáticas: 

  

              (Eq. 2) 

   
      

  

  
 

      
    , se a* > 0 e b* > 0 (Eq. 3) 

       
      

  

  
 

      
    , se a* < 0 (Eq.4) 

       
      

  

  
 

      
    , se a* > 0 e b* < 0 (Eq. 5) 

  

Segundo Bolin e Huxsoll (1991), o WI é o parâmetro que melhor correlaciona o aparecimento de 

material branco à superfície da cenoura, sendo calculado pela resolução da seguinte expressão: 

  

                          (Eq. 6) 

  

1.3.9 Tratamento estatístico 

O tratamento estatístico dos resultados foi efetuado com auxílio do Software Statistica
TM

 v.8 da 

Statsoft, por análise de variâncias dos resultados (ANOVA), sendo utilizado o teste Tukey (p<0.05) 

para separação das médias. Foram determinados também os coeficientes de correlação de Pearson 

entre as variáveis dependentes em avaliação. 
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2 Resultados e discussão 

2.1 Caracterização da composição bioativa de cenoura em função da época 
de colheita e do tipo de tecidos  

A caracterização da componente bioativa de cenoura cv. Nantes em duas épocas de colheita 

distintas, inverno e verão, incluiu a respetiva quantificação individual nos diferentes tecidos (casca, 

córtex e tecidos vasculares) por forma a determinar o contributo de cada tecido na cenoura inteira. 

Desta forma torna-se viável estimar as possíveis alterações que ocorrerem na sua componente 

bioativa durante as operações de PM, nomeadamente do efeito da operação de descasque.  

A influência da época de colheita na componente bioativa (CFT, CCT e respetiva AOx) de cenoura 

inteira cv. Nantes é apresentada sumariamente na Quadro 5. 

Quadro 5. Influência da época de colheita (inverno vs. verão) sobre o conteúdo fenólico total (CFT), em 
carotenóides (CCT) e na capacidade antioxidante (AOx) de cenoura inteira cv. Nantes. 

      

 CFT 
(mg EAC.100 g

-1
) 

CCT 
(mg β-caroteno eq.100 g

-1
) 

AOxH 
(mg ET.100 g

-1
) 

AOxL 
(mg ET.100 g

-1
) 

AOxTotal 
(mg ET.100 g

-1
) 

Inverno 24,4
a
±0,8 11,1

a
±1,6 35,9

a
±1,1 24,1

a
±0,4 60,0

a
±0,8 

Verão 87,3
b
±10,4 15,4

b
±0,4 147,0

b
±25,7

 
37,6

b
±2,0 184,6

b
±27,7 

Na mesma coluna, letras diferentes correspondem a diferenças significativa a p=0,05 (teste Tukey HSD). 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a cenoura de verão apresenta sempre para 

todas as determinações quantitativos significativamente superiores à de inverno: 3,6 x para o CFT, 

1,4 x para o CCT, 4 x para a AOxH, 1,6 x para a AOxL e 3 x para a AOxTotal. Para a AOx total, a 

componente hidrofílica é a mais representativa sendo a mesma da responsabilidade dos quantitativos 

fenólicos. 

 

Gębczyński (2006) determinou em cenoura cv. Koral teores fenólicos de 20,9±0,8 mg EAC/100 g, 

Surjadinata & Cisneros-Zevallos (2012) obtiveram teores superiores de ≈45 mg EAC/100 g para as 

variedades Navajo, Legend e Choctaw. Relativamente à cv. Nantes foram obtidos CFT de 

21,0±0,9 mg EAG/100 g (Alegria et al., 2012a) e de 93,2±9,6 mg EAC/100 g (Alegria et al., 2012b), 

enquanto Leja et al. (2013) reportaram teores de 21,2±0,4 mg EAG/100 g em cv. Nantes Apollo, sem 

no entanto se referirem à época de colheita. As diferenças encontradas entre as diversas cultivares 

de cenoura são evidência da influência da variedade no quantitativo em compostos fenólicos. No 

âmbito deste estudo, cabe referir que a gama dos conteúdos fenólicos da cv. Nantes obtidos para 

ambas as épocas de colheita encontram-se próximas às reportadas na mesma variedade.  

Relativamente aos carotenóides, Gębczyński (2006) determinou um CCT em cenoura cv. Koral de 

11,6±0,2 mg/100 g, sendo este idêntico ao obtido na colheita de inverno. No entanto, Alegria et al. 



31 
 

(2012a) referem um valor de 27,5±0,4 mg/100 g em cenoura cv. Nantes, sendo este quantitativo 

superior aos obtidos quer na cenoura de inverno (2,5 x) quer na de verão (1,8 x). 

O contributo individual dos diferentes tipos de tecidos (casca, córtex e tecidos vasculares) sobre o 

CFT, nas duas épocas de colheita, é apresentado na Figura 13. De acordo com os resultados 

obtidos, verifica-se que os quantitativos em CFT dos diferentes tecidos provenientes da colheita de 

verão apresentaram-se, em termos médios, superiores aos de inverno. No entanto, esta 

superioridade apenas apresenta significado estatístico (p<0,05) no tecido casca, com níveis de CFT 

2 x superiores (p<0,05) aos determinados nas cascas de inverno. Relativamente aos restantes 

tecidos, as diferenças registadas (p>0,05) entre a colheita de verão e de inverno foram de 2 x para os 

tecidos vasculares e de 1,4 x para os tecidos do córtex, respetivamente.  

 

Figura 13. Distribuição quantitativa do CFT nos diferentes tecidos de cenoura cv. Nantes, em função da época 
de colheita (24,41±0,80 mg EAC.100 g

-1
 e 87,26±10,40 mg EAC.100 g

-1
 para a cenoura inteira de inverno e de 

verão, respetivamente). Barras verticais correspondem ao desvio padrão. 

As variações em CFT que ocorrem entre tecidos considerando a respetiva época de colheita são 

demonstrativos que a casca apresenta sempre quantitativos superiores (p<0,05). Desta forma, 

quantitativos 3,6 x e ≈ 7 x superiores foram encontrados na casca face aos tecidos do córtex e 

vasculares, respetivamente, na cenoura de inverno e de 5 x e ≈ 7 x para a cenoura de verão.  

Zhang & Hamauzu (2004), relativamente às variedades Chibagosun e Hitomigosun, referem que as 

cascas são os tecidos que concentram mais fenólicos (≈50% do total), referindo que nas cascas os 

quantitativos fenólicos foram 8 e 19 x superiores face aos encontrados no córtex e tecidos vasculares, 

respetivamente. 
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O conteúdo em carotenóides dos diferentes tecidos de cenoura em função do tipo de tecido e da 

época de colheita é apresentado na Figura 14.  

Na variedade de inverno, o CCT nas cascas foi inferior (p<0,05) ao presente no córtex e igual 

(p>0,05) ao teor avaliado nos tecidos vasculares. Enquanto que, na variedade de verão, os teores de 

carotenóides nas cascas e no córtex foram semelhantes (p>0,05) e superiores (p<0,05) aos avaliados 

nos tecidos vasculares. 

Embora se encontrem quantitativos em CCT superiores (p<0,05) nas cascas (1,6 x) e córtex (1,3 x) 

da cenoura de verão face aos homólogos de inverno, nos tecidos vasculares a situação inverte-se, 

verificando-se na cenoura de inverno quantitativos mais elevados (1,4 x, p<0,05), sem diferenças 

(p>0,05) relativamente aos teores determinados no córtex da mesma época de colheita.  

 

Figura 14. Distribuição quantitativa do CCT nos diferentes tecidos de cenoura cv. Nantes, em função da época 
de colheita (11,1±1,6 mg eq β-caroteno.100 g

-1
 e 15,4±0,4 mg eq β-caroteno.100 g

-1
 para a cenoura inteira de 

inverno e de verão, respetivamente). Barras verticais correspondem ao desvio padrão. 

Koch & Goldman (2004) concluíram que o córtex apresenta valores de CCT mais elevados que os 

tecidos vasculares, não se referindo às cascas. 

Na Figura 15 apresentam-se os resultados relativos à capacidade antioxidante dos diferentes tecidos 

de cenoura analisados nas duas épocas. 
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Figura 15. Distribuição quantitativa da capacidade antioxidante nos diferentes tecidos de cenoura cv. Nantes, em 
função da época de colheita (quantitativos determinados em cenoura inteira de: AOxH – 35,9±1,1 mg ET.100 g

-1
 

e 147,0±25,7 mg ET.100 g
-1

, AOxL – 24,1±0,4 mg ET.100 g
-1

 e 37,6±2,0 mg ET.100 g
-1

, AOxTotal – 
60,0±0,8 mg ET.100 g

-1
 e 184,6±27,7 mg ET.100 g

-1
, inverno e verão, respetivamente). Barras verticais 

correspondem ao desvio padrão. 

De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que as cascas foram o tecido que apresentou maior 

capacidade antioxidante, independentemente da época e do tipo de fração (hidrófila – fenólicos; 

hidrófoba – carotenóides) consideradas. Os resultados relativos aos níveis de AOxH e AOxL (Figura 

15) não apresentaram diferenças significativas entre o córtex e os tecidos vasculares, 

independentemente da época de colheita.  

A capacidade antioxidante total deveu-se maioritariamente à componente hidrofílica (R
2
=0,99, 

p<0,05), sendo esta atribuída à composição fenólica, tal como revelou a correlação de 92% entre o 

CFT e a AOxH, Destacam-se os valores de AOxTotal calculados para a casca 

(161,1±7,1 mg ET.100 g
-1

 no inverno e 364,1±66,8 mg ET.100 g
-1

 no verão), que demonstram ser 

≈3 x superiores aos verificados no córtex e 4 a 5 x superiores aos dos tecidos vasculares, no verão e 

no inverno respetivamente. Tal como verificado no presente estudo, Zhang & Hamauzu (2004) 

caracterizaram uma distribuição da capacidade antioxidante em função dos tecidos semelhante, 

casca>córtex>tecidos vasculares. 

A oxidação de compostos fenólicos por oxi-redutases, grupo que engloba a peroxidase e a 

polifenoloxidase, está relacionada com o escurecimento dos tecidos (Vermerris & Nicholson, 2006) e 

com a descoloração da superfície da cenoura (Howard et al., 1994), após o corte. Na cenoura, a 

peroxidase intervém ainda no processo de lenhificação e na oxidação enzimática de caroteno, sendo 

por isso considerada como um indicador de stress oxidativo (Howard & Griffin, 1993; Li & Barth, 1998; 
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Lamikanra & Watson, 2001). A suscetibilidade da cenoura ao escurecimento é mais expressiva e 

visualmente reconhecida em cenoura cortada e com casca, enquanto os fenómenos de 

esbranquiçamento são mais possíveis de ocorrer em cenoura cortada durante o armazenamento da 

mesma. Desta forma, pretendeu-se quantificar a participação potencial dos diferentes tecidos nestes 

fenómenos, nas duas épocas de colheita, apresentando-se os respetivos resultados da atividade 

enzimática da PPO e da POD na Figura 16, a e b, respetivamente. 

  

  
  

Figura 16. Atividade enzimática da PPO (a) e POD (b) presente nos diferentes tecidos de cenoura cv. Nantes, 
em função da época de colheita. Barras verticais correspondem ao desvio padrão. 

Como se pode observar na Figura 16a, a suscetibilidade dos tecidos da raiz ao escurecimento 

enzimático, promovido pela PPO, decorre na seguinte ordem: casca>córtex≈tecidos vasculares, 

independentemente da época de colheita. No entanto, os níveis de atividade desta enzima diferem 

significativamente com a época de colheita, sendo que na cenoura de verão são encontradas 

atividades superiores em 1,3 x, 1,9 x e 1,7 x (p<0,05) nos tecidos casca, córtex e tecidos vasculares, 

respetivamente, face às verificadas nos tecidos da colheita de inverno. No caso da atividade 

enzimática da POD (Figura 16b), é possível verificar, uma vez mais, que a casca é o tecido que 

apresenta níveis de atividade enzimática superiores. Comparando com a atividade encontrada na 

casca, o córtex apresenta menos ≈90% em ambas as épocas de colheita e o nível de atividade 

encontrado nos tecidos vasculares é mínimo ( 6 U/g). Com exceção da casca, os níveis enzimáticos 

encontrados nos restantes tecidos não apresentam diferenças significativas (p>0,05) 

independentemente da época de colheita. 
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2.1.1 Considerações intercalares 

De acordo com a caracterização efetuada, sumariza-se na Quadro 6 os contributos dos tecidos 

avaliados sobre a componente antioxidante e enzimática (PPO e POD) de cenoura, em função da 

época de colheita e do tipo de tecido. 

Quadro 6. Contribuição relativa de cada tecido (%) para o CFT, CCT, AOx (H, L e Total) e atividades 
enzimáticas da PPO e POD de cenoura sob influência da época de colheita. 

         

Tecido Época 
CFT CTT AOxH AOxL AOxTotal PPO POD 

(%) 

Casca 

(10%) 

Inverno 26,8
a
 6,6

a
 26,8

a
 16,8

a
 22,8

a
 15,5

ab
 46,4

a
 

Verão 42,9
b
 12,1

b
 31,7

a
 15,7

a
 29,0

a
 16,0

a
 64,4

b
 

Córtex 

(80%) 

Inverno 48,6
b
 78,4

d
 58,7

c
 72,7

c
 61,0

c
 70,1

d
 35,1

c
 

Verão 69,4
c
 84,8

c
 68,6

b
 77,9

b
 72,3

b
 73,2

c
 51,8

a
 

Vasculares 

(10%) 

Inverno 3,8
d
 8,6

ae
 4,6

d
 5,3

d
 4,9

d
 11,3

e
 1,8

d
 

Verão 8,5
d
 9,6

be
 9,6

d
 11,6

e
 10,0

d
 13,9

b
 0,5

d
 

Na mesma coluna, letras diferentes correspondem a diferenças significativa a p=0,05 (teste Tukey HSD). 

Conclui-se que, embora na raiz de cenoura a casca seja um tecido pouco representativo (10%), o 

mesmo contribui de forma significativa para a componente antioxidante (23-29%), maioritariamente 

atribuída aos compostos fenólicos (27-43%) (Quadro 6).  

As principais enzimas envolvidas nos fenómenos oxidativos conducentes à degradação da qualidade 

da cenoura também apresentam níveis de atividade elevadas no tecido casca. No entanto, no 

cômputo geral, o seu contributo é reduzido tendo em conta a baixa proporção do mesmo na raiz 

(10%).  

Como a casca da cenoura é removida durante o processamento mínimo, as degradações enzimáticas 

não representam qualquer problema.  

Concluiu-se que o córtex representa o tecido que mais contribui para a composição bioativa da 

cenoura (CFT e CCT), independentemente do período de colheita. Neste sentido torna-se expectável 

que a remoção da casca enquanto operação de processamento mínimo, não interfira de forma 

significativa na composição bioativa do produto CMP. 
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2.2 Influência do processamento mínimo e do armazenamento na 
composição bioativa de CMP 

Tendo em conta a manutenção da fisiologia ativa dos tecidos caraterística neste tipo de produtos, as 

alterações da qualidade em fresco tanto têm origem durante o processamento propriamente dito 

como durante o armazenamento. Por esse motivo, torna-se importante quantificar os efeitos das 

operações tecnológicas e do armazenamento na componente bioativa de CMP.  

2.2.1 Efeitos do processamento mínimo 

Foi avaliado o efeito das operações unitárias de descasque, descontaminação (em água clorada) e 

embalagem sobre a componente bioativa de CMP em ripas, pela determinação das alterações do 

conteúdo em fenólicos, carotenóides e da capacidade antioxidante (componente hidrofílica) em 

amostras recolhidas durante o processamento mínimo (Figura 11). O efeito da operação de ripagem 

não foi aqui considerado na medida em que estudos anteriores (Alegria et al., 2012b e c) concluíram 

que a mesma não exerce um efeito significativo sobre o conteúdo fenólico de cenoura. A operação de 

enxaguamento também não foi considerada no âmbito deste estudo uma vez que é expectável que 

as perdas significativas da componente bioativa de CMP tenham lugar durante a fase de 

descontaminação do produto, com origem quer em oxidações como em fenómenos de lixiviação. 

Na Figura 17 apresentam-se os resultados relativos ao CFT das amostras recolhidas nas fases de 

processamento consideradas. O conteúdo inicial da matéria-prima foi de 85,3±2,2 mg EAC/100 g, 

sendo o mesmo característico de uma cenoura de verão, como apurado anteriormente (cf. 3.1). 
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Figura 17. Efeito das operações de processamento mínimo de CMP sobre o CFT. Barras verticais correspondem 
ao desvio padrão. 

Decorrente das operações de processamento mínimo, verificaram-se reduções significativas e 

superiores a 50% face ao CFT determinado na matéria-prima. Das operações de PM avaliadas, 

aquela que conduziu às maiores perdas foi a operação de descasque, contabilizando-se uma redução 

(p<0,05) em ca. de 44%. Este resultado vem, por sua vez, reforçar a concentração elevada de 

fenólicos na casca (27-43%, cf. 3.1). Nos trabalhos de Alegria et al. (2012b e c) também foram 

verificados decréscimos significativos, e da mesma ordem, no CFT na sequência da operação de 

descasque. 

A descontaminação agravou a redução do CFT inicial, em 16% face ao verificado após o descasque 

(p<0,05), sendo que a operação de embalagem (verificação deste teor no produto final, de 

35,73±2,07 mg EAC/100g) não alterou significativamente (p>0,05) o CFT do produto 

descontaminado. Durante a operação de descontaminação de cenoura ripada ocorrem fenómenos de 

lixiviação de compostos para as águas de lavagem (Alegria, 2007), justificando assim a diminuição do 

CFT. Vandekinderen et al. (2008), também verificaram que após a cloragem do produto (CMP) ocorre 

uma diminuição significativa do conteúdo fenólico justificando a mesma pelos fenómenos de lixiviação 

referidos. Acresce ainda a natureza redutora da solução descontaminante (HIPO), como promotora 

de fenómenos de oxidação com o consequente consumo de fenólicos. 

O efeito das operações de PM sobre o conteúdo em carotenóides total encontra-se apresentado na 

Figura 18. O conteúdo inicial da matéria-prima foi de 18,2±0,3 mg eq. -caroteno/100 g, tendo sido 

verificado que a operação de descasque não afetou significativamente este teor ( 3 mg eq. -

caroteno/100 g), confirmando que o contributo da casca para este teor é diminuto.  
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Figura 18. Efeito das operações de processamento mínimo de CMP sobre o CCT. Barras verticais 
correspondem ao desvio padrão. 

A operação de descontaminação teve um impacto significativo sobre estes compostos, verificando-se 

uma consequente diminuição de 52% (p<0,05) face ao CCT determinado na matéria-prima. No 

estudo de Vandekinderen et al. (2008), as perdas significativas em carotenóides (especialmente de -

caroteno) são justificadas não pelo agente de descontaminação usado, mas sim pelo facto de o 

produto ser imerso em soluções para onde se verifica a lixiviação destes compostos. No produto final 

verificou-se um aumento (p<0,05) no CCT sem justificação aparente.  

O efeito das operações de PM sobre a AOxH de cenoura durante as etapas do PM apresenta-se na 

Figura 19.  
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Figura 19. Efeito das operações de processamento mínimo de CMP sobre a AOxH. Barras verticais 
correspondem ao desvio padrão. 

Embora se encontre uma correlação linear positiva (r
2
=0,88) entre o CFT e a AOxH, esta não 

apresentou significado estatístico. A justificar este facto poderá estar a diferença não significativa 

encontrada entre os valores médios de AOxH verificados na matéria-prima e na amostra de cenoura 

descascada (66,7±6,2 mg ET/100 g vs. 61,5±1,6 mg ET/100 g, respetivamente). 

A descontaminação teve um efeito de diminuição da AOxH, que é mantido no produto final. Esta 

diminuição (p<0,05) foi de ca. de 24% face aos valores da matéria-prima e justifica-se pela oxidação 

dos compostos bioativos pelo HIPO. 

São importantes conhecer as alterações de pH (Figura 20) decorrentes do PM, na medida em que a 

cenoura é um hortícola não-ácido, com pH de ca. de 6-6,5 unidades, condição favorável ao 

desenvolvimento microbiano. O valor de pH determinado na matéria-prima foi de 6,4±0,1, e as 

variações de pH registadas nas diferentes amostras não excederam as 0,4 unidades de pH face a 

este, demonstrando a ausência de efeito das operações de processamento mínimo.  
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Figura 20. Efeito das operações de processamento mínimo de CMP sobre o pH. Barras verticais correspondem 
ao desvio padrão. 

Na Figura 21, onde se assinalam os efeitos das operações de PM sobre o TSS, é possível verificar 

que a operação de descasque não exerceu qualquer efeito, na medida em que não foram verificadas 

diferenças (p>0,05) com o teor determinado na matéria-prima (8,3±0,1 Brix).  
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Figura 21. Efeito das operações de processamento mínimo de CMP sobre o TSS. Barras verticais correspondem 
ao desvio padrão. 

A descontaminação do produto já ripado conduziu, no entanto, à diminuição significativa deste teor ( 

de 2,1 Brix), tal como verificado por Alegria et al. (2009) que justificaram este facto pelos fenómenos 

de lixiviação de compostos solúveis durante a imersão do produto nas soluções de lavagem, 

nomeadamente de açúcares redutores. No produto final, o TSS determinado baixou 

significativamente na ordem dos 0,8 Brix relativamente ao produto descontaminado. Esta variação 

poderá ser atribuída à operação enxaguamento, após a operação de descontaminação, igualmente 

por fenómenos de lixiviação de compostos. 

2.2.2 Efeitos do armazenamento  

A avaliação dos efeitos do armazenamento teve a consideração de 7 dias como o período de vida útil 

estimado para a CMP nas condições definidas (Alegria et al., 2010; Klaiber et al., 2005). 

As variações do CFT durante o armazenamento (5 C) de CMP das amostras descontaminadas 

(HIPO) e não descontaminadas (controlo – Ctrl) são apresentadas na Figura 22. São conhecidos 

efeitos de promoção de síntese fenólica e da respetiva capacidade antioxidante na sequência da 

ripagem de cenoura (efeitos de stress), nomeadamente através da via fenilpropanóide (Surjadinata & 

Cisneros-Zevallos, 2012; Heredia & Cisneros-Zevallos, 2009, Reyes et al., 2007, Jacobo-Velázquez & 

Cisneros-Zevallos, 2009, Padda & Picha, 2008). 
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Figura 22. Evolução do CFT durante o armazenamento (7 dias, 5 C) de CMP descontaminada (HIPO) e 
respetivo controlo (CMP não descontaminada) sob a influência de dois filmes de embalagem. Barras verticais 
correspondem ao desvio padrão. 

As amostras HIPO exibiram um CFT inferior (p<0,05) relativamente às amostras Ctrl. Todavia, ambos 

os tipos de amostras verificaram aumentos (p<0,05) no CFT durante o armazenamento, estando 

estas variações associadas ao tipo de filme de embalagem utilizado. Como se pode observar na 

Figura 22 e tendo em conta os efeitos do PM, o stress causado na produção de CMP induz a síntese 

e acumulação de compostos fenólicos durante o armazenamento do produto, sendo comportamentos 

semelhantes descritos nos trabalhos de Alegria et al. (2012a) e Surjadinata & Cisneros-Zevallos 

(2012). 

No que respeita às amostras HIPO embaladas no filme A, verificou-se a manutenção (p>0.05) do CFT 

até ao 5º dia de armazenamento, com aumentos significativos para o 7º dia (valores duplos). As 

amostras Ctrl verificaram aumentos significativos no CFT ao 5º dia (mais cedo relativamente às 

HIPO), com teores finais 1,5 x superiores aos verificados no dia 0.  

Nas amostras HIPO, a acumulação fenólica verificada durante o armazenamento não foi suficiente 

para compensar as perdas fenólicas decorrentes do PM aquando a utilização do filme A e, em 

consequência, os níveis de CFT neste filme foram sempre inferiores aos registados na matéria-prima 

(85,3±2,2 mg EAC/100 g).  

Para o filme B (microperfurado), a evolução do CFT nos dois tipos de amostra foi semelhante ao 

verificado para o filme A. No entanto, com quantitativos fenólicos superiores de 2,3 x e de 2 x para as 

amostras HIPO e Ctrl, respetivamente, face aos respetivos teores iniciais. O valor contabilizado na 

matéria-prima foi alcançado ao 7º dia pelas amostras HIPO e ao 5º dia pelas Ctrl. 
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De acordo com estes resultados, fica demonstrado o efeito benéfico da utilização de filmes 

microperfurados (filme B), uma vez que permite o aumento dos teores fenólicos durante o 

armazenamento de CMP, atingindo valores máximos no término da validade do produto. Em 

consequência, os efeitos negativos das operações de processamento mínimo na diminuição do CFT 

são contrariados durante o respetivo armazenamento do produto. 

A variação do conteúdo em carotenóides durante o armazenamento de CMP é apresentada na Figura 

23. No dia 0 (após processamento) verifica-se que as amostras Ctrl apresentaram teores 

semelhantes aos determinados na matéria-prima (18,2±0,3 mg eq. -caroteno/100 g), 

independentemente do filme utilizado. Apesar desse facto, verifica-se uma diminuição significativa 

(p<0,05) deste teor para o 3º dia, observando-se posteriormente uma tendência de aumento, 

independentemente do filme utilizado.  

Nas amostras HIPO, nos dois tipos de filme, a perda considerável em carotenóides decorrente do PM 

(≈40%) é mantida nos primeiros dias de armazenamento, verificando-se posteriores decréscimos 

(p<0,05) ao 5º dia. No final do armazenamento, os níveis em CCT contabilizados nas amostras HIPO 

foram semelhantes (p>0,05) aos determinados no dia 0. 

   

Figura 23. Evolução do CCT durante o armazenamento (7 dias, 5 C) de CMP descontaminada (HIPO) e 
respetivo controlo (CMP não descontaminada) sob a influência de dois filmes de embalagem. Barras verticais 
correspondem ao desvio padrão. 

As variações de CCT nos dois tipos de amostras ao longo do armazenamento (Figura 23) foram 

semelhantes independentemente do tipo de embalagem. Em consequência conclui-se a ausência do 

efeito do tipo de filme no teor em carotenóides. 
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Para a capacidade antioxidante da cenoura concorrem compostos de natureza hidrofílica (fenólicos; 

AOxH) e lipofílica (carotenóides; AOxL). Por esse motivo torna-se necessário investigar como é que a 

capacidade antioxidante total de CMP evoluiu durante o armazenamento, na medida em que a 

componente fenólica e em carotenóides assumem comportamentos díspares neste produto. Assim, 

apresenta-se na Figura 24 a evolução da capacidade AOxH (Figura 24a), AOxL (Figura 24b) e 

AOxTotal (Figura 24c) durante o armazenamento das amostras de CMP em avaliação. 

  

  

 

 

Figura 24. Evolução da capacidade antioxidante durante o armazenamento (7 dias, 5 C) de CMP 
descontaminada (HIPO) e respetivo controlo (CMP não descontaminada) sob a influência de dois filmes de 
embalagem. a) AOxH; b) AOxL; c) AOxTotal. Barras verticais correspondem ao desvio padrão. 

O comportamento verificado nas amostras HIPO e Ctrl relativamente aos seus níveis de AOxH 

demonstrou ser significativamente influenciado pelo tipo de embalagem (Figura 24a). Na situação das 

amostras HIPO embaladas no filme A, verifica-se que a AOxH foi mantida (55,0±0,6 mg ET/100 g no 

dia 0 e 44,1±5,9 mg ET/100 g no dia 7; p>0,05) durante todo o período de armazenamento, enquanto 

as amostras Ctrl verificaram um aumento significativo a partir do 5º dia (de 51,9±2,2 mg ET/100 g 

(a) (b) 

(c) 
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para 91,5±14,8 mg ET/100 g). Sob a influência do filme B (microperfurado) verificam-se aumentos de 

1,5 x (p<0,05) na AOxH nas amostras HIPO, entre os dias 5 e 7, enquanto nas amostras Ctrl os 

aumentos (p<0,05) verificados no 7º dia contabilizaram um total de 3 x face aos registos iniciais. 

O aumento da capacidade antioxidante relativo à componente hidrofílica da CMP encontra-se 

correlacionado com a acumulação de compostos fenólicos, tal como verificado nos trabalhos de 

Jacobo-Velázquez et al. (2011) e Surjadinata & Cisneros-Zevallos (2012). No caso particular deste 

estudo, verificou-se uma correlação positiva com significado estatístico de 53% entre o CFT e a 

AOxH. 

À semelhança dos comportamentos observados no CCT, também a AOxL não foi significativamente 

afetada pelo tipo de filme (Figura 24 b). As tendências verificadas para a AOxL em ambas as 

amostras são também semelhantes entre si, verificando-se uma diminuição significativa da AOxL 

para o dia 3 (0,3-0,2 x para as amostras Ctrl, filme A e B, respetivamente; 0,4 x para as amostras 

HIPO, em ambos os filmes), sendo os referidos níveis mantidos (p>0,05) durante todo o período 

considerado. 

Tal como verificado no ponto anterior (cf. 3.1), a capacidade antioxidante total deve-se 

maioritariamente à componente hidrofílica, como se constata pela respetiva evolução apresentada na 

Figura 15 (R
2
=0,97, p<0,05). Destacam-se os aumentos verificados na AOxT nas amostras 

embaladas em filme B, de 2,4 x para as Ctrl e de 1,3 x para as HIPO, durante o armazenamento. 
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Quadro 7. Variação do pH e do teor em sólidos solúveis (TSS) das amostras de CMP descontaminada (HIPO) e 
respetivo controlo (CMP não descontaminada) sob a influência de dois filmes de embalagem, durante o 

armazenamento (7 dias, 5 C). 
     

Amostra Filme Dia pH TSS (Brix) 

Crtl 

A 

0 6,2f
gh

±0,1 8,5
a
±0,1 

3 5,8
b
±0,1 8,3

abc
±0,3 

5 5,5
a
±0,1 7,3

cde
±0,4 

7 6,3
h
±0,1 7,3

cde
±0,2 

B 

0 6,2
gh

±0,1 8,5
ab

±0,1 

3 5,8
b
±0,1 8,3

ab
±0,5 

5 5,5
a
±0,1 8,2

abc
±0,8 

7 6,1
ef
±0,1 7,5

bcd
±0,3 

HIPO 

A 

0 6,3
h
±0,1 5,3

h
±0,1 

3 6,0
cd

±0,1 6,7
def

±0,5 

5 6,0
c
±0,1 6,4

efg
±0,4 

7 6,1
efg

±0,1 5,9
fgh

±0,1 

B 

0 6,2
fgh

±0,1 5,5
gh

±0,1 

3 6,0
cd

±0,1 6,7
def

±0,1 

5 6,0
cde

±0,1 6,2
fgh

±0,4 

7 6,1
de

±0,1 6,1
fgh

±0,1 

     

Na mesma coluna, letras diferentes correspondem a diferenças significativa a p=0,05 (teste Tukey HSD). 

Durante o armazenamento, as variações de pH registadas nas diferentes amostras não excederam 

as 0,7 unidades de pH, sendo esta variação verificada nas amostras Ctrl ao 5º dia face ao respetivo 

valor inicial (Quadro 7). As amostras HIPO também revelaram uma tendência semelhante, no entanto 

mantendo valores de pH superiores (p<0,05) aos verificados nas Ctrl. Esta diferença poderá estar 

relacionada com o desenvolvimento microbiano mais acentuado nas amostras Ctrl, nomeadamente 

pela prevalência da flora láctica com a consequente acidificação do meio (Alegria et al., 2010), já que 

as mesmas não foram descontaminadas. Noutro estudo realizado (dados não apresentados) foi 

verificado que o nível de contaminação destas amostras foi superior nas que foram embaladas em 

filme A. 

A descontaminação do produto ripado foi responsável por perdas significativas no TSS, de cerca de 

25% face à matéria-prima (cf. 3.2.1). Sob efeito do armazenamento, verificou-se nas amostras HIPO 

a inalteração dos valores registados no dia 0, independentemente do tipo de filme (Quadro 7).  

No Quadro 8 apresentam-se os resultados médios dos parâmetros da cor, obtidos nas amostras 

HIPO e Ctrl durante o período de armazenamento em refrigeração, apresentando-se na Figura 25 a 

evolução do parâmetro calculado índice de esbranquiçamento (WI). 



47 
 

Quadro 8. Variação dos parâmetros de cor das amostras de CMP descontaminada (HIPO) e respetivo controlo 
(CMP não descontaminada) sob a influência de dois filmes de embalagem, durante o armazenamento (7 dias, 

5 C). 

        

Amostra Filme Dia a* b* L* C* h 

Ctrl 

A 

0 25,8
abc

±1,7 49,0
ab

±3,5 54,0
ab

±4,4 55,4
abcd

±3,8 62,2
abc

±0,9 

3 26,8
bc

±1,2 50,0
ab

±2,9 54,6
ab

±4,6 56,8
bcd

±3,0 61,8
a
±1,0 

5 26,6
c
±2,1 50,3

b
±3,5 55,7

ab
±3,8 56,9

c
±3,9 62,2

ab
±1,0 

7 26,5
c
±1,7 50,8

b
±2,2 57,3

b
±3,5 57,3

c
±2,5 62,5

abc
±1,1 

B 

0 25,0
abc

±1,6 48,8
ab

±2,7 54,7
ab

±3,6 54,9
abcd

±3,0 62,9
abc

±0,9 

3 26,8
bc

±1,4 50,2
ab

±2,0 57,4
ab

±3,4 57,0
bcd

±2,4 61,9
abc

±0,8 

5 25,5
abc

±2,2 48,9
ab

±2,8 54,3
ab

±7,0 55,2
abcd

±3,2 62,5
abc

±1,7 

7 25,5
abc

±1,9 48,9
ab

±2,6 56,1
ab

±4,2 55,1
abcd

±3,1 62,5
abc

±1,0 

HIPO 

A 

0 26,2
bc

±1,7 50,6
b
±2,6 54,9

ab
±3,9 57,0

cd
±3,0 62,6

abc
±0,8 

3 25,4
abc

±2,0 49,9
ab

±3,8 55,2
ab

±5,6 56,0
abcd

±4,1 63,0
abc

±1,1 

5 24,5
a
±1,7 48,1

a
±3,0 54,8

ab
±4,2 54,0

ab
±3,3 63,0

bc
±1,0 

7 25,0
ab

±2,0 48,2
a
±3,0 54,7

ab
±3,7 54,3

abd
±3,5 62,6

abc
±1,0 

B 

0 25,9
abc

±2,0 49,4
ab

±2,8 53,2
a
±4,8 55,8

abcd
±3,3 62,3

abc
±1,2 

3 25,2
abc

±2,4 48,7
ab

±3,0 55,9
ab

±3,3 54,8
abcd

±3,6 62,6
abc

±1,2 

5 24,4
a
±2,1 47,3

a
±3,0 54,3

ab
±4,7 53,3

a
±3,5 62,7

abc
±1,1 

7 24,5
a
±1,9 48,0

a
±2,8 55,8

ab
±5,2 53,9

ab
±3,2 63,0

c
±1,2 

Na mesma coluna, letras diferentes correspondem a diferenças significativa a p=0,05 (teste Tukey HSD). 
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Figura 25. Evolução do índice de esbranquiçamento, WI, durante o armazenamento (7 dias, 5 C) de CMP 
descontaminada (HIPO) e respetivo controlo (CMP não descontaminada) sob a influência de dois filmes de 
embalagem. Barras verticais correspondem ao desvio padrão 

As variações obtidas para os diferentes parâmetros de cor durante o armazenamento (Quadro 8) 

podem ser consideradas como pouco expressivas para a perceção da cor da CMP. Relativamente ao 

WI (Figura 25), parâmetro que traduz a perceção visual da cor deste produto (Bolin & Huxsol, 1991), 

não se verificaram variações significativas ao longo do armazenamento e independentemente do tipo 

de filme utilizado. Nas amostras HIPO e para ambos os filmes, houve um aumento (p>0,05) de 27 

para 30 unidades de WI que, apesar de não significativo, o aparecimento de material branco na 

superfície das ripas é percetível a nível visual. Barry-Ryan & O’Beirne (1998) relacionaram o aumento 

do WI de CMP com a desidratação que ocorre na superfície das ripas e também com a deposição de 

lenhina.  
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2.2.3 Considerações intercalares 

Decorrente do PM, verificam-se perdas importantes da componente bioativa de cenoura, sendo as 

operações de descasque e de descontaminação as que mais contribuíram para esta realidade. O 

descasque foi responsável pela diminuição significativa do CFT (44%), sendo os restantes 

parâmetros mais afetados pela descontaminação em hipoclorito de sódio com reduções de ≈50% 

para o CCT e de ≈25% para a AOx e TSS. 

A cloragem de CMP, tal como é realizada na indústria (no pós corte dos tecidos), afeta negativamente 

a qualidade deste produto, particularmente pelos respetivos efeitos sobre a componente bioativa. 

As perdas observadas na componente bioativa sob efeito do PM são minimizadas durante o período 

de armazenamento de CMP e dependentes do tipo de filme utilizado. Neste sentido, o recurso a 

filmes microperfurados (filme B) mostrou ser mais vantajoso para a manutenção da qualidade do 

produto final. Nesta condição, a síntese e a acumulação de compostos fenólicos (com consequências 

ao nível da respetiva capacidade antioxidante) foi mais significativa, sem terem sido verificadas 

variações nos teores em carotenóides, valores de pH e TSS iniciais. 



Parte III – Considerações Finais 



51 
 

1 Conclusões  

De acordo com os objetivos deste trabalho, foi possível concluir: 

 A época de colheita é um fator significativo na qualidade bioativa da cenoura cv. Nantes, 

verificando-se para a variedade de verão uma superioridade nos teores fenólicos e de 

carotenóides, face à de inverno, em cerca de 4 vezes. 

 Na cenoura o tecido mais representativo é o córtex (80%), seguindo-se as cascas (10%) e os 

tecidos vasculares (10%); 

‣ A casca contribui para a componente antioxidante em cerca de 23-29%, nomeadamente pelo 

teor em compostos fenólicos (27-43%). Estes tecidos também contêm níveis enzimáticos 

(PPO e POD) superiores face aos restantes tecidos; 

‣ O córtex, tecido mais representativo da cenoura, é onde se verificam concentrações mais 

elevadas de compostos fenólicos (49-69%) e de carotenóides (78-85%), contribuindo ambos 

para a capacidade antioxidante total (61-72%);  

 A componente antioxidante de natureza hidrofílica, da responsabilidade dos compostos 

fenólicos, é a que contribui de forma mais significativa (80%) para a capacidade antioxidante 

total da cenoura; 

 No PM, as operações de descasque e de descontaminação acarretam perdas significativas na 

componente bioativa de cenoura, totalizando, face aos teores da matéria-prima, reduções de 

58% para os fenólicos e de 52% para os carotenóides. 

‣ De acordo com a prática industrial corrente, a descontaminação do produto efetuada por 

imersão da cenoura ripada em soluções de hipoclorito de sódio é responsável por perdas 

significativas em carotenóides (≈50%), bem como de outros compostos, nomeadamente 

açúcares solúveis, afetando a respetiva qualidade bioativa e sensorial. 

 As perdas observadas na componente bioativa sob efeito do PM são minimizadas durante o 

período de armazenamento de CMP e dependentes do tipo de filme utilizado.  

 O recurso a filmes microperfurados (filme B) revelou-se mais vantajoso na manutenção da 

qualidade bioativa e sensorial de CMP.  

‣ A síntese de compostos fenólicos verificada durante armazenamento alcançou os níveis 

registados na matéria-prima no 7º dia, sem se terem verificado variações significativas no teor 

em carotenóides e nos valores de pH e TSS.  
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2 Linhas de Investigação Futuras 

Como propostas futuras e que complementam o presente estudo propõe-se o aprofundamento das 

seguintes questões: 

 O efeito da deslocalização da operação de descontaminação;  

Na CMP, as perdas composicionais mais significativas foram verificadas após a 

descontaminação do produto ripado, sendo as mesmas acometidas a fenómenos de lixiviação de 

compostos de interesse (carotenóides, açucares, entre outros) favorecidos pelo aumento da 

superfície específica no produto cortado. Neste sentido seria interessante considerar 

descontaminar a matéria-prima antes do corte dos tecidos (ripagem) e avaliar os efeitos da 

deslocalização desta operação, sobre a componente sensorial e bioativa do produto final. 

 O efeito do PM em cenoura da colheita de inverno; 

Uma vez que a época de colheita se revelou tão importante na componente bioativa de cenoura 

cv. Nantes, a averiguação dos efeitos do PM e do armazenamento em cenoura da colheita de 

inverno deveria ser efetuada, já que neste trabalho esta vertente só foi realizada com a colheita 

de verão. 

 Complementar a caracterização da componente bioativa de cenoura; 

Foi verificado que a capacidade antioxidante da cenoura é maioritariamente atribuída à 

componente hidrofílica, consequente do teor em compostos fenólicos. Desta forma será de todo 

o interesse efetuar uma caracterização qualitativa e quantitativa destes compostos (perfil 

fenólico), quer nos diferentes tecidos da cenoura quer na CMP.  
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