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RESUMO 

Conservação da qualidade visual e dos compostos bioativos de beterraba minimamente 

processada 

 

As técnicas utilizadas no preparo do produto minimamente processado (PMP) devem 

preconizar a menor perda possível dos principais compostos funcionais e de qualidade durante 

o preparo e armazenamento dos alimentos. No entanto, há respostas dos PMPs quanto ao dano 

sofrido durante seu preparo, que disparam várias reações relacionadas com a fisiologia do 

estresse, que podem ser amenizadas com a aplicação de aditivos antioxidantes. Assim, torna-se 

importante determinar os pontos principais de perdas dos compostos funcionais, bem como, 

entender a relação de aditivos antioxidantes durante o processamento e o armazenamento. 

Foram avaliadas as perdas qualitativas nas etapas do processamento de beterraba minimamente 

processada. Após, foi testada a utilização de cisteína (aminoácido antioxidante) para manutenção 

da qualidade visual, capacidade antioxidante, betalaínas e polifenóis no armazenamento. Como 

principais resultados, o descascamento foi a etapa crítica do processo, com a perda das principais 

camadas celulares (colênquima) de acúmulo de compostos bioativos. Com a aplicação de cisteína, 

esta foi mais efeticaz nas maiores dosagens (0,1% e 0,2%) para manutenção dos aspectos visuais 

e controle do esbranquiçamento superficial, dos teores de betalaínas e compostos fenólicos 

totais. Isso refletiu na manutenção da capacidade antioxidante do produto durante os dias de 

análise. No entanto, dosagens mais altas não impedem a ação enzimática da polifenoloxidase 

(PPO), o que resulta principalmente na perda das concentrações de ácidos hidroxicinâmicos. 

Ainda, foi identificada pela primeira vez em beterraba uma betacianina fosforilada de 

ocorrência sazonal, a 2’O- apiosil betanina. Em conclusão, este trabalho apresenta importante 

contribuição para o entendimento das relações entre as perdas dos principais compostos 

bioativos e os processos de preparo e armazenamento de beterraba minimamente processada. 

Além disso, foi demonstrado que a cisteína é eficiente para conservação das propriedades 

funcionais em beterraba minimamente processada, atendendo aos requisitos de um produto 

antioxidante para aplicação em alimentos, sendo eficaz em baixas concentrações. 

 
Palavras-chave: Beta vulgaris L.; Betalaínas; Capacidade antioxidante; Esbranquiçamento; 

Polifenóis; Processamento mínimo 
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ABSTRACT 

Preservation of visual quality and bioactive compounds of fresh-cut red beet 

 

 

The techniques used in the preparation of the fresh-cut product should recommend the 

lowest possible loss of the main functional and quality compounds during the preparation and 

storage of the food. However, there are several responses from the fresh-cut product regarding 

the damage suffered during their preparation, which trigger several reactions related to the 

physiology of stress, which can be mitigated by the application of antioxidant additives. Thus, 

it is important to determine the main loss points of the functional compounds, as well as to 

understand the interaction of antioxidant additives, such as cysteine, in order to avoid or 

mitigate such losses, being analyzed for the direct interference of processing and storage. The 

qualitative losses in the processing stages of fresh-cut beets were evaluated. After that, the use 

of cysteine (antioxidant amino acid) for the maintenance of visual quality, antioxidant capacity, 

betalains and polyphenols in storage was tested. As the main results, peeling was the critical 

stage of the process, with loss of the main cellular layers (collenchyma) of accumulation of 

bioactive compounds. Cysteine application, was more effective in the higher dosages (0.1% and 

0.2%) for maintenance of the visual aspects and control of the superficial whitening, the 

contents of betalains and total phenolic compounds. This reflected in conservation the 

antioxidant capacity of the product during the days of analysis. However, higher dosages do not 

prevent the enzymatic action of polyphenoloxidase (PPO), which results mainly in the loss of 

hydroxycinnamic acid concentrations. As well, a seasonally occurring phosphorylated 

betacyanin, 2'O-apiosyl betanine, was first time identified in beet. In conclusion, this work 

presents an important contribution to the understanding of the relationships between the losses 

of the main bioactive compounds and the processes of preparation and storage of minimally 

processed beets. In addition, it has been demonstrated that cysteine is efficient for preserving 

the functional properties in minimally processed beets, meeting the requirements of an 

antioxidant product for food application, being effective in low concentrations. 

 

Keywords: Beta vulgaris L.; Betalains; Antioxidant capacity; Whiteness polyphenols; Minimal 

processing 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A beterraba púrpura (Beta vulgaris L.) pertence à família Quenopodiaceae, comumente 

chamada de “raiz” tuberosa, é botanicamente classificada como tubérculo hipocotiledonar, 

sendo que as raízes verdadeiras se desenvolvem na porção terminal do órgão (Appezzato-da- 

Glória, 2015). É originária de regiões de clima temperado da Europa e do Norte da África. No 

Brasil, as principais cultivares plantadas são as beterrabas de coloração púrpura, com a 

finalidade de consumo in natura ou industrial (Cenci, 2011).  

Esta hortaliça é comumente comercializada como produto inteiro ou minimamente 

processadas. O maior mercado consumidor mundial de produtos minimamente processados 

(PMPs), ainda são as redes de fast foods, com constante expansão de consumo no varejo e nas 

redes de food service (Edelenbos, 2016). O processamento mínimo possibilita ao consumidor, 

além da economia de tempo, redução de resíduos, maior praticidade de consumo e facilidade no 

preparo, importantes características para o nicho de mercado atual, que busca aliar melhorias 

na qualidade nutricional das refeições com a conveniência dos produtos (Gomes et al., 2014). 

Apesar das facilidades que os PMPs trazem, há perdas durante seu preparo, principalmente nas 

etapas de corte, lavagem e sanitização. Ainda, são apontadas perdas nutricionais ao longo do 

armazenamento, ocasionadas pelo estresse sofrido durante o processamento, desencadeando 

reações catabólicas, como a oxidação dos vários compostos funcionais e antioxidantes da 

hortaliça, mesmo em condições ideais de resfriamento (Cenci, 2011). 

Visualmente, não é possível observar as perdas ocorridas durante a conservação 

refrigerada do produto. O que se pode observar é o esbranquiçamento (“white blush”), 

perceptível principalmente em beterraba e cenoura minimamente processadas. Este sintoma é 

ligado à forte desidratação das células superficiais danificadas pelo corte (Tatsumi et al., 1991; 

Simões et al., 2010). O esbranquiçamento de beterraba minimamente processada pode ser 

observado já nos primeiros dias de armazenamento e está diretamente relacionado ao tamanho 

do corte do produto, sendo que quanto menor a espessura, mais acentuado o sintoma. Ainda, 

tem-se relacionado à perda de pigmentos, as betalaínas, como fator preponderante à aceleração 

do esbranquiçamento de beterrabas minimamente processadas (Kluge et al., 2006). 

A coloração púrpura característica das beterrabas é resultante da alta concentração de 

betalaínas. As betalaínas são pigmentos nitrogenados hidrossolúveis, sintetizados pelo 

metabolismo  secundário  e  estão  presentes  em  todos  os  órgãos  da  planta,  assim     sendo 

armazenados principalmente no vacúolo das células. Mais de 70 betalaínas já são conhecidas 

(Strack et al., 2003) e são divididas em dois grupos de acordo com sua estrutura química: as 

betacianinas (coloração vermelho-violeta) e as betaxantinas (coloração amarela) (Gandia- 

Herrero et al., 2016). As principais betacianinas de beterraba, em ordem de importância, são a 

betanina e a betanidina. As betaxantinas são representadas pelas vulgaxantina I e II, que 
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correspondem a pelo menos 95% do total de pigmentos amarelos presentes na beterraba 

(Nilsson, 1970). São importantes compostos para a indústria, sendo utilizados, principalmente 

como corantes em alimentos e como compostos antioxidantes em suplementos para atletas ou 

fortificantes nutricionais de alimentos processados (Stintzing, et al., 2006). Apesar de 

apresentar baixa estabilidade térmica, as betalaínas possuem elevada capacidade antioxidante, 

sendo equivalentes às antocianinas, quando analisadas em pH 3,0 a 7,0, uma vez que as 

betalaínas mantem a estabilidade e o poder antioxidante nesta faixa de pH (Esatbeyoglu et al., 

2014). 

As betalaínas são compostos funcionais importantes para a saúde humana, atuando 

principalmente na inibição da peroxidação lipídica, aumento da resistência à oxidação de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL), além de apresentar efeitos quimio-preventivos e 

antimicrobianos (Gengatharan et al., 2017). Ainda, são cotadas para desempenhar papel 

importante em neutralizar o estresse oxidativo, uma vez que se mostram capazes de modular o 

desiquilíbrio entre as espécies oxidantes e o sistema de defesa antioxidante. Estes compostos 

apresentam efeito protetor do DNA, uma vez que atuam diminuindo os danos ocasionados pelo 

peróxido de hidrogênio na molécula (Esatbeyoglu et al., 2014), assim como a sua clivagem 

(Sakihama et al., 2012). Devido ao grande potencial antioxidante, as betalaínas ganharam 

novamente destaque na área de pesquisa nos últimos anos, apresentando grandes contribuições 

para o entendimento das perdas por meio dos processos oxidativos nas plantas. 

Muitas enzimas são ativadas como resposta ao corte, o que promove o estresse oxidativo 

e compromete a estrutura do tecido, assim como a qualidade nutricional e sabor do alimento 

(Cenci, 2011). Este processo desencadeia uma cascata de reações metabólicas, dentre elas o 

aumento das taxas respiratórias e, também de compostos chaves de resposta ao dano, como os 

compostos fenólicos, que são substratos de algumas enzimas oxidativas (Wang et al., 2015). 

Uma estratégia interessante para se reduzir as perdas ao longo do tempo de 

armazenamento e durante o processamento tem sido a utilização de produtos antioxidantes 

aplicados nas etapas de elaboração dos PMPs. Estas substâncias, de forma geral, funcionam 

reduzindo as reações enzimáticas, as quais promovem a oxidação de compostos funcionais da 

célula. Estas reações fazem parte da resposta ao estresse oxidativo do tecido injuriado. Um dos 

mais pronunciados e perceptíveis resultados destes processos é o escurecimento enzimático, 

visível pela formação da coloração amarronzada e perceptível pelo desenvolvimento de off- 

flavours (Chen et al., 2016). Esta produção em excesso de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

induzem o metabolismo de resposta ao estresse, que acaba afetando compostos funcionais 

importantes da célula vegetal, como os compostos fenólicos (Zhang et al., 2013). Outro fator 

preponderante, é que além de inviabilizar o armazenamento e comercialização dos PMPs, faz 

parte do processo de degradação de compostos bioativos e, consequentemente, diminuição da 

capacidade antioxidante (Mishra et al., 2013). 



13 
 

No caso do escurecimento, o substrato o-difenol reage com o oxigênio formando σ- 

quinonas, que polimerizam resultando em melaninas escuras. A reação de oxigenação do σ- 

difenol é realizada pela enzima chave do processo oxidativo, a polifenoloxidase (PPO) (Mishra, 

et al., 2016). A PPO e os substratos fenólicos estão localizados em diferentes compartimentos 

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

celulares durante o processamento mínimo, as diferentes enzimas e substratos são liberados, 

permitindo o contado e, consequentemente, a reação (Gomes et al., 2014). 

Outras enzimas estão envolvidas no processo de resposta ao estresse, tais como a 

peroxidase (POD), a qual age na oxidação de compostos fenólicos na presença de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (Terefe et al., 2014). Acredita-se que a PPO é um promotor da atividade da 

POD, uma vez que H2O2 é gerado como subproduto durante a oxidação dos substratos fenólicos 

pela PPO e a atividade da POD tem aumento progressivo ao longo do armazenamento de frutas 

e hortaliças (Lin et al., 2016). 

Há evidências da participação destes sistemas enzimáticos na degradação das betalaínas, 

principalmente da POD. Sua ação transforma as betalaínas em conjugados quinona-betalaínas, 

o que possibilita a reação com aminoácidos e proteínas (Martínez-Parra e Muñoz, 2001; 

Escribano et al., 2002). Estas reações podem acarretar na redução dos teores de betalaínas em 

beterrabas minimamente processadas durante seu procedimento de corte ou armazenamento 

refrigerado (Kluge et al., 2006; Vitti et al., 2005). 

Além dos aditivos mais conhecidos, como os ácidos ascórbico e cítrico, nos últimos 

anos as propriedades antioxidantes de alguns aminoácidos têm sido muito exploradas, 

destacando valina, metionina, fenilalanina e cisteína. Estes aminoácidos estão sendo 

diretamente relacionados com a regulação/interferência da ação da enzima PPO. A cisteína, em 

particular, vem apresentando resultados muito significativos, reduzindo o escurecimento de 

hortaliças durante o armazenamento, mantendo assim o produto conservado por um maior 

período (Ali et al., 2016; Ali et al., 2015; Cabezas-Serrano et al., 2013; Ghidelli et al.,   2014; 

Amodio et al., 2011). A cisteína combate o escurecimento dos PMPs de duas formas. Em baixas 

concentrações (até 2 mM), ela atua como inibidor da PPO, competindo diretamente pelo sítio 

ativo da enzima. Em altas concentrações (1,0 M), sua ação se dá pela reação com quinonas, por 

meio do grupamento tiol, formando um aduto incolor e, assim, impedindo a formação da 

coloração amarronzada (Ali et al., 2016). O pH é fator principal tanto para a ação da enzima, 

quanto para o desempenho dos produtos aditivos (Gomes et al., 2014). 

No entanto, não é conhecido até que ponto estas reações interferem na manutenção e 

proteção dos principais compostos bioativos como os polifenóis e as betalaínas, bem como, o 

quanto isso poderia afetar a capacidade antioxidante de beterraba. Ainda, não há trabalhos que 

relatam a interação da cisteína com as betalaínas, tanto na conservação direta da molécula, 

quanto indiretamente, por meio da redução da atividade de enzimas de degradação (como a 
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POD), em beterrabas minimamente processadas. 

Para tanto, todas as características abordadas são muito importantes quando levamos em 

consideração os atributos funcionais da beterraba minimamente processada. As perdas 

resultantes do processo acarretam em produtos de menor durabilidade, menos ricos 

nutricionalmente e menos atrativos visualmente para o consumidor. Assim, tanto o processo de 

produção, quanto os tratamentos, que visem identificar e/ou quantificar as perdas totais e 

pontuais e, desta forma, tentar reverte-las, são práticas fundamentais para disponibilizar um 

produto que além de prático e acessível, seja seguro e de qualidade para o consumidor. 
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2. AS ETAPAS INICIAIS DO PROCESSAMENTO MÍNIMO DE BETERRABA 

OCASIONAM AS MAIORES PERDAS DE COMPOSTOS BIOATIVOS 

 

 
Resumo 

 

O trabalho objetivou determinar os principais pontos de perdas de compostos bioativos 

durante o processamento mínimo e a extensão do estresse causado ao produto, assim como, 

entender melhor a influência de cada etapa do processo na redução da qualidade de beterraba 

minimamente processada. Foram coletadas amostras de beterrabas híbrido Boro F1 durante as 

etapas do fluxograma de preparo do produto minimamente processado e analisados os teores de 

betalaínas (betacianinas e betaxantinas) e de compostos fenólicos e a atividade da 

polifenoloxidase The whole beet material were collected with peel and peeled for anatomical 

analysis. Considerando que a concentração dos pigmentos e dos compostos fenólicos aumenta 

do centro para a casca, o descascamento representou a maior extensão de perdas para 

betacianinas e fenólicos. As proporções de perdas foram de 26% do total de 39%, ao final do 

processamento, para betacianinas e de 20% do total de 37,14%, ao final do processamento, para 

compostos fenólicos. Já para betaxantinas, a primeira sanitização provê sua redução mais 

expressiva, causando diminuição de 41,3% da concentração, dos 50% de perda ao final do 

processamento. A betanina é a betacianina de maior concentração no híbrido Boro F1, genótipo 

de beterraba vermelha que apresenta concentrações muito elevadas do pigmento vermelho em 

relação às betaxantinas. Anatomical sections have shown that cells of the collenchyma are 

smaller, with diminished intercellular spaces and two or more vacuoles per cell. Differently, 

parenchymal tissue was characterized by larger cells, well visible intercellular spaces containing 

single vacuole and smaller cell space compared to collenchyma cells. Em conclusão, as etapas 

iniciais apresentam a maior extensão de perdas de betalaínas e compostos fenólicos durante o 

processamento mínimo de beterraba. Ainda, estas etapas promovem a lixiviação da PPO, uma 

vez que, sua localização nas organelas é comprometida com a descompartimentalização celular, 

por ser uma enzima sinalizadora de estresse, também apresenta maior síntese nas células das 

camadas superficiais da beterraba. Porém, considerando que estas etapas são essenciais ao 

processo de elaboração do produto minimamente processado, as estratégias para reduzir as 

perdas devem focar em outros pontos, tais como as etapas de sanitização e/ou a utilização de 

aditivos na tentativa de preservar os pigmentos restantes durante o armazenamento. 

 

Palavras-chave: Beta vulgaris L.; Betacianinas; Compostos fenólicos; anatomia; 

Polifenoloxidase 

 

Abstract 

The aim of this work was to determine the main points of loss of bioactive compounds 

during the minimum processing and the extension of the stress caused to the product, as well as 

to better understand the influence of each stage of the process in reducing the quality of fresh- 

cut beet. Samples of Boro F1 hybrid beets were collected during the flowchart stages of 

preparation of the fresh-cut product and analyzed for betalain content (betacyanins and 

betaxanthines), phenolic compounds and polyphenoloxidase activity. The whole beet materials 

were collected with peel and peeled for anatomical analysis. As the concentration of the 

pigments and phenolic compounds increased from the center to the bark, peeling showed the 

highest losses of betacyanins and phenols. The loss proportions were 26% of the total of 39%, 

at the end of the processing, for betacyanins and 20% of the total of 37.14%, at the end of the 

processing, for phenolic compounds. As for betaxanthines, the first sanitization provides its most 

significant reduction, causing a 41.3% decrease in concentration, of the 50% loss at the end of 

processing. Betanin is the highest concentration of betacyanin in the Boro F1 hybrid, a red beet 

genotype with very high concentrations of red pigment compared to betaxanthines. Anatomical 

sections have shown that cells of the collenchyma are smaller, with diminished intercellular 

spaces and two or more vacuoles per cell. Differently, parenchymal tissue was characterized by 
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larger cells, well visible intercellular spaces containing single vacuole and smaller cell space 

compared to collenchyma cells. In conclusion, the initial stages present the greatest extent of 

losses of betalains and phenolic compounds during the minimum beet processing. In addition, 

these steps promote the leaching of PPO, since its location in the organelles is compromised by 

cellular decompartmentalization, as it is a stress signaling enzyme, it also presents greater 

synthesis in the cells of the surface layers of beet. However, considering that these steps are 

essential to the fresh-cut product development process, strategies to reduce losses should focus 

on other points such as the sanitization steps and/or the use of additives in an attempt to preserve 

the remaining pigments during the storage. However, as these steps are crucial to the process, 

strategies to reduce losses should focus on other points such as sanitation steps and the use of 

additives as a way of preserving the pigments during storage. 

 

Keywords: Beta vulgaris L.; Betacyanins; Betanin; Phenolics compounds; anatomy; 

Polyphenoloxidase 

 
 

2.1. Introdução 

 
A beterraba é uma hortaliça amplamente consumida no mercado brasileiro devido a sua 

aceitabilidade e retorno financeiro, sendo comercializada como produto inteiro a granel ou 

minimamente processada. A qualidade nutricional da beterraba está relacionada principalmente 

às vitaminas, minerais e compostos bioativos presentes na “raiz” tuberosa. Esta hortaliça 

também se destaca pela alta capacidade antioxidante proporcionada pelos pigmentos 

denominados betalaínas, responsáveis pela coloração púrpura característica das beterrabas 

(Escribano et al., 1998; Pedreno e Escribano, 2000; Kanner et al., 2001; Strack et al., 2003). As 

betalaínas são pigmentos nitrogenados hidrossolúveis, sintetizados pelo metabolismo 

secundário, presentes em todos os órgãos da planta e armazenados principalmente no vacúolo 

das células (Wink, 1997; Strack et al., 2003). Estas substâncias são responsáveis por neutralizar 

o estresse oxidativo, uma vez que se mostram capazes de modular o desequilíbrio entre as 

espécies oxidantes e o sistema de defesa antioxidante (Esatbeyoglu et al., 2014). 

O processamento mínimo contribui para a diversificação de indústrias regionais, bem 

como para micro e pequenas empresas familiares, de modo a agregar valor ao produto. Além 

disso, o consumidor pode ter uma alimentação mais saudável, já que o produto minimamente 

processado (PMP) possui a mesma praticidade dos alimentos fast food (Rico et al., 2007; Cenci, 

2011; Costa et al., 2017), com a diferença de fornecerem alimentos mais saudáveis. 

As etapas do processamento mínimo de hortaliças envolvem a seleção e transporte; pré- 

lavagem; descascamento; sanitização; corte; enxague; centrifugação; embalagem; 

armazenamento e distribuição (Cenci, 2011). Apesar das facilidades associadas aos PMPs, 

perdas de importantes compostos ocorrem durante seu preparo e armazenamento, considerando 

que o processamento mínimo implica em modificação e adequação dos produtos para consumo 

imediato, desencadeando respostas ao estresse como aumento da respiração, estímulo à 

formação de metabólitos secundários de defesa e reações de oxido-redução. Igualmente, o 

processamento favorece a perda dos pigmentos e compostos fenólicos por lixiviação, que, 
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somados à desidratação do produto ao longo do armazenamento, ocasionam um dos principais 

problemas para beterraba minimamente processada: a perda de betalaínas e o esbranquiçamento 

superficial (white blush) (Kluge et al., 2005; Vitti et al., 2004). 

Sendo assim, entender os fatores que governam as perdas durante a obtenção dos PMPs 

é fundamental para permitir o desenvolvimento de estratégias que minimizem estes danos. Para 

tanto, nosso trabalho objetivou verificar a influência de cada etapa do processo de produção e 

determinar os principais pontos de perdas de compostos bioativos durante o processamento 

mínimo de beterraba. 

 

 
2.2. Material e Métodos 

 
2.2.1. Material vegetal e tratamentos 

 
Beterrabas híbrido Boro F1 foram colhidas no município de Andradas, estado de Minas 

Gerais (22° 4′ 4″ S, 46° 34′ 8″ W). Para homogeneização e uniformização do lote, estas foram 

lavadas e selecionadas, sendo então, armazenados em câmara fria a 10°C, durante 12 horas para 

retirada do calor de campo. Para o processamento mínimo (Figura 1), as beterrabas foram 

descascadas em descascadora industrial com disco abrasivo  (Poli-Skymsen inox 10 KG, Brasil). 

 

Figura 1. Fluxograma de processamento com as etapas de coleta de amostras de beterraba 

minimamente processada genótipo Boro F1. 
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Posteriormente ao descascamento, foi realizada a primeira sanitização (sanitização 1), 

onde as beterrabas foram imersas em solução de cloro 0,5% (StartClor® - princípio ativo 

dicloroisocianurato de sódio a 4,02±0,2%) durante 10 minutos. Em seguida, prosseguiu-se com 

o corte da hortaliça em retalhos de 4 mm de espessura, utilizando processador industrial (Robot 

Coupe®, modelo CL 50 ultra, França). A segunda sanitização (sanitização 2) foi realizada em 

solução de cloro 0,5% (StartClor®) por 5 minutos, seguida da primeira centrifugação 

(centrifugação 1), com duração de 30 segundos à2300 rpm. Após esta etapa as beterrabas foram 

enxaguadas em água destilada por 5 minutos e submetidas a uma nova centrifugação 

(centrifugação 2). Por fim, foi realizado o porcionamento e embalagem em cloreto de polivinila 

(PVC) com 14 µm de espessura (Figura 1). 

Os tratamentos corresponderam às diferentes etapas em que foram coletadas as amostras 

ao longo do fluxograma de processamento da hortaliça (Figura 1), sendo eles: Tratamento    1, 

etapa 1; Tratamento 2, etapa 2; Tratamento 3, etapa 3; Tratamento 4, etapa 4; Tratamento 5,  

etapa 5; Tratamento 6, etapa 6; Tratamento 7, etapa 7; Tratamento 8, etapa 8; Tratamento 9, 

etapa 9. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com nove tratamentos 

(coletas) e 3 repetições de cada coleta das etapas do processamento mínimo. 

 

 
2.2.2. Análises realizadas 

 
2.2.2.1. Teor de betalaínas 

 
Betalaínas totais por análise espectrofotométrica: O teor de betalaínas (betacianinas e 

betaxantinas) foi determinado seguindo metodologia proposta por Stintzing et al. (2005), com 

modificações. O extrato de betalaínas foi obtido pela tríplice lavagem de 0,1 g de amostra 

liofilizada com 10 mL de metanol 50% cada, seguida de centrifugação e junção dos 

sobrenadantes para dar origem ao extrato de pigmentos. Após, 1 mL desse extrato foi diluído 

em 9 mL de Buffer McIlvaine 0,1 M em pH 6,5. 

As leituras espectrofotométricas específicas para betacianina e betaxantinas foram 

realizadas à 538 nm e 480 nm, respectivamente, acrescido de leituras em 600 nm para correção 

das leituras anteriores. Para o cálculo de betalaínas (em mg g-1 de massa seca) utilizou-se a 

fórmula [(𝑨 𝒙 𝑭𝑫 𝒙 𝑷𝑴 𝒙 𝑽 𝒙 𝟏𝟎𝟎𝟎/𝜺 𝒙 𝒍 𝒙 𝑷)], onde: A é o valor de absorção correspondente ao 

máximo de absorção corrigida em leitura espectrofotométrica à 600 nm; FD é o fator de 

diluição; PM corresponde ao peso molecular específico para betacianina, expresso como 

betanina (550 g moL-1) e betaxantina, expresso como vulgaxantina I (340 g moL-1); V é o 

volume da solução do pigmento (L); ε é a absortividade molar, considerado para betacianinas 

como betanina 60000 L moL cm-1 e para betaxantinas como Vulgaxantina I 48000 L moL cm- 

1; Ɩ é a espessura da cubeta; P é o peso seco do material vegetal (g). 

Teor de betanina por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE): A cromatografia 
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foi utilizada para determinação de pigmentos específicos de betanina (betanidina 5-O-β- 

glicosídeo), nos comprimentos de onda otimizados para a técnica em 550 nm e 254 nm. Foram 

pesados 0,001 g de amostra liofilizada e eluídos em 1 mL de água deionizada, sendo agitado 

durante 1 minuto. A solução foi filtrada em filtro de seringa de politetrafluoretileno (PTFE) 

poro 0,45µm, dando origem ao extrato do pigmento, utilizado prontamente. Para análise foi 

utilizada cromatografia líquida de alta eficiência em escala analítica, em equipamento 

Shimadzu 20A equipado com detector de PDA SPD20A com coluna de fase reversa C18. Os 

dados foram obtidos utilizando o programa de aquisição LC Solution. A mistura de solventes 

utilizada foi: 5 – 95%, com solvente A, correspondendo a 0,1% TFA/água e solvente B, 

correspondendo a 0,1% TFA/60% MeCN/água com fluxo de 1 mL min-1. Os resultados foram 

expressos em mg L-1. 

O padrão de betanina purificada foi obtido segundo método de Gonçalves et al. (2012). 

Beterrabas frescas híbrido Boro F1 foram processadas em centrífuga tipo juicer (Phillips- 

Wallita RI1855/01) e seu suco centrifugado à 3500 rpm a 4°C durante 10 minutos. Por seguinte, 

o sobrenadante foi filtrado em papel filtro quantitativo e, então, submetido a filtração em coluna 

de sílica gel (20 mm) a pressão reduzida (50 mmHg). Para conservação da amostra, o filtrado 

foi refrigerado a -20°C e, novamente, centrifugado a 3500 rpm durante 10 min sob temperatura 

de 4°C, sendo filtrado em papel filtro pragueado antes do uso. Após o preparo, as amostras com 

frações em λabs = 536 nm, foram analisados por CLAE e as frações contendo betanina pura 

foram reunidas e armazenadas a -20°C, durante cinco dias no máximo. 

 
2.2.2.2. Teor de compostos fenólicos totais 

 
Os teores de compostos foram mensurados pela extração de 0,1 g de amostra liofilizada. Após a 

adição de 10 mL de metanol 80%, as amostras foram armazenadas em temperatura ambiente, 

protegidas da luz, durante duas horas. Posteriormente, foram centrifugadas e o sobrenadante 

coletado (extrato polifenol). Para reação foi utilizado o reativo de Folin- Ciocalteau, conforme 

Singleton e Rossi (1965), com modificações. Foram adicionados, 1,5 mL de água destilada, 0,1 mL 

de reagente Follin-Ciocauteau em 0,2 mL do extrato da amostra e, após 5 minutos, 0,2 mL de 

carbonato de cálcio 20%. A reação foi encubada durante duas horas no escuro, sendo, em seguida, 

realizadas as leituras espectrofotométricas a 765 nm e os resultados expressos em mg de 

equivalentes de ácido gálico (padrão) por g da massa seca de beterraba (EAG mg g-1 ms). 

 
2.2.2.3. Atividade da polifenoloxidase (PPO) - (EC 1.10.3.1) 

 
A atividade enzimática da PPO foi mensurada seguindo o método proposto por Giner et 

al. (2001), com adaptações. Foram pesados 0,01 g de amostra, sendo adicionados 5 mL de 

Buffer Fosfato-citrato 0,1 M pH 6,2, contendo 1 M de NaCl e 10 g L-1  de  Polivinilpirrolidona 
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10. As amostras mais o buffer de extração foram centrifugados a 8000 rpm 4°C e, 

posteriormente, o sobrenadante foi coletado (extrato enzimático). Todo o processo foi realizado 

sob baixa temperatura. A reação foi realizada em temperatura ambiente, onde 0,03 mL do 

extrato enzimático foi adicionado a 2 mL de pirocatecol 0,05 M. Foram realizadas duas leituras: 

leitura inicial, imediatamente após a adição de pirocatecol e após 3 minutos de reação. Os dados 

foram expressos em Uppo min-1 ng-1 ms. 

 
2.2.3. Microscopia de luz 

 
Porções transversais da região mediana de beterrabas inteiras com casca foram fixadas 

em solução de Karnovsky (Karnovsky, 1965), submetidas à bomba de vácuo para a retirada do 

ar dos espaços intercelulares, desidratadas em série etílica crescente até etanol 100% e 

infiltradas em hidroxi-etil-metacrilato (Leica Historesin) para a confecção dos blocos. Os 

blocos foram seccionados em micrótomo rotativo a 5 μm de espessura. As secções foram 

montadas em lâminas histológicas e coradas com azul de toluidina 0,05% em tampão fosfato e 

ácido cítrico pH 4,5 (Sakai, 1973), montadas em resina Entellan e cobertas com lamínula. 

Porções transversais da região mediana de beterrabas inteiras frescas com casca e 

descacadas em descascadora industrial foram seccionadas em micrótomo de deslize a 30 µm de 

espessura. As secções foram clarificadas com hipoclorito de sódio e submetidas a dupla 

coloração com Azul de Astra (0,5%) e Safranina (0,2%) e montadas em lâmina com glicerina 

50%. As imagens foram capturadas em microscópio trinocular Leica DM LB acoplado na 

câmara de vídeo Leica DC 300 F e processadas em computador para confecção das ilustrações. 

 

 
2.2.4. Análise Estatística 

 
Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey (P<0,05), utilizando o software estatístico SAS 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, 

USA, 2010). 

 

 
2.3. Resultados 

 
2.3.1. Teores de pigmentos 

 
O armazenamento refrigerado desencadeia alterações metabólicas, sendo uma forma de 

estresse para a hortaliça, que ao sair do estado natural necessita de adaptação do metabolismo as 

novas condições externas. Para tanto, foi observado aumento de 24% (6,69 para 8,78 mg g-1) e 

29,2% (31,71 para 45,29 µg g-1) nos teores de betacianinas e betaxantinas, respectivamente, após 

o armazenamento de 12 horas para retirada do calor de campo (Figura 2A e B). 
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Figura 2. Teor de betacianinas (A) e betaxantinas (B) de beterrabas nas etapas do processamento mínimo. Barras 

verticais representam o erro padrão da média (n=3). Diferentes letras representam a diferença significativa a 

P<0,05. 

 
 

A perda de pigmentos durante as etapas do processamento diferiu entre as classes de 

betalaínas, sendo a redução no conteúdo de betacianinas mais expressiva em relação ao de 

betaxantinas. O descascamento ocasionou a maiores perdas de betacianinas totais, sendo 

responsável pela redução de 26% (de 8,78 para 6,49 mg g-1) destes pigmentos de um total de 

39% (de 8,78 para 5,36 mg g-1) de perdas ao final do processamento (Figura 2A). De modo 

contrário, não houve alteração significativa nos teores de betaxantinas na etapa de 

descascamento. 

A maior perda de betacianina com o descascamento se deve, provavelmente, a sua 

localização na beterraba. A beterraba tem organização interna composta de periderme, que 

corresponde à casca, e tecidos de preenchimento intercalados por faixas de câmbio com células 

condutoras (Figura 3A e C). 
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Figura 3. Secções transversais de beterraba com casca fresca (A) e emblocada (C, D e E) e descascada fresca (B) 

durante o processamento mínimo. A. Organização dos tecidos. B. Notar a retirada de camadas de células 

colenquimáticas e primeira camada de tecidos condutores. C. Organização dos tecidos. D. Detalhe de C, células 

colenquimáticas com vários vacúolos. E. Detalhe de C, células parenquimáticas distribuídas entre os demais anéis 

de células condutoras. Co= Colênquima, Pa= Parênquima, Pe= Periderme, Setas= Vacúolos, TC= Tecido 

Condutor. 

 
 

No processo de descascamento, a camada de células colenquimáticas é retirada 

juntamente com a casca (Figura 3B), as quais são menores, alongadas, mas em maior número e 

podem apresentar mais de um vacúolo para armazenamento de compostos (Figura 3D). Nas 

demais camadas estão presentes as células parenquimáticas com tamanhos maiores geralmente 

com um único vacúolo (Figura 3E). 

Nas etapas do processamento mínimo, imediatamente após o descascamento e ainda 

inteiras (Figura 3B), as beterrabas foram submetidas à primeira sanitização. O contato com a 

solução ocasionou novamente perda dos pigmentos hidrossolúveis através das células 

lesionadas da superfície. Entretanto, para betacianinas, nesta etapa as perdas não foram tão 

expressivas quanto às decorrentes do descascamento, tendo ocasionado um decréscimo de 14%, 

que oscilou de 6,49 para 5,54 mg g-1 (Figura 2A). Interessantemente, o teor de betaxantinas 

apresentou alta redução nesta etapa, com diminuição de 41,3% em sua concentração de 46,11 
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para 27,24 µg g-1 (Figura 2B). 

Com a segunda sanitização, o contato com a solução aquosa promoveu nova redução 

dos pigmentos, com decréscimo de 3% (6,51 para 5,37 mg g-1) no teor de betacianinas e 11,1% 

(28,91 para 23,97 µg g-1) no teor de betaxantinas (Figura 2A e B). Após o corte da beterraba em 

retalhos, novas células são danificadas e a superfície de contato entre os tecidos e a solução 

sanitizante aumenta, facilitando a lixiviação do conteúdo celular. Ainda que para betacianinas 

as perdas sejam menos expressivas do que na etapa de descascamento, para betaxantinas a 

sanitização 2 resultou no segundo ponto mais pronunciado de perdas do total de 50% de 

pigmento perdido ao final do processamento. 

A concentração de betanina foi elevada, representando praticamente o total de 

betacianinas presentes neste híbrido de beterraba vermelha (Figura 4). Desta forma, suas 

concentrações ao longo do processamento foram consideradas representativas da concentração 

total de betacianinas no produto. Assim como para os dados de betacianinas totais, os dados 

cromatográficos revelaram perdas mais expressivas nas primeiras etapas do processamento. 

 

 
 

Figura 4. Cromatograma de amostra de beterraba liofilizada inteira com casca, acompanhado por UV-Vis em 254 

nm (Cromatograma inferior) e 550 nm (Cromatograma superior). 1 = composto desconhecido; 2 = Betanina, 

espectro de absorção a 535 nm; 3 = Isobetanina, espectro de absorção a 535 nm. 

 

 

 

O descascamento apresentou redução de 23% no teor de betanina, com oscilações de 

concentração de 8,4 mg L-1 para 6,46 mg L-1 (Figura 5). A próxima etapa, de sanitização, se 

revelou como o segundo ponto de maior perda de betanina, com redução de 25%, diminuindo 

a concentração para 4,83 mg L-1. As perdas foram menos pronunciadas nas próximas etapas. 

Para vulgaxantina I, foram encontrados apenas traços do pigmento, que confirmam os dados de 

concentrações baixas para betaxantinas totais. 
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Figura 5. Concentração de betanina em beterraba nas etapas de coleta do processamento mínimo. Barras verticais 

representam o erro padrão da média (n=3). Diferentes letras representam a diferença significativa a P<0,05. 

 

 
 

2.3.2. Teor de compostos fenólicos 

 
Os compostos fenólicos de beterraba são de natureza hidrossolúvel e, assim como as 

betalaínas, são facilmente perdidos em meio aquoso. O armazenamento overnight refrigerado, 

promoveu uma resposta ao estresse, ativando o metabolismo secundário da hortaliça, tendo 

havido acréscimo de 10,05 mg g-1 para 11,55 mg g-1, representando aumento de quase 10% dos 

compostos fenólicos totais (Figura 6). As perdas mais expressivas destes compostos ocorreram 

na etapa de descascamento, com redução de até 20%, tendo os teores passado de 11,55 mg g-1 

para 9,24 mg g-1, corroborando com a região de sua maior concentração (Figura 6). Ainda, esta 

etapa influenciou em mais da metade do total de 37,14% (de 11,55 para 7,26 mg g-1) perdidos 

ao final do processo, sendo que as etapas intermediárias não apresentaram diferenças 

significativas. 
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Figura 6. Teor de compostos fenólicos totais em beterrabas coletadas nas etapas do processamento mínimo. Barras 

verticais representam o erro padrão da média (n=3). Diferentes letras representam a diferença significativa a 

P<0,05. ms = massa seca. 

 

 

 

 

2.3.3. Atividade da polifenoloxidase 

 

 
Houve aumento na atividade da PPO após o armazenamento refrigerado de beterraba, com 

acréscimo de 46,9% em sua atividade, onde os valores aumentaram de 2,97 Uppo min-1 ng-1 ms 

para 5,59 Uppo min-1 ng-1 ms (Figura 7). No entanto, como acontece com os compostos 

hidrossolúveis, betalaínas e compostos fenólicos, a maior atividade desta enzima se situa nas 

camadas próximas à casca (Figura 3A, C e D), portanto, o descascamento libera estas enzimas 

ao romper as células superficiais (Neelwarne e Rudrappa, 2013). Após esta etapa, a atividade 

da PPO não apresentou mudanças significativas, demonstrando assim que sua síntese aumenta 

com o armazenamento refrigerado da hortaliça, mas não durante o processamento. 
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Figura 7. Atividade da polifenoloxidase em beterrabas nas etapas de processamento mínimo da hortaliça. Barras 

verticais representam o erro padrão da média (n=3). Diferentes letras representam a diferença significativa a 

P<0,05. ms = massa seca. 

 

 

 

 

2.4. Discussão 

 
Os compostos bioativos de beterraba, as betalaínas e os compostos fenólicos, são 

responsáveis por garantir a qualidade visual e funcional de beterraba, por meio de suas funções 

quanto à regulação dos processos oxidativos, de coloração, aroma e sabor. Ao produzir um PMP 

devemos utilizar técnicas que permitam a conservação destes compostos, e ao mesmo tempo 

um alimento seguro. Para que sejam adotadas as melhores estratégias de prevenção de perdas 

dos compostos bioativos, primeiramente devemos entender os principais pontos e fatores que 

afetam as perdas ao longo do processamento. 

As betalaínas são responsáveis pela pigmentação vermelho-arroxeada característica da 

beterraba, sendo separados em duas classes: as betacianinas, que conferem a coloração 

vermelha, e as betaxantinas, que são responsáveis pela pigmentação amarela (Delgado-Vargas 

et al., 2000; Gandia-Herrero et al., 2010; 2012; Gandia-Herrero e Garcia-Carmona, 2013; 

Gandia-Herrero et al., 2016). As proporções de betacianinas em relação às betaxantinas definem 

a coloração final dos hipocótilos de beterraba, sendo mais vermelhos quando há relação menor 

entre os pigmentos, ou mais violeta, quando a proporção de betacianina é maior que a de 

betaxantina (Kapadia e Rao, 2013). Ambos os grupos de pigmentos são de natureza hidrofílica, 

com alta afinidade com a água e, por isso, são facilmente perdidos durante as etapas de lavagem 

e sanitização do processamento mínimo. 

A camada superficial de células do PMP fica totalmente predisposta à desidratação e 
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deterioração. Mesmo órgãos de reserva como bulbos, rizomas e tubérculos apresentam alta 

perecibilidade, principalmente quando comparados ao produto inteiro (Vitti et al., 2004; Kluge 

et al., 2005). Ao comparar as várias etapas do processamento, a extensão de perdas é distinta 

entre as classes de betalaínas, betaxantina e betacianina, sendo que, as primeiras etapas do 

fluxograma de preparo são os principais pontos de perdas de pigmentos em beterraba 

minimamente processada. 

A retirada da casca promoveu a maior parte de perdas para betacianinas, sendo menos 

pronunciadas nas etapas seguintes de lavagem e centrifugação. Considerando as propriedades 

do pigmento, que é hidrossolúvel e tem localização vacuolar, esperava-se que as etapas de 

lavagem fossem as mais críticas para a manutenção dos pigmentos. No entanto, estes resultados 

provavelmente refletem a distribuição distinta na concentração de betacianinas entre as 

diferentes camadas de tecidos (Kujala et al., 2000; Kujala et al., 2001; Kujala et al., 2002; 

Slatnar et al., 2015; Sawicki et al., 2016). Tal diferença está relacionada a sua anatomia, uma 

vez que a beterraba é um hipocótilo intumescido e a distribuição dos vasos condutores é muito 

particular, alocados na forma de anéis na região periférica proximal e central (Appezzato-Da- 

Gloria, 2015). 

As primeiras camadas de células colenquimáticas, abaixo da casca, estão presentes em 

maior número e podem apresentar mais de um vacúolo contento os pigmentos. Comparado às 

células parenquimáticas entre as demais camadas de vasos condutores, embora apresentem 

células maiores, o vacúolo geralmente é único e não apresenta o mesmo tamanho da célula. 

Estes resultados corroboram com os de (Jackman e Smith, 1996), que observaram a maior 

síntese de betalaínas na região dos tecidos da epiderme e/ou subepiderme. Sawiscki et al. (2016) 

demonstraram a relação entre o posicionamento das camadas celulares, denominadas anéis, da 

beterraba vermelha. Eles estabeleceram que a casca apresenta concentrações superiores de 

betacianinas, bem como a camada adjacente, referente ao primeiro anel de camadas celulares 

do hipocótilo de beterraba. Ainda, destacam que estes primeiros anéis apresentam maior massa 

fresca em comparação com os anéis adjacentes, provavelmente em função de células mais 

condensadas e maior número de vacúolos, o que pode implicar em maior concentração de 

pigmentos. 

Adicionalmente, a anatomia de beterraba influencia a concentração de pigmentos nas 

primeiras camadas de células, que apresentam mais de um vacúolo que representa grande parte 

do conteúdo celular. Ainda, as células parenquimáticas nos anéis internos de beterraba são 

maiores com apenas um vacúolo, de proporções bem menores que os das células das primeiras 

camadas próximas à casca. Assim, quando retiramos a casca e comprometemos a integridade 

celular do primeiro anel, facilitamos a perda de betacianinas, pela elevada concentração nestas 

camadas em relação ao conteúdo total. 

O corte da hortaliça em retalhos e posterior homogeneização também exerce influência 
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sobre a manutenção dos teores de betacianinas nas próximas etapas do processamento. Este 

efeito pode ser evidenciado pelo padrão no acúmulo destes pigmentos, que apresenta redução 

gradativa de suas concentrações em direção ao centro da hortaliça. Assim, com a retirada da 

casca e comprometimento das primeiras camadas de células, que são os principais locais de 

armazenamento e síntese dos pigmentos, grandes perdas no conteúdo destes compostos são 

observadas. No entanto, a homogeneização dos retalhos leva à uniformização dos tecidos, 

fazendo com que as diferenças de concentração dos pigmentos entre as camadas sejam menos 

intensas. 

Diferentemente das betacianinas, a retirada da casca não influenciou as perdas de 

betaxantinas, que apresentaram comportamento diferenciado, sendo que a etapa 4 (sanitização 

1), realizada após o descascamento da hortaliça, foi a maior responsável pelas perdas desta 

segunda classe de betalaínas. As betaxantinas apresentam distribuição diferenciada nas 

camadas de beterraba, sendo a casca o local de maior concentração, oscilando pouco seus 

valores entre os anéis internos de beterraba vermelha (Sawicki et al., 2016). Sendo assim, 

podemos observar que a etapa 3 de descascamento não é crucial para caracterizar o maior ponto 

de perdas, pois o somatório de concentração de betaxantinas totais é maior nas camadas internas 

em detrimento à própria casca. 

No retalhamento, as células de todos os anéis são comprometidas, o que justifica as 

perdas deste pigmento com a sanitização 2, considerando o padrão de acúmulo de betaxantinas, 

com concentrações equivalentes ao longo do tecido da hortaliça. Como dito anteriormente, as 

betaxantinas representam menor porcentagem do total de betalaínas, assim, estas perdas 

sinalizam concentrações muito menores quando comparadas às betacianinas, embora sua 

amplitude seja de igual relevância. 

O híbrido Boro F1 é uma beterraba esférica de coloração interna vermelha escura e anéis 

pouco visíveis (Nizioł-Łukaszewska e Gawęda, 2014), caracterizada pelas altas concentrações 

de pigmentos vermelhos, sendo que as betacianinas representam cerca de 99,5%, e as 

betaxantinas 0,5% do total de pigmentos, justificando a coloração vermelho arroxeada mais 

intensa. A proporção no conteúdo de betacianinas em relação às betaxantinas do híbrido Boro 

F1 é de 99:1, bem acima de qualquer outro relato de cultivares estudadas. Como comparativo 

podemos citar algumas cultivares em outros países, como as dos nos Estados Unidos, que 

possuem proporções de 2:1 (Lee et al., 2014), as cultivadas na Polônia, onde esta proporção é 

de 2,46:3,25 (Nizioł-Łukaszewska e Gawęda, 2014), além das cultivadas na Finlândia, onde os 

valores situam-se entre 2,6:1 e 1,3:1 (Kujala et al., 2002). Além dessas, a cultivar muito 

plantada anos atrás no Brasil, a ‘Early Wonder’, apresenta proporção de 2:1 (Vitti et al., 2003). 

As disparidades nas proporções entre betacianinas e betaxantinas observada nas diferentes 

condições edafoclimáticas, podem ser influenciadas pela época de colheita, já que as 

betacianinas e betaxantinas apresentam distintos momentos de acúmulo (Nizioł-Łukaszewska 
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e Gawęda, 2014). Os pigmentos amarelos acumulam tardiamente, ao final do ciclo de cultivo, 

sendo que o híbrido Boro F1 é caracterizado pela colheita precoce, a partir de 60 dias após 

plantio, o que justifica a maior proporção entre as classes de betalaínas. 

Como as betacianinas representam a maior parcela de pigmentos no híbrido Boro F1, 

foram realizadas análises de cromatografia líquida de alta eficiência para caracterizar quais 

betacianinas são mais pronunciadas. Seguindo outros resultados para beterraba vermelha, a 

betanina (betanidina-5-O-glicosídeo) é a principal betacianina presente em raízes de beterraba 

vermelha, seguida pelo seu isômero, isobetanina (Figura 3) (Kujala et al., 2000; Kujala et al., 

2001; Kujala et al., 2002; Lee et al., 2014; Slatnar et al., 2015; Sawicki et al., 2016). A 

isobetanina é formada pelo processo de epimerização, que é facilitado pelo aumento de 

temperatura e acidificação do meio (Herbach et al., 2006). Sendo assim, condições pós-colheita 

favorecem este mecanismo de isomerização. Seguindo os resultados para betacianinas totais, a 

maior parcela de perdas de betanina foi nas primeiras etapas do processamento, com menores 

oscilações do conteúdo até a última etapa. 

A casca, além de possuir alta concentração de betalaínas, também é a região de maior 

concentração de outros compostos bioativos em beterraba, como os compostos fenólicos que 

são substâncias de importante valor nutricional devido à sua função antioxidante (Kujala et al., 

2000). Isto porque, sendo compostos antioxidantes que atuam na defesa ao estresse, sua síntese 

é ampliada em regiões mais propensas a tais desordens, como as células próximas à casca 

(Kahkonen et al., 1999; Kujala et al., 2000; Kujala et al., 2001; Kujala et al., 2002). No entanto, 

estes compostos são de natureza hidrossolúvel, o que facilita sua perda durante as etapas de 

lavagem. 

Os compostos fenólicos são substâncias que apresentam importante função na proteção 

celular quanto aos processos de oxido-redução, atuando como antioxidantes (Kahkonen et al., 

1999). As principais características destes compostos é que muitos deles possuem natureza 

hidrofílica. Sendo assim, a diminuição ao longo do processamento é inevitável durante as 

imersões do produto. Após o armazenamento a 10°C para retirada do calor de campo, foi 

observado aumento significativo dos seus teores totais e que foram decaindo progressivamente 

ao longo das etapas de processamento. Uma vez que, mesmo com o estresse ocasionado 

pelo processamento mínimo não há tempo hábil para recuperação por meio da síntese dos 

fenólicos e, com a retirada da casca e lesão das células da próxima camada, a extensão de perdas 

é muito pronunciada nas primeiras etapas, chegando a 20% do total de perdas. Esta redução 

chegou a quase 40%, entre a primeira etapa com a hortaliça inteira com casca até a segunda 

centrifugação. 

O armazenamento em câmara fria altera o metabolismo, sendo uma forma de estresse 

para a hortaliça, por não ser um estado natural e, consequentemente, necessitar de adaptação do 

metabolismo a estas condições (Cenci, 2011). Para tanto, foi observado aumento de 24%, nos 
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teores de betacianinas e betaxantinas, respectivamente, após o armazenamento para retirada do 

calor de campo. Há trabalhos que sugerem funções protetoras às betalaínas, como papel nas 

respostas ao estresse, onde ocorre o aumento de espécies reativas de oxigênio que precedem a 

síntese destes compostos secundários (Sepulveda-Jimenez et al., 2004; Zielinska-Przyjemska 

et al., 2012; Esatbeyoglu et al., 2014). 

Ainda, baixas temperaturas favorecem a regeneração de betalaínas, que apresentam 

capacidade de regeneração parcial e progressiva após aproximadamente 10 horas, quando 

mantidas nestas condições, porém não impedem a sua oxidação, sendo um processo de reação 

em cadeia (Von Elbe et al., 1981). Já os compostos fenólicos são conhecidos como substâncias 

de resposta ao estresse, e a síntese de enzimas de resposta ao estresse, como a polifenoloxidase, 

está associada à sua resposta (Georgiev et al., 2010). 

Entendemos como estresse toda e qualquer mudança das condições naturais às quais a 

hortaliça é predisposta e, isto, ocorre desde o momento da colheita, beneficiamento, estocagem 

em câmara fria até o processamento. Sendo assim, o aumento nos teores de compostos fenólicos 

e da atividade da PPO é esperado no armazenamento overnight refrigerado, antes do dia do 

processamento. A relação entre a atividade da PPO e os compostos fenólicos se baseia na 

dinâmica das reações enzimáticas, em que os compostos fenólicos e o O2 funcionam como 

substratos enzimáticos, originando o-quinonas e peróxido de hidrogênio, uma forma menos 

agressiva de espécie reativa de oxigênio (ERO) (Mishra e Gautam, 2016). 

Como acontece com os compostos hidrossolúveis (betalaínas e fenólicos), a maior 

atividade da PPO situa-se nas camadas próximas à casca, portanto, o descascamento ao romper 

as células superficiais libera esta enzima (Neelwarne e Rudrappa, 2013). Após esta etapa, a 

atividade da PPO não apresentou mudanças significativas, demonstrando assim, que sua síntese 

aumenta com exposição a baixas temperaturas, mesmo que por curto período de tempo (12 

horas), mas que durante o processamento não há aumento de sua atividade, ou seja, a 

degradação de compostos bioativos mediado pelo estresse oxidativo durante o processamento 

é praticamente inexpressiva. 

Vitti et al. (2004) enfatizam que a perda ao longo do processamento é inevitável, 

independentemente do número de lavagens do produto. Porém, partindo de uma alta 

concentração inicial, podemos apresentar um produto com quantidade e qualidade superior e, 

neste sentido, devemos considerar outros fatores que definem a concentração dos compostos nos 

tecidos, como fatores pós-colheita e características do cultivar como idade, estádio fenológico, 

doenças, genótipo, além das condições edafoclimáticas (Waterman e Mole, 1994). 

 Em conclusão, foi demonstrado que as etapas iniciais de descascamento e sanitização 

apresentam as maiores perdas de betalaínas e de compostos fenólicos durante o processamento 

mínimo de beterraba e, como relatado em outros trabalhos, a casca apresenta as concentrações 

mais elevadas de ambos os compostos bioativos. Além disso, foi validada a importância das 
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primeiras camadas de células para a concentração final das betalaínas, assim como, a disparidade 

quanto ao tipo celular que remete a diferentes acúmulos de pigmentos. Embora as etapas de 

descascamento e corte da hortaliça façam parte do conceito de minimamente processados, podem 

ser visados outros pontos para amenizar as perdas, com estratégias como a utilização de aditivos, 

a fim de preservar os pigmentos durante o período de vida útil. 
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3. A CISTEÍNA FAVORECE OS ASPECTOS VISUAS DE BETERRABA 

MINIMAMENTE PROCESSADA 

 

Resumo 

O trabalho objetivou determinar a eficácia da aplicação de cisteína para os parâmetros 

visuais de cor e esbranquiçamento ligados ao estresse oxidativo e degradação de betalaínas em 

beterraba vermelha híbrido Boro F1 minimamente processada. Foram aplicadas concentrações 

crescentes de cisteína correspondendo à 0,0%, 0,025%, 0,05% 0,1% e 0,2%, durante a etapa de 

enxágue do processamento mínimo. As avaliações foram realizadas antes do processamento 

(dia -1), no dia do processamento (dia 0) e a cada três dias para determinar os parâmetros de 

cor (luminosidade, ângulo hue, cromaticidade), assim como, a progressão do índice de 

esbranquiçamento, concentração de betalaínas (betacianinas, betaxantinas, betanina), atividade 

da peroxidase e as correlações entre os parâmetros avaliados. Os parâmetros de cor 

demonstraram relação com a reidratação dos tecidos e a maior dosagem de cisteína, que 

conservou tonalidades mais intensas até o final do armazenamento, bem como, os menores 

índices de esbranquiçamento. O esbranquiçamento superficial causado pela desidratação das 

células e sua aparência estriada nos retalhos está envolvida com a anatomia do hipocótilo de 

beterraba vermelha. Ainda, o esbranquiçamento, a cromaticidade e o ângulo hue foram 

diretamente correlacionados aos teores de betanina. As betalaínas apresentaram comportamento 

diferenciado durante o armazenamento, sendo que, a cisteína em suas maiores concentrações 

parece favorecer a conservação das betacianinas totais, porém, não da betanina e das 

betaxantinas totais. Foi identificada uma betacianina sazonal, a 2’-O-apiosil betanina, que 

parece representar grande parte dos teores para betacianinas totais durante o armazenamento. 

Além disso, foi observada correlação negativa entre os teores de betanina e a atividade de 

peroxidase, o que reafirma sua ação como principal enzima de oxidação das betacianinas. Em 

conclusão, a cisteína é eficiente na conservação das características visuais e parece influenciar 

indiretamente na preservação das betalaínas e, assim, a manutenção da vida útil de beterraba 

minimamente processada. 

 

Palavras-chave: Beta vulgaris L.; Esbranquiçamento; 2’-O-apiosil betanina; Betanina 

 

Abstract 

The aim of this work was to determine the efficacy of cysteine for the visual parameters 

of color and whiteness linked to oxidative stress and degradation of betalains in Boro F1 hybrid 

red beet fresh-cut. Increasing concentrations of cysteine corresponding to 0.0%, 0.025%, 

0.05%, 0.1% and 0.2% were applied during the minimum processing rinse step. Evaluations 

were performed before processing (day -1) on the day of processing (day 0) and every three 

days to determine the color parameters (luminosity, hue angle, chromaticity), as well as the 

progression of the whitening index, concentration of betalaínas (betacyanins, betaxanthines, 

betanin), peroxidase activity and correlations between the evaluated parameters. The color 

parameters were related to tissue rehydration and the higher cysteine dosage, which maintained 

more intense tones until the end of the storage, as well as the lowest whiteness indexes. 

Superficial whitening caused by dehydration of the cells and their striatum-like apprehension 

in the patchwork is enveloped with the hypocotyl anatomy of red beet. Also, whiteness, 

chromaticity and hue angle were directly correlated to bethanin contents. The betalaines showed 

differentiation during storage, and cysteine in its highest concentrations seems to favor the 

conservation of total betacyanins, but not to betanin and total betaxanthines. A seasonal 

betacyanine, 2'-O-apiosyl betanin, has been identified, which appears to represent a large 

proportion of total betacyanin contents during storage. In addition, a negative correlation was 

observed between betanin contents and peroxidase activity, which reaffirms its action as the 

main oxidizing enzyme of the betacyanins. In conclusion, cysteine is efficient in the 

conservation of visual characteristics and seems to influence indirectly the preservation of 

betalains and thus the maintenance of the shelf-life of fresh-cut red beets. 

 

Keywords: Beta vulgaris L.; Whitening; 2’-O-apiosyl betanin; Betanin 
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3.1.  Introdução 

 
A beterraba (Beta vulgaris L.) é uma das hortaliças que vêm sendo exploradas no 

mercado de produtos minimamente processados, principalmente por sua raiz tuberosa. Para ser 

consumida, a beterraba necessita de lavagem, descascamento e corte em frações menores, o que 

demonstra a importância de seu processamento prévio na indústria, fornecendo maior 

comodidade ao consumidor (Edelenbos, 2016). 

A coloração vermelho-escura característica da beterraba deve-se à presença de 

compostos nitrogenados hidrossolúveis denominados betalaínas que, além de atuarem como 

pigmentos, possuem alta atividade antioxidante, sendo um dos responsáveis pelo valor nutritivo 

da beterraba (Herbach  et al., 2006). As betalaínas são classificadas em duas classes: os 

pigmentos responsáveis pela coloração avermelhada da beterraba, denominados betacianinas, 

e os pigmentos que conferem a coloração amarelada ao vegetal, denominados betaxantinas. Em 

função de sua diferente coloração, a proporção no conteúdo interno destas duas classes de 

betalaínas determinam a coloração final das raízes tuberosas de beterraba (Slatnar et al., 2015). 

Embora os benefícios associados ao consumo de PMPs sejam evidentes, as alterações 

físicas desencadeadas por operações como o descascamento e corte dos tecidos, tornam os 

produtos mais suscetíveis à ação de agentes deteriorantes da qualidade (Cenci, 2011). 

Considerando a natureza hidrofílica das betalaínas, a lavagem da hortaliça durante seu 

processamento ocasiona grandes perdas destes compostos por lixiviação, que são ainda mais 

acentuadas com o aumento da superfície de exposição após o corte dos produtos (Edelenbos, 

2016). A perda de pigmentos e a desidratação são um dos principais fatores que afetam o 

aspecto visual da beterraba, causando o esbranquiçamento ou white blush (Vitti et al., 2005; 

Simões et al., 2010). Além disso, o excessivo manuseio da hortaliça durante o processamento 

aumenta seu contato ao oxigênio molecular, levando a respostas oxidativas decorrentes do 

estresse, o que promove o aumento da atividade de enzimas oxido-redutoras como a peroxidase 

(POD) e polifenoloxidase. A peroxidase utiliza substratos fenólicos em suas reações e é uma das 

principais enzimas de degradação das betacianinas (Isheeva et al., 2009). 

Algumas ferramentas podem ser adotadas a fim de prevenir a ocorrência destes 

distúrbios, dentre elas o uso de aditivos como os aminoácidos sulfurados, que possuem 

comprovada atividade na atenuação de respostas ao estresse (Gomes et al., 2014; Ali et al., 

2015). A cisteína é um dos aminoácidos com propriedades antioxidantes, utilizado na 

manutenção da coloração de hortaliças, tanto por prevenir as reações oxidativas, quanto reagir 

com os produtos de reação formados após ação enzimática (Cabezas-Serrano et al., 2013; Ali 

et al., 2016). No entanto, embora a importância da coloração dos produtos seja um dos 

principais atributos de qualidade, ainda não existem estudos avaliando a interferência de 

aminoácidos na estabilidade de pigmentos, como as betalaínas, em produtos minimamente 

processados. 
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Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da aplicação de cisteína 

para os parâmetros visuais de cor e esbranquiçamento ligados ao estresse oxidativo e 

degradação de betalaínas em beterraba minimamente processada. 

 
 

3.2. Material e Métodos 

 
3.2.1. Material vegetal e tratamentos 

 
Beterrabas híbrido Boro F1, foram colhidas no município de Andradas, Estado de Minas 

Gerais (22° 4′ 4″ S, 46° 34′ 8″ W) e transportadas ao laboratório de Fisiologia e Bioquímica 

Pós-Colheita da ESALQ/USP, onde foram selecionadas, visando a homogeneização e 

uniformização do lote. Após, a hortaliça foi refrigerada em câmara fria (10°C), durante 12 horas, 

para a retirada do calor de campo. 

O processamento mínimo das beterrabas em retalhos seguiu as etapas: 1) seleção e 

lavagem em água corrente; 2) descascamento em disco abrasivo (descascadora industrial – 

modelo Poli-Skymsen inox, Brasil); 3) sanitização 1 (10 min), em solução de cloro 0,5% 

(StartClor® - princípio ativo dicloroisocianurato de sódio a 4,02±0,2%); 3) processamento, corte 

da hortaliça em retalhos (4 mm) em processador industrial (Robot Coupe®, modelo CL 50 Ultra, 

França); 4) sanitização 2 (5 min), em solução de cloro 0,5% (StartClor®); 5) centrifugação 1 

(30 segundos, 2300 rpm); 6) imersão em tratamento com cisteína (Sigma-Aldrich® 97% pureza 

(L-cisteína, HSCH2CH(NH2)CO2H)), durante 5 min; 7) centrifugação 2 (30 segundos 2300 

rpm); 8) porcionamento (160 g) e embalagem em cloreto de polivinila (PVC) com 14 µm de 

espessura (taxa de permeabilidade ao vapor de água 357 g H2O m-2 dia-1); 9) armazenamento 

em câmara fria a 5,0 ±1,0oC e 90 ± 5% de umidade relativa (UR). Os tratamentos correspondem 

às diferentes doses de cisteína aplicadas na etapa 6 do processamento: 1) Controle (sem cisteína, 

com imersão em água destilada); 2) 0,025% de cisteína; 3) 0,050% de cisteína; 4) 0,10% de 

cisteína, 5) 0,20% de cisteína. 

 As análises foram realizadas antes do processamento (dia -1), no dia do processamento 

(dia 0) e a cada três dias durante 15 dias. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 5 x 7 (tratamentos x dias de análise), com três repetições, 

correspondendo a uma embalagem com 160 g cada parcela. 

 
3.2.2. Análises realizadas 

 
3.2.2.1. Parâmetros de coloração – Método CIE L*a*b* 

 
A cor instrumental foi determinada por meio de leitura direta sobre o produto utilizando 

colorímetro digital (Minolta Chroma Meter CR-400), em oito pontos da amostra de cada 

repetição. Foram determinados os valores no modo CIE L* a* b*: ângulo Hue pela equação 
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ℎ° =  [𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (𝑏/𝑎)], que representa a tonalidade do objeto, sendo que, quanto menores seus valores 

mais intensa;   cromaticidade  pela fórmula 𝐶  =   [(𝑎2
  

+  𝑏2)0
,
5

 
],  em  que  quanto maiores os 

valores mais pura a cor refletida; e o índice de esbranquiçamento (IE) foi calculado de acordo 

com a metodologia de Bolin  e  Huxsoll  (1991) utilizando a fórmula: 𝐼𝐸 =

 100 – [(100 –  𝐿)2
 
+  𝑎2

 
+  𝑏2]0

,
5. Quanto maior   o   IE   indica   maior   intensidade   de 

esbranquiçamento do produto. 

 

 
3.2.2.2. Teor de betalaínas – betacianinas, betaxantinas e betanina 

 
Betalaínas pelo método espectrofotométrico: O teor de betalaínas (betacianinas e 

betaxantinas) foi determinado seguindo metodologia proposta por Stintzing et al. (2005), com 

modificações. O extrato de betalaínas foi obtido pela tríplice lavagem de 0,1 g de amostra 

liofilizada com 10 mL de metanol 50% cada, seguida de centrifugação e junção dos 

sobrenadantes para dar origem ao extrato de pigmentos. Após, 1 mL desse extrato foi diluído 

em 9 mL de Buffer McIlvaine 0,1 M em pH 6,5. 

As leituras espectrofotométricas específicas para betacianina e betaxantinas foram 

realizadas à 538 nm e 480 nm, respectivamente, acrescido de leituras em 600 nm para correção 

das leituras anteriores. Para o cálculo de betalaínas (em mg g-1 de massa seca) utilizou-se a 

equação [(𝐴 𝑥 𝐹𝐷 𝑥 𝑃𝑀 𝑥 𝑉 𝑥 1000/𝜀 𝑥 𝑙 𝑥 𝑃)], onde: A é o valor de absorção correspondente ao 

máximo de absorção corrigida em leitura espectrofotométrica à 600 nm;  FD é o fator  de 

diluição; PM corresponde ao peso molecular específico para betacianina, expresso como 

betanina (550 g moL-1) e betaxantina, expresso como vulgaxantina I (340 g moL-1); V é o 

volume da solução do pigmento (L); ε é a absortividade molar, considerado para betacianinas 

como betanina 60000 L moL cm-1 e para betaxantinas como Vulgaxantina I 48000 L moL cm- 

1; Ɩ é a espessura da cubeta; P é o peso seco do material vegetal (g). 

Betalaínas pelo método de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE): A 

cromatografia foi utilizada para determinação de pigmentos específicos de betalaínas como a 

betanina (betanidina 5-O-β-glicoside), nos comprimentos de onda otimizados para a técnica em 

550 nm e 254 nm, respectivamente. Foram pesados 0,001g de amostra liofilizada e eluídos em 

1 mL de água deionizada, sendo agitado durante 1 minuto. A solução foi filtrada em filtro de 

seringa de politetrafluoretileno (PTFE) poro 0,45µm, dando origem ao extrato do pigmento, 

utilizado prontamente. Para análise foi utilizada cromatografia líquida de alta eficiência em 

escala analítica, em equipamento Shimadzu 20A equipado com detector de PDA SPD20A com 

coluna de fase reversa C18. Os dados foram obtidos utilizando o programa de aquisição LC 

Solution. A mistura de solventes utilizada foi: 5 – 95%, com solvente A, correspondendo a 0,1% 

TFA/água e solvente B, correspondendo a 0,1% TFA/60% MeCN/água com fluxo de 1 mL min-

1. Os resultados foram expressos em mg L-1. 
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O padrão de betanina purificada foi obtido segundo método de Gonçalves et al. (2012). 

Beterrabas frescas híbrido Boro F1 foram processadas em centrífuga tipo juicer (Phillips- 

Wallita RI1855/01) e seu suco centrifugado à 3500 rpm a 4°C durante 10 minutos. Na 

sequência, o sobrenadante foi filtrado em papel filtro quantitativo e, então, submetido a filtração 

em coluna de sílica gel (20 mm) a pressão reduzida (50 mmHg). Para conservação da amostra, 

o filtrado foi refrigerado a -20°C e, novamente, centrifugado a 3500 rpm durante 10 min sob 

temperatura de 4°C, sendo filtrado em papel filtro pragueado antes do uso. Após o preparo, as 

amostras com frações em λabs = 536 nm, foram analisados por CLAE e as frações contendo 

betanina pura foram reunidas e armazenadas a -20°C, durante cinco dias no máximo. 

Análise por espectrofotometria de massas (EM): Os espectros de massas foram obtidos 

em equipamento Bruker Daltonics Esquire 3000 Plus. As amostras foram preparadas nas 

mesmas condições que para as análises em CLAE. A temperatura do vaporizador foi 325°C e a 

voltagem foi mantida em 4,0 Kv. O gás de arraste utilizado foi nitrogênio, operado com pressão 

de 26 psi (6,0 L min-1). Os compostos foram ionizados em modo positivo (ESI(+)) e os íons 

foram obtidos entre m/z 100-1000. 

 

 

3.2.2.3. Atividade Peroxidase (POD) (EC 1.11.1.7) 

 
A atividade enzimática da POD foi mensurada seguindo o método proposto por Hemeda 

e Klein (1990), com adaptações. Foram pesados 0,02 g de amostra, sendo adicionados 5 mL de 

Tampão Acetato de sódio 100 mM pH 5,0, contendo 10 g L-1 de polivinilpirrolidona 10. O extrato 

foi centrifugado e, posteriormente, o sobrenadante foi coletado, dando origem ao extrato 

enzimático. Todo o processo de extração foi realizado sob baixa temperatura e protegido da luz. 

A reação foi realizada em temperatura ambiente, na qual 0,05 mL do extrato enzimático foram 

adicionados à 2,5 mL de substrato. O substrato consistiu de uma solução de 0,1 mL de peróxido 

de hidrogênio 30% mais 0,1 mL de guaiacol P.A. completando o volume para 100 mL com 

Tampão acetato de sódio 0,1 M pH 5,0. A mistura foi encubada à 30°C durante 5 min, seguido 

de leitura à 470 nm. Os dados foram expressos em Upod min-1 mg-1, em que a cada unidade da 

enzima foi considerada a mudança de leitura em 0,001 nm. 

 

 
3.2.3. Análise Estatística 

 
Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey (P<0,05), utilizando o software estatístico SAS 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, 

USA, 2010). Para correlação dos dados foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r). 
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3.3. Resultados 

 
3.3.1. Parâmetros de cor 

 
Luminosidade: A luminosidade caracteriza a percepção do branco, ou seja, quanto 

maiores seus valores, maior descoloração e mais clara é a superfície analisada. Sendo assim, é 

um parâmetro indesejável para beterraba minimamente processada. Não houve interação dos 

tratamentos em relação aos dias de análise, sendo seus valores crescentes durante o 

armazenamento. Os primeiros nove dias de armazenamento parecem afetar pouco este 

parâmetro, sendo mais pronunciado nos dois últimos dias de análise (dia 12 e dia 15) (Tabela 

1). Ainda, quanto maiores as concentrações de cisteína aplicada (0,1% e 0,2%), menores os 

valores para luminosidade, favorecendo a manutenção da cor. 

 

 

Tabela 1. Parâmetros de cor: luminosidade (L) e Cromaticidade (C) em beterraba minimamente processada 

com aplicação de diferentes concentrações de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. 

Médias seguidas de mesma letra maíuscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si (P>0,05). 

0 = dia do processamento da hortaliça. Dados transformados: Luminosidade: x-²; Cromaticidade: x². 
 
 

Cromaticidade: Assim como para luminosidade, a cromaticidade não apresentou 

interação dos valores entre os tratamentos e os dias de análise. Este parâmetro caracteriza a 

pureza da cor do produto, sendo assim, são preferíveis valores mais altos que são 

correlacionados à manutenção da qualidade do produto minimamente processado. Os seus 

valores foram reduzindo ao longo do armazenamento, com o controle apresentando os maiores 

valores para cromaticidade, sem diferenças entre as dosagens de cisteína (Tabela 1). Os menores 

valores foram observados para o tratamento com 0,05% de cisteína. Ou seja, as aplicações de 

cisteína não parecem atuar nos parêmetros de cor. 

Ângulo hue: Este parâmetro de cor determina a tonalidade do produto, sendo assim, 
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quando seus valores diminuem, representa que há perda de qualidade visual. Houve interação 

dos valores entre os tratamentos e os dias de análise. O tratamento com a maior dosagem de 

cisteína, 0,2%, exibiu os menores valores para hue ao longo do armazenamento (Figura 1). Com 

valores significativamente menores até o 9º dia de armazenamento. Em contraste, o controle 

sem cisteina esteve entre os tratamentos com os maiores valores para ângulo hue, bem como, 

apresentou aumento significativo destes já no 3º dia de análise. Seguindo a mesma tendência 

do controle, o tratamento com 0,025% de cisteína apresentou os maiores valores para este 

parâmetro de cor.  A representação da percepção de  cor  parece  bem  relacionada  com as 

mudanças de tonalidade demonstradas pelo ângulo hue (Figura 1 e 2), em que no 12º dia os 

tratamentos com dosagens até 0,05% de cisteína apresentaram as tonalidades menos intensas 

(maior hue) e as maiores dosagens as tonalidades mais intensas (menor hue) (Figura 1 e 2). Para 

o tratamento com 0,2% de cisteína esta relação parece mais clara, quando a intensidade da sua 

tonalidade é drasticamente perdida aos 9 dias de armazenamento, culminado com o aumento 

para os valores de ângulo hue (Figura 1 e 2). 

 

Figura 1. Ângulo de cor hue (h°) em beterrabas minimamente processadas tratadas com diferentes concentrações de 

cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. 0 = dia do processamento da hortaliça. Barras verticais 

representam o erro padrão da média (n=3). 
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Figura 2. Representação da percepção de cor de beterraba minimamente processada ao longo do armazenamento, 

tratadas com diferentes concentrações de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. 0 = dia do 

processamento da hortaliça. 

 

 

Índice de Esbranquiçamento: O índice de esbranquiçamento apresentou interação entre 

os tratamentos e os dias de análise. Foram observadas diferenças significativas entre os 

tratamentos apenas no 3º dia de armazenamento, em que as maiores dosagens de cisteína (0,1% 

e 0,2%) foram os tratamentos com os menores índices de esbranquiçamento (Figura 2, 3 e 4). 

O esbranquiçamento apresentou aumento significativo ao longo do armazenamento para todos 

os tratamentos, principalmente a partir do 9º dia de armazenamento (Figura 2, 3 e 4). A 

aparência visual dos tratamentos com as maiores dosagens de cisteína (0,1% e 0,2%) apresentou 

melhores resultados após 15 dias de armazenamento (Figura 4) 

 

Figura 3. Índice de esbranquiçamento em beterrabas minimamente processadas tratadas com diferentes 

concentrações de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. 0 = dia do processamento da hortaliça. 

Barras verticais representam o erro padrão da média (n=3). 
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Figura 4. Aparência de beterraba minimamente processada no dia do processamento (Dia 0) (A) e aos 15 dias de 

armazenamento para os tratamentos controle (B), 0,025% de cisteína (C), 0,05% de cisteína (D), 0,1% de cisteína 

(E) e 0,2% de cisteína (F), armazenadas a 5°C e 95% UR. 

 

 

O esbranquiçamento, se deve em grande parte, à desidratação das células ao corte 

durante o processamento da beterraba (Figura 5C-F). Imediatamente após o corte, o tecido 

externo apresenta aspecto hidratado (Figura 5A e B) e aos 12 dias de armazenamento, já é muito 

aparente o estriamento resultante do corte, células rompidas e desidratadas e regiões mais 

escurecidas nos locais dos feixes condutores (Figura 5E e F). 

 

 
Figura 5. Foto micrografias de beterrabas minimamente processadas não tratadas com cisteína. A-B: Aspecto 

externo hidratado imediatamente após o corte. C-D-E-F: Aspecto externo ao corte após 12 dias de armazenamento 

a 5°C e 95% UR. Notar células rompidas no corte e desidratadas. D. Detalhe de C. Notar regiões escurecidas no 

local dos vasos condutores. E-F: Notar estriamento resultante do corte. Setas pretas indicam regiões com vasos 

condutores e Setas brancas indicam regiões dos vasos condutores escurecidos. 

 B C  E  
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De acordo com o índice de esbranquiçamento e a percepção visual das tonalidades 

(Figuras 2 e 3), os tratamentos com cisteína parecem ser mais eficientes nos três primeiros dias 

de armazenamento e apenas nas maiores dosagens aplicadas, mantendo o aspecto visual do 

produto apresentando cores mais vivas em comparação ao dia do processamento (Dia 0). 

 

 

 

3.3.2. Teor de betalaínas 

 
Teor de betalaínas (betacianinas e betaxantinas) - análise espectrofotométrica 

 Por meio de análise espectrofotométrica foram analisados os teores totais para 

betacianinas e betaxantinas. O teor de betacianinas apresentou concentrações distintas para os 

diferentes tratamentos, com interação entre os tratamentos e os dias de análise. A partir do 6º 

dia de armazenamento os tratamentos com dosagens acima de 0,05% de cisteína apresentaram 

as maiores concentrações de betacianinas até o final do armazenamento (Figura 6A).  

Figura 6. Teor de betacianinas (A) e betaxantinas (B) em beterrabas minimamente processadas tratadas com 

diferentes concentrações de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. -1 = dia da colheita, representando 

a caracterização do lote; 0 = dia do processamento da hortaliça. Barras verticais representam o erro padrão da 

média (n=3). 

 

 Ao longo dos dias de análise, apenas o tratamento com 0,025% de cisteína não apresentou 

modificações nos seus teores. Os tratamentos com as dosagens de 0,05%, 0,1% e 0,2% 

estabilizaram suas concentrações desde o 3º dia de análise (Figura 6A). As betaxantinas, 
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também, apresentaram interação entre os tratamentos e os dias de análise. Com os maiores 

valores a partir do 9º dia de armazenamento para os tratamentos controle e 0,025% de cisteína, 

sendo que os tratamentos com doses maiores que 0,05% apresentaram as maiores concentrações 

desde o 3º dia de armazenamento (Figura 6B). No entanto, não houve diferença significativa 

entre os tratamentos nos dias de análise. 

 

 

Análise de betanina por CLAE (Cromatografia líquida de ultra performance): As 

concentrações de betanina foram analisadas por meio de CLAE e apresentaram interação 

entre os tratamentos e os dias de análise. Entretanto, diferente das betacianinas, seus teores 

foram decrescentes ao longo do armazenamento. Sendo que, o 12° dia de armazenamento, 

que apresentou as maiores concentrações de betacianinas totais, foi o dia que apresentou os 

menores teores de betanina (Tabela 2). Ainda, as concentrações de betanina não apresentaram 

relação clara com a aplicação das diferentes dosagens de cisteína. 

 

Tabela 2. Teor de betanina em beterraba minimamente processada com diferentes concentrações de cisteína e 

armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. 

Tempo   Doses de Cisteína (%)  

(dias) Controle 0,025 0,05 0,10 0,20 

   Betanina (mg g
-1

)   

-1 4,24 Ba 4,24 Ba 4,24 Ba 4,24 Ba 4,24 Ca 

0 11,45 Aa 11,45 Aa 11,45 Aa 11,45 Aa 11,45 Aa 

3 3,94 BCb 4,09 Cb 4,74 Ba 4,20 Bb 5,02 Ba 

12 3,62 Ca 2,57 Db 2,59 Cb 3,74 Ba 3,29 Dab 

C.V. (%) 3,36     

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si (P>0,05). -1 = 

dia da colheita, representando a caracterização do lote; 0 = dia do processamento da hortaliça. Dados 

transformados: Betanina: x². 

 
 

A betanina apresentou correlação com alguns dos parâmetros de cor, como o índice 

de esbranquiçamento, o ângulo hue e a cromaticidade. O índice de esbranquiçamento foi 

inversamente proporcional em relação as concentrações de betanina, com correlações 

negativas para os tratamentos controle (r = -0,73), 0,025% de cisteína (r = -0,75) e 0,05% de 

cisteína (r =-0,85) (Tabela 3). Os tratamentos com as maiores dosagens de cisteína, 0,1% e 

0,2%, apresentaram correlações negativas não tão fortes, representando r = -0,57 e r = -0,53, 

respectivamente. 
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Tabela 3. Correlações de Pearson (r) entre os parâmetros analisados nas diferentes concentrações de cisteína. 

 

 

Correlações negativas também foram observadas entre o ângulo hue (tonalidade da cor) 

e as concentrações de betanina. Novamente, os tratamentos com aplicação de menos de 0,05% 

de cisteína apresentaram as correlações negativas mais fortes de r = -0,84 (controle), r = -0,90 

(0,025% de cisteína) e r = -0,60 (0,05% de cisteína) (Tabela 3). Os tratamentos com 0,1% e 

0,2% de cisteína não tiveram seus valores de betanina correlacionados aos de ângulo hue. 

Independentemente do tratamento, houve correlação positiva entre os teores de betanina e 

cromaticidade. As correlações foram de r = 0,94, r = 1,00, r = 0,90, r = 0,94 e r = 0,80, nos 

tratamentos controle, 0,025% de cisteína, 0,05% de cisteína, 0,1% de cisteína e 0,2% de cisteína, 

respectivamente. 

Além da betanina, também foi identificado a presença de isobetanina (Figura 7A), com 

tempo de retenção em 11,76 minutos e esteve presente em todos os dias de análise, exceto no 

dia do processamento da hortaliça (Dia 0) (Figura 7B), em que foram observados apenas traços 

do pigmento. Mesmo a betanina sendo identificada como a betacianina majoritária em beterraba 

vermelha, o cromatograma revelou a presença de outra betacianina, mais polar que a betanina 

e a isobetanina. O composto identificado correspondente a uma betacianina, a 2'-O-apiosil- 

betanina de 683 m/z, identificada de acordo com Wybraniec et al. (2010). Este composto polar 

apresentou tempo de retenção inferior aos das outras betacianinas e com teores bastante 

pronunciados em comparação com a betanina (Figura 7A) e, assim como para isobetanina, não 

apresentou espectro no dia do processamento (Dia 0) (Figura 7B). 
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Figura 7. Cromatograma de amostras de beterraba liofilizada inteira com casca no dia -1 (A) e beterraba 

minimamente processada no dia do processamento (B), acompanhado por UV-Vis em 254 nm (Cromatograma 

inferior) e 550 nm (Cromatograma superior). 1 = 2’-O-apiosil betanina, espectro de absorção 535 nm; 2 = Betanina, 

espectro de absorção 535 nm; 3 = Isobetanina, espectro de absorção 535 nm. 

 

 

 

3.3.3. Atividade da peroxidase 

 
A atividade da POD apresentou interação entre os tratamentos e os dias de análise. Sua 

atividade foi crescente durante o armazenamento, com pico de atividade diferente para cada 

tratamento. O controle apresentou pico de atividade aos 12 dias de armazenamento, sendo um 

dos tratamentos com maior atividade da enzima (Figura 8). A aplicação de 0,025% de cisteína 

apresentou pico de atividade aos seis dias de armazenamento, que se manteve sem modificações 

significativas até o final do armazenamento. Entretanto, foi o tratamento com as menores 

oscilações de atividade entre os dias de análise, com valores que apresentaram alterações de 

4,69 a 117,28 Upod min-1 mg-1 ms. Os tratamentos com 0,05% e 0,1% de cisteína apresentaram 

atividade crescente da POD, oscilando entre 4,69 (dia 0) a 120,5 Upod min-1 mg-1 ms (dia 15) e 

de 4,69 (dia 0) a 168,84 Upod min-1 mg-1 ms (dia 15), respectivamente. 

A dosagem mais alta de cisteína, 0,2%, apresentou pico de atividade da POD aos nove 

dias de armazenamento, mas diferentemente dos outros tratamentos, sua atividade diminuiu 

deste dia até o final do armazenamento (Figura 8). Não foram observadas correlações claras 

entre as concentrações de betacianinas totais e a atividade da POD. No entanto, foram 

observadas correlações negativas entre sua atividade e as concentrações de betanina, sendo 

independentes do tratamento (Tabela 3). 
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Figura 8. Atividade da peroxidase em beterraba minimamente processada, com diferentes concentrações de 

cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. -1 = dia da colheita, representando a caracterização do lote; 

0 = dia do processamento da hortaliça. Barras verticais representam o erro padrão da média (n=3). 

 

 

 

3.4. Discussão 

 
A cor do produto minimamente processado é o primeiro fator e um dos mais importantes 

para escolha do consumidor, ou seja, a percepção de um produto que é visualmente atraente. 

Dentre os parâmetros de coloração para beterraba minimamente processada, o 

esbranquiçamento superficial, é o fator limitante para a vida útil do produto. O 

esbranquiçamento está relacionado à desidratação das células da superfície, em função do 

rompimento destas células durante o processamento. Ainda, o produto é predisposto a atmosfera 

com diferentes umidades interna e externa, onde as células mais próximas à superfície lesionada 

perdem água por um processo natural de tentativa de equilíbrio das concentrações hídricas. 

Assim, maior a umidade da superfície mais tardiamente o esbranquiçamento é observado, em 

consequência da demora à desidratação total dos tecidos da superfície (Cisneros-Zevallos et al., 

1995; Simões et al., 2010). 

Com o descascamento, após um período de tempo é formada uma barreira de células 

desidratadas, consistindo de materiais da parede celular e resíduos protoplasmáticos de células 

colapsadas (Simões et al., 2010). Estas células danificadas pelo corte ocasionam a descoloração 

da superfície por desidratação, proporcionando ao produto um aspecto envelhecido. Contudo, 

esta barreira, também, funciona para proteção das células ainda intactas, contra a perda de água, 

mantendo a integridade celular (Tatsumi et al., 1991). Além disso, a própria embalagem é uma 

forma de atrasar a incidência do esbranquiçamento, visto que funciona como uma barreira física 

à perda de água, mesmo que não totalmente eficiente, uma vez que o PVC é um polímero de 
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alta permeabilidade que permite a desidratação celular (Simões et al., 2010). 

O corte irregular da hortaliça leva ao desenvolvimento do estriamento observado em 

beterraba minimamente processada. O hipocótilo entumecido é caracterizado por uma anatomia 

particular, com câmbios supranumerários independentes, em que seus feixes condutores são 

distribuídos em camadas concêntricas, com instalação e atividade de vários cordões cambiais 

que formam anéis. A atividade dos câmbios é caracterizada pela formação de proporções 

maiores de parênquima, que de tecidos vasculares secundários (Appezzato-Da-Glória e 

Carmello-Guerreiro, 2006). 

As regiões com vasos condutores xilemáticos são mais propensas a desenvolver o 

esbranquiçamento, pois são células de tecido secundário, que apresentam lignificação e como 

bem estabelecido, a lignina apresenta propriedades hidrofóbicas o que predispõem a 

desidratação celular (Tatsumi et al., 1991). Porém, com a retirada da casca, local de formação 

da periderme, e o corte da hortaliça em retalhos, parece pouco provável que ocorra deposição 

de lignina na superfície do tecido, como demonstrado para cenouras baby carrot (Tatsumi et 

al., 1991; Simões et al., 2010). 

A distribuição dos feixes caracteriza as diferentes percepções do esbranquiçamento nos 

retalhos de beterraba minimamente processada, com distinção entre os feixes, de coloração mais 

escura, e as células do parênquima de coloração mais claro. Em um primeiro momento estes 

feixes mais escuros favorecem o aspecto visual do produto, porém, ao passo que a desidratação 

das células danificadas é mais pronunciada, o esbranquiçamento se torna mais evidente. 

O esbranquiçamento em beterraba minimamente processada não é caracterizado pela 

formação de uma barreira uniforme e, sim, de regiões com maior e menor acúmulo dos restos 

celulares. No local onde os feixes se encontram nos retalhos de beterraba minimamente 

processada, ocorre um leve colapso das células, sem formação da camada esbranquiçada. Outro 

ponto interessante, é que ao final do armazenamento estes pontos mais escuros apresentam 

aspecto de podridão. Claramente, assim como para cenouras baby carrot, em beterraba 

minimamente processada, o esbranquiçamento está totalmente envolvido com a desidratação 

das células rompidas com o corte e a formação de uma camada de restos protoplasmáticos 

(Simões et al., 2010). 

Com a condensação da água no interior da embalagem ocorreu reidratação dos tecidos 

durante o armazenamento de beterraba minimamente processada, à ± 95% de umidade relativa 

do ar. A reidratação das células superficiais promove a recuperação da cor da beterraba, porém, 

não impede que por meio da análise de cor instrumental, o índice de esbranquiçamento continue 

apresentando valores mais elevados que nos primeiros dias de armazenamento, embora retarde 

seu progresso. 

A percepção da cor está relacionada a refletância do produto, assim, a disseminação de 

luz na superfície irregular, mais a camada sólida de resíduos celulares, refletem uma coloração 
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esbranquiçada (Cisneros-Zevallos et al., 1995). Ao ser formado em beterraba, o 

esbranquiçamento é muito perceptível devido a sua coloração vermelho-arroxeada, que destaca 

a superfície esbranquiçada, formando sinais semelhantes a estrias ao longo do retalho. A 

diminuição da refletância da superfície úmida propicia o reflexo da coloração das células 

subjacentes, ao passo que, uma superfície seca e irregular dispersa a luz, ocasionando o aspecto 

esbranquiçado. A reidratação oculta a disseminação da luz, tornando o tecido lesionado 

aparentemente translúcido, o que permite a visualização das camadas de células intactas e, desta 

forma, causa a impressão de restauração da coloração superficial. Nos últimos dias de 

armazenamento, a reidratação não parece mais ser eficiente na diminuição da percepção do 

esbranquiçamento, pois além da barreira exercer função de proteção, é uma barreira física. Esta 

barreira física se torna mais espessa conforme a desidratação atinge as células internas pois, 

como foi demonstrado para beterraba minimamente processada, a camada de esbranquiçamento 

não é regular. Assim, com período de armazenamento o espessamento impede cada vez mais a 

visualização das células internas intactas, que ainda mantém sua coloração intensa (Simões et 

al., 2010). 

A luminosidade é um fator confiável para determinar o índice de esbranquiçamento em 

beterraba minimamente processada e demonstrou correlação negativa com os teores de 

betanina. A reidratação dos tecidos por meio do acúmulo de umidade na embalagem, mascarou 

o esbranquiçamento, no entanto, não está relacionado com a regeneração de pigmentos e/ou 

restabelecimento das células superficiais. Provavelmente este efeito somente é um desvio 

cromático da percepção luminosa que a água causa ao entrar em contato com o tecido (Cisneros- 

Zevallos et al., 1995). 

Os pigmentos estão indiretamente relacionados com o esbranquiçamento de beterraba 

minimamente processada, pois mesmo com a manutenção das betalaínas o esbranquiçamento 

foi crescente durante o armazenamento. A conservação de betalaínas pode favorecer a coloração 

inicial do produto, assim como, sua percepção após a reidratação, uma vez que, os pigmentos 

presentes nas células rompidas são perdidos com os processos de lavagem e centrifugação, 

durante o preparo do PMP. No entanto, as betalaínas atuam favorecendo a tonalidade 

apresentada pela beterraba minimamente processada. Os valores para ângulo hue são 

influenciados pela proporção de pigmentos vermelhos e amarelos de beterraba determinando, 

assim, sua tonalidade (Neelwarne e Halagur, 2013). A correlação negativa com os teores de 

betanina, demonstra que a diminuição dos pigmentos gera a mudança de tonalidade e, 

consequentemente, uma cor menos intensa. 

Assim como o ângulo hue, a cromaticidade está envolvida com a concentração de 

betanina, este parâmetro define a pureza da cor do objeto. Baixas concentrações de betaxantinas 

favorecem valores altos para cromaticidade (Stintzing et al., 2003; Herbach et al., 2004). O que 

poderia explicar as baixas amplitudes de variação deste parâmetro ao longo dos dias de análise. 
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Os parâmetros de coloração são baseados em dados obtidos da superfície do produto, sendo 

assim, caracterizam a qualidade visual e não necessariamente funcional, neste caso, de beterraba 

vermelha minimamente processada. Por ser um processo físico a cisteína parece não influenciar 

diretamente nos parâmetros de coloração, mas indiretamente, pela aparente participação na 

conservação de betacianinas com aplicação de dosagens mais altas do aminoácido. 

A maior dosagem de cisteína parece influenciar positivamente as concentrações de 

betacianinas durante o armazenamento. Isto pode estar relacionado a sinergia de fatores sobre 

este aspecto, como a ausência de luz, diminuição das porcentagens de O2 por meio da atmosfera 

modificada passiva e baixas temperaturas (Herbach et al., 2006). Estes fatores, favorecem a 

estabilidade dos pigmentos em sistemas experimentais. Esta hipótese é viabilizada pelo aumento 

das concentrações de betalaínas, betacianinas e betaxantinas para as maiores dosagens de 

cisteína, que são resultados muito interessantes, pois não há relatos na literatura sobre a 

interação das betalaínas com a cisteína exógena. Quando observamos o controle, vemos 

claramente que os tratamentos com cisteína demonstram a conservação de betacianinas, porém 

este aumento não parece estar exclusivamente relacionado com a aplicação deste aminoácido. 

Os teores de betacianinas parecem estar relacionados com a identificação de um 

composto que apresenta espectro de absorção em 535 nm, a 2'-O-apiosyl-betanina de 683 m/z. 

Esta betacianina é caracterizada por apresentar estrutura polar, sendo uma betanina (551 m/z) 

com a presença de uma fração pentose adicional, a apiosil (389 m/z). É caracterizada por sua 

ocorrência sazonal, assim como, está ligada a presença em tecidos levemente estressados, em 

que pode vir a ser o composto predominante, dentre as betacianinas. Sua presença em beterraba 

é inédita, esta betacianina foi relatada apenas para algumas espécies de cactos, como Hylocereus 

polyrhizus (pitaia vermelha), Selenicereus megalanthus (pitaia amarela), Epiphyllum 

phyllanthus (flor de baile) Schlumbergera x buckley (cacto natal) e em Rhipsalis regnellii, R. 

rhombea, R. houlentianum (ripsales) (Wybraniec et al., 2007; Wybraniec et al., 2010). Sendo 

uma betacianina, a análise espectrofotométrica regista sua presença no comprimento de onda 

de análise. Ainda, podemos confirmar que esta betacianina é uma das responsáveis pelos teores 

de pigmentos vermelhos e seu acréscimo durante o armazenamento, visto que as concentrações 

de betanina decaíram durante o armazenamento, como observado pela presença do pico para 

isobetanina, que é o produto de oxidação da betanina. 

A interação da cisteína com as betacianinas pode estar envolvida no mesmo mecanismo 

de interação que ocorre entre a cisteína e os fenóis (Richard et al., 1991; Richard-Forget et al., 

1992), uma vez que, as betacianinas apresentam uma porção monofenol de catecol que faz parte 

do resíduo ciclo-DOPA (ciclo-3,4-dihidroxifenilalanina) condensado com o ácido betalâmico, 

este que é a estrutura base das diversas betalaínas. A variabilidade de ligantes a ciclo-DOPA é 

responsável pela diversidade de betacianinas, o que as diferencia das betaxantinas, que 

apresentam o ácido betalâmico ligado a aminoácidos específicos, que formam a diversidade dos 
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pigmentos amarelos (Herbach et al., 2006). 

Aliado a isso, pode estar o mecanismo de regeneração dos pigmentos sob baixas 

temperaturas. Porém, esta regeneração não é pronunciada para betanina após longo período de 

armazenamento, sendo que seus conteúdos foram drasticamente modificados do dia zero (dia do 

processamento) ao 12º dia de armazenamento. A regeneração do pigmento não significa que 

não há degradação. Estes dois processos podem estar ocorrendo simultaneamente, por isso 

considerada regeneração parcial, visto que que nem todo o conteúdo de betalaínas degradado é 

regenerado sob condições de baixa temperatura. Ainda, a regeneração dos pigmentos foi 

relatada nas primeiras 10 horas de exposição a baixas temperaturas (Von Elbe et al., 1981), o 

que explicaria o acréscimo de 63% no teor de betanina, depois da retirada do calor de campo, a 

10°C durante 12 horas. 

A regeneração e conservação de betacianinas parecem estar relacionadas também aos 

mecanismos de proteção à degradação, que são facilitados pela adição de um antioxidante. A 

regeneração das betalaínas com aplicação de antioxidantes é relatada com a adição de ácido 

ascórbico ao meio. Este antioxidante natural age sobre as moléculas para preservar as betalaínas, 

bem como, mediar a sua regeneração (Herbach et al., 2006). A ação do ácido ascórbico é 

caraterizada pela sua alta reatividade com radicais livres e pela acidificação do meio, 

diminuindo a atividade ótima das enzimas que degradam as betalaínas, como a peroxidase, β-

glicosidase e a polifenoloxidade. A polifenoloxidase ainda não tem um mecanismo definido de 

participação na degradação de betalaínas (Neelwarne e Rudrappa, 2013). 

A família das peroxidases são amplamente distribuídas entre os compartimentos 

celulares, desempenhando diferentes funções no metabolismo celular. As isoenzimas são 

envolvidas em diversos mecanismos celulares, dentre elas estão enzimas de resposta ao estresse, 

e suas funções fisiológicas estão ligadas a habilidades desta enzima em gerar radicais hidroxil, 

por vários mecanismos. A POD de plantas é categorizada como pertencente a classe III, em que 

são incluídas todas as suas isoformas presentes em plantas que partilham de sequências de 

aminoácidos específicas em relação às outras classes. Por ser uma enzima oxido-redutora, utiliza 

o peróxido de hidrogênio como aceptor de elétrons e substratos fenólicos como doadores de 

prótons. Em beterraba, a POD é localizada em maiores concentrações no vacúolo e tem como 

principal mecanismo de ação no estresse oxidativo, a desidrogenação de fenólicos (Neelwarne 

e Rudrappa, 2013). 

As peroxidases vacuolares de beterraba são tanto de natureza básica quanto ácida, 

chegando a 14 isoformas, somente neste compartimento celular. Esta variedade é possível pelo 

tamanho do vacúolo das células de reserva de beterraba, que ocupam cerca de 80% do conteúdo 

celular (Isheeva et al., 2009). Esta variedade de isoformas demonstra as diferentes 

funcionalidades desta enzima altamente polimórfica, que desempenha não só funções de 

proteção, como resposta ao estresse, mas também, importantes funções fisiológicas de acordo 



55 
 

com sua natureza (Pradedova et al., 2011). Estas enzimas participam da oxidação de vários 

metabólitos secundários como antocianinas, flavonols e alcaloides e também as betacianinas 

(Morales et al., 1993; Isheeva et al., 2009; Pradedova et al., 2011). 

A betanina é um monofenol que pode ser utilizado como substrato pela POD (Martinez- 

Parra e Munoz, 1997), que como outros compostos glicosilados, flavonoides e antocianinas 

(Morales et al., 1993), precisa ser hidrolisada por uma glicosilase para ser utilizada pela enzima 

(Martinez-Parra e Munoz, 2001). 

A oxidação da betanina pela POD de beterraba produz radicais betanina e intermediários 

ciclo-DOPA-5-O-diglicosídeo e ácido betalâmico. Estes produtos de degradação formados, 

também podem ser um dos motivos das análises cromatográficas apontarem diminuição da 

concentração de betanina, no mesmo dia em que os teores para betacianinas totais apresentam 

os maiores valores. Os intermediários ciclo-DOPA são moléculas que absorvem no mesmo 

comprimento de onda que as betacianinas (538 nm) (Von Elbe et al., 1981; Martinez-Parra e 

Munoz, 2001; Pradedova et al., 2011). 

Diferentemente, as betaxantinas não são substratos para a peroxidase, pois não 

apresentam catecol em sua estrutura, sofrendo degradação na presença de peróxido de 

hidrogênio (Wasserman et al., 1984), justamente o substrato para as reações da peroxidase. 

Podendo assim, ser inferido que a peroxidase age degradando as betacianinas, mas que 

indiretamente seu aumento de atividade, favorece a conservação das betaxantinas. 

As correlações entre a concentração de betanina e a atividade de POD mesmo que 

baixas, foram negativas e não parecem estar ligadas às dosagens de cisteína aplicadas. Da 

mesma forma, a atividade da POD não parece ter uma relação clara com as dosagens de cisteína. 

A beterraba vermelha é conhecida por uma baixa atividade da POD, em que, a maior atividade 

nos hipocótilos é encontrada na casca e nas camadas celulares próximas a ela, sendo até quatro 

vezes superior à das camadas internas. No entanto, com o estresse abiótico decorrente do 

processamento mínimo, ocorre aumento da atividade enzimática, por todo o tecido, mesmo sem 

a presença da casca no PMP (Escribano et al., 2002; Isheeva et al., 2009). 

A POD não só está envolvida na degradação de betacianinas, mas também, é uma 

enzima oxidorredutase que utiliza substratos fenólicos. Desta forma, a baixa correlação entre 

POD e as dosagens de cisteína, pode ser devido a outros fatores, já que a cisteína atua como 

inibidor enzimático de outra oxidorredutase, a polifenoloxidase e a POD necessita de substrato 

específico como o peróxido de hidrogênio (Martinez-Parra e Munoz, 2001). A aplicação de 

cisteína favorece as concentrações de compostos fenólicos, estes que são substratos 

preferenciais para as reações das oxidorredutases (Ali et al., 2015), o que, indiretamente, pode 

estar relacionado à manutenção das betalaínas, não sendo os únicos substratos prontamente 

disponíveis. A atividade de POD não deve ser diretamente influenciada pelas concentrações de 

cisteína, porque depende de outros fatores como a presença de peróxido de hidrogênio, além de 
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que, esta enzima utiliza tanto betacianinas quanto compostos fenólicos como substratos. 

Em conclusão, este trabalho apresentou importante contribuição para o entendimento 

das relações entre a aplicação de cisteína e os aspectos visuais de beterraba minimamente 

processada. Em que, demonstrou resultados positivos para a manutenção dos parâmetros de cor 

e conservação de betalaínas, assim como, que a atividade da POD não parece ser diretamente 

influenciada pela aplicação de cisteína. No entanto, para confirmar a ligação entre cisteína e 

betacianinas são necessários outros experimentos, que explorem mais a interação molecular 

entre as duas estruturas, bem como, as condições em que elas podem ou não ocorrer. Portanto, 

a cisteína é eficiente na manutenção das características visuais e, assim, manutenção da vida 

útil de beterraba minimamente processada. 
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4. A APLICAÇÃO DE CISTEÍNA AUXILIA NA CONSERVAÇÃO DOS PRINCIPAIS 

COMPOSTOS BIOATIVOS DE BETERRABA MINIMAMENTE PROCESSADA 

 
Resumo 

O trabalho objetivou determinar a efetividade da aplicação de cisteína na conservação 

dos compostos bioativos e na capacidade antioxidante de beterraba vermelha híbrido Boro F1 

minimamente processada. Foram aplicadas concentrações crescentes de cisteína 

correspondendo à 0,0%, 0,025%, 0,05% 0,1% e 0,2%, durante a etapa de enxágue do 

processamento mínimo. As avaliações foram realizadas antes do processamento (dia -1), no dia 

do processamento (dia 0) e a cada três dias para determinar os principais compostos bioativos 

(polifenóis e betalaínas), assim como, sua capacidade antioxidante pelo método ABTS e a 

atividade enzimática da PPO. A concentração de betalaínas apresentou correlação com o 

aumento da concentração de cisteína, no entanto, quanto maiores as dosagens de cisteína 

aplicadas, menores os teores de alguns polifenóis individuais, como p-coumárico, trans- 

ferúlico, quercetina e ácido clorogênico, que também parecem ser os substratos preferenciais 

da PPO de beterraba. Estes polifenóis apresentaram correlações negativas com a atividade 

enzimática. O tratamento com a menor dosagem de cisteína apresentou menor atividade de PPO 

durante o armazenamento, provavelmente pela inibição enzimática desta faixa de concentração 

de cisteína aplicada. A capacidade antioxidante em beterraba vermelha é estritamente ligada 

aos teores de betalaínas, uma vez que, a concentração de fenólicos não apresentou correlação 

com a capacidade antioxidante do extrato fenólico. Em conclusão, a aplicação de cisteína nas 

concentrações mais altas favorece a conservação dos principais compostos bioativos de 

beterraba minimamente processada, as betalaínas, mantendo sua capacidade antioxidante, 

mesmo com a alta atividade enzimática. Contudo, a dosagem mais baixa de cisteína 0,025%, 

favoreceu a conservação dos compostos bioativos, principalmente os polifenóis, manteve a 

capacidade antioxidante, assim como, foi eficaz na inibição da enzima PPO. 

 

Palavras-chave: Capacidade antioxidante; Polifenóis; Polifenoloxidase; Betalaínas 

 

Abstract 

The aim of this work was to determine the effectiveness of the application of cysteine 

in the conservation of bioactive compounds and the antioxidant capacity of minimally processed 

Boron F1 hybrid red beet. Increasing concentrations of cysteine corresponding to 0.0%, 0.025%, 

0.05%, 0.1% and 0.2% were applied during the minimum processing rinse step. Analyzes were 

performed on ants (day -1), with no processing day (day 0) and every three days to determine the 

main bioactive methods (polyphenols and betalains), as well as their antioxidant capacity by the 

ABTS method and the enzymatic activity of PPO. The concentration of betalhins showed a 

correlation with the increase of cysteine concentration. However, the higher the cysteine 

dosages applied, the lower the levels of some individual polyphenols, such as p-coumaric, trans-

ferulic, quercetin and chlorogenic acid, which also appear to be the preferred PPO substrates 

for beet. These polyphenols presented negative correlations with the enzymatic activity. 

Treatment with lower dosage of cysteine showed lower PPO activity during storage, probably 

due to the enzymatic inhibition of this applied cysteine concentration range. The antioxidant 

capacity in red beet is strictly linked to the betalain contents, since the phenolic concentration 

did not correlate with the antioxidant capacity of the phenolic extract. In conclusion, the 

application of cysteine in the higher concentrations favors the conservation of the main 

bioactive compounds of minimally processed beets, the betalaínas, maintaining its antioxidant 

capacity, even with the high enzymatic activity. However, the lower dosage of cysteine 0.025% 

favored the conservation of the  bioactive  compounds,  especially the polyphenols, maintained 

the antioxidant capacity, as well as, it was effective in inhibiting the PPO enzyme. 

 

Keywords: Antioxidant capacity; Polyphenols, Poliphenoloxidase; Betalains 
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4.1.Introdução 

 
O consumo de hortaliças é uma fonte rica de compostos bioativos, assegurando 

benefícios à saúde. Os produtos minimamente processados (PMP) são uma forma prática e 

saúdável de ingestão destes compostos (Cenci, 2011). Dentre as hortaliças, a beterraba 

vermelha está em grande expansão no mercado de pré-processados, sendo comercializada, nas 

formas inteira ou minimamente processada. É conhecida por suas propriedades funcionais, por 

meio da presença de polifenóis e betalaínas, ambos importantes compostos provenientes do 

metabolismo secundário das plantas (Kujala et al., 2000; Kujala et al., 2002; Strack et al., 2003). 

Os polifenóis são reconhecidos antioxidantes naturais, amplamente distribuídos nas 

plantas. A grande variedade destas substâncias é dividida em grupos, que incluem os ácidos 

fenólicos, hidroxicinâmicos e hidroxibenzóicos, e os flavonoides, que por sua vez incluem os 

flavonols, flavonas, isoflavonas e flavanas (Georgiev et al., 2010; Kazimierczak et al., 2014; 

Wruss et al., 2015). Estes compostos são eficientes eliminadores de espécies reativas de 

oxigênio (EROs), além de serem substratos para reações enzimáticas (Amic et al., 2003; 

Altunkaya e Gökmen, 2008; Ravichandran et al., 2012; Ali et al., 2013). 

As betalaínas são compostos nitrogenados que conferem a coloração característica da 

beterraba, além de fornecerem propriedades antioxidantes muito importantes e vem sendo 

relacionadas à manutenção da regulação dos processos oxido-redutores celulares (Escribano et 

al., 1998; Pedreno e Escribano, 2000; 2001; Wruss et al., 2015). Com isso, são importantes 

agentes com função anti-inflamatória, proteção à peroxidação lipídica e do DNA, bem como, 

problemas cardiovasculares (Delgado-Vargas et al., 2000; Sakihama et al., 2012; Esatbeyoglu 

et al., 2014). Da mesma forma que os polifenóis, as betalaínas são importantes compostos com 

ação antiradicalar, eficientes eliminadores de EROs, detentoras de um dos maiores potenciais 

antioxidantes conhecidos (Escribano et al., 1998; Esatbeyoglu et al., 2014; Mikolajczyk-

Bator e Czapski, 2017). Considerando estes aspectos, a conservação do PMP é crucial para 

manutenção destes importantes compostos, de modo a fornecer um produto de qualidade 

funcional. 

A aplicação de aditivos é uma tecnologia eficiente para manter a qualidade dos PMPs, 

sendo os aditivos naturais com propriedades antioxidantes, como a cisteína, muito promissores. 

A cisteína é um aminoácido com propriedades antioxidantes, em função da presença de um 

grupamento tiol. Outras moléculas que contém este grupamento são conhecidas como eficientes 

inibidores do escurecimento enzimático, por atuarem sobre a enzima polifenoloxidase (PPO). 

Estas propriedades vêm sendo exploradas para hortaliças e frutos minimamente processadas, 

com resultados relevantes para a área (Tortoe et al., 2007; Altunkaya e Gokmen, 2008; Amodio 

et al., 2014; Ali et al., 2016). Ainda não existem relatos, sobre sua interação com as betalaínas, 

sendo muito importante esclarecer sua forma de ação sobre as concentrações deste pigmento. 

A ação da cisteína sobre a enzima PPO é bem conhecida, embora muito complexa. Sua 
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atividade parece funcionar através de dois mecanismos principais, sendo eles a inibição direta 

da enzima e a ação sobre os produtos de reação enzimática. O mecanismo de ação do 

aminoácido depende da concentração aplicada, onde dosagens abaixo de 2 mM são conhecidas 

por atuarem como inibidores diretos da enzima e dosagens acima deste limiar funcionam como 

estabilizadores dos produtos de reação enzimáticos. Os produtos da reação são as o-quinonas, 

que ao invés de polimerizarem originando compostos amarronzados, formam compostos 

cisteína-quinona que são adutos incolores e não são mais substratos para as reações enzimáticas 

(Richard et al., 1991; Richard-Forget et al., 1992; Ali et al., 2016; Savic et al., 2016). A 

importância da quelação das o-quinonas está diretamente ligada à manutenção da qualidade 

sensorial, uma vez que, ao se polimerizarem elas são causadoras de off-flavours, depreciando o 

produto após um período de armazenamento (Pati et al., 2006). 

A PPO é uma importante enzima para os processos oxidativos das plantas agindo como 

sinalizadora de estresse. Contudo, sua atividade é dependente de substratos fenólicos, ou seja, 

ao passo que a atividade da PPO aumenta, é esperada diminuição dos compostos fenólicos e, 

consequentemente, da capacidade antioxidante do produto (Lee e Whitaker, 1995; Friedman, 

1997). Desta forma, o objetivo deste trabalho foi verificar a interação entre a aplicação de 

cisteína e a conservação de polifenóis e betalaínas, sua atividade antioxidante, bem como, a 

influência da enzima PPO durante o armazenamento de beterraba minimamente processada. 

 

4.2. Material e Métodos 

 
4.2.1. Material vegetal e tratamentos 

 
Beterrabas híbrido Boro F1 foram colhidas no município de Andradas, estado de Minas 

Gerais (22° 4′ 4″ S, 46° 34′ 8″ W) e transportadas ao laboratório de Fisiologia e Bioquímica 

Pós-Colheita da ESALQ/USP, onde foram selecionadas, visando a homogeneização e 

uniformização do lote. Neste dia foram realizadas as mesmas análises que seriam realizadas 

durante o armazenamento, a fim de caracterizar o lote (este dia de análise está descrito como 

dia -1). Após, a hortaliça foi refrigerada em câmara fria (10°C) durante 12 horas, para a retirada 

do calor de campo. 

O processamento mínimo das beterrabas em retalhos seguiu as etapas: 1) seleção e 

lavagem em água corrente; 2) descascamento em disco abrasivo (descascadora industrial – 

modelo Poli-Skymsen inox 10 Kg, Brasil); 3) sanitização 1 (10 min), em solução de cloro 0,5% 

(StartClor® - princípio ativo dicloroisocianurato de sódio a 4,02±0,2%); 3) processamento, corte 

da hortaliça em retalhos (4 mm) em processador industrial (Robot Coupe®, modelo CL 50 ultra, 

França); 4) sanitização 2 (5 min), em solução de cloro 0,5% (StartClor®); 5) centrifugação 1 (30 

segundos 2300 rpm); 6) imersão em tratamento com cisteína (Sigma-Aldrich® 97% pureza (L-

cisteína, HSCH2CH(NH2)CO2H)), durante 5 min; 7) centrifugação 2 (30 segundos 2300 rpm); 

8) porcionamento (160 g) e embalagem em cloreto de polivinila (PVC) com 14 µm de espessura 
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(taxa de permeabilidade ao vapor de água 357 g H2O m-2 dia-1); 9) armazenamento em câmara 

fria a 5,0 + 1,0oC e 90 + 5% de umidade relativa (UR). Os tratamentos correspondem às diferentes 

doses de cisteína aplicadas na etapa 6 do processamento: 1) Controle (sem cisteína, com imersão 

em água destilada); 2) 0,025% de cisteína; 3) 0,050% de cisteína; 4) 0,10% de Cisteína, 5) 

0,20% de cisteína. As análises foram realizadas antes do processamento (dia -1), no dia do 

processamento (dia 0) e a cada três dias. O delineamento experimental foi inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 5 x 7 (tratamentos x dias de análise), com três repetições de 

160 g cada. 

 
4.2.2. Análises realizadas 

 
4.2.2.1. Teor de compostos fenólicos totais 

 
O teor de compostos fenólicos totais foi mensurado pela extração de 0,1 g de amostra 

liofilizada encubados em 10 mL de metanol 80%, durante duas horas à temperatura ambiente, 

protegidas da luz. Posteriormente, os extratos foram centrifugados e o sobrenadante coletado 

(extrato compostos fenólicos totais). Para reação foi utilizado o reativo de Folin-Ciocalteau, 

conforme Singleton e Rossi (1965), com modificações. Foram adicionados, 1,5 mL de água 

destilada, 0,1 mL de reagente Follin-Ciocauteau P.A. e 0,2 mL de carbonato de cálcio 20% em 

0,2 mL do extrato da amostra. A reação foi encubada durante duas horas no escuro e, em 

seguida, realizadas as leituras espectrofotométricas à 765 nm. Os resultados foram calculados 

por curva padrão com ácido gálico e expressos em mg de equivalentes de ácido gálico por g da 

massa seca de beterraba (mg EAG g-1 ms). 

 
4.2.2.2. Perfil de polifenois 

 
Para análise do perfil de polifenóis foi utilizada cromatografia líquida de ultra 

performance (UPLC), equipamento Thermo Scientific™ UltiMate™ 3000 com detector 

fotodiodo em coluna C18 pelo método proposto por Escarpa e Gonzalez (1999) com adaptações. 

Foram pesados 400 mg de amostra liofilizada e extraídos com três lavagens de 2 mL de metanol 

acidificado (90 metanol: 2 acetato: 8 água; v:v:v). Na primeira lavagem foi realizada agitação 

durante 1 min, seguido de encubação em banho ultrassônico por uma hora. Nas lavagens 

seguintes os extratos foram agitados em vórtex por 1 min. Após, as amostras foram, 

centrifugadas por 15 minutos a 3500 rpm a 4°C e o sobrenadante coletado. A cada ciclo de 

reextração da matriz, as coletas dos sobrenadantes foram unidas e posteriormente filtradas em 

PVDF poro de 0,45 µm, sendo armazenado em frascos âmbar. 

A separação por UPLC foi realizada por meio da mistura dos solventes: 0-5 minutos, A 

5%, B 95%; 5-10 minutos, A5-50%, B 95-50%; 10-15 minutos, A 50-70%, B 50-30%; 15-20 

minutos, A 70-80%, B 30-20%; 20-25 minutos, A 80-100%, B 20-0%; 25-30 minutos, A 100-
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5%, B0-95%; 30-35 minutos, A 5%, B 95%. A alteração de concentração linear foi realizada 

em todos os casos. A injeção por amostra foi de 20 µL e a temperatura da coluna foi mantida a 

25°C. Foram utilizados os comprimentos de onda 280 nm, 320 nm e 360 nm, compreendendo 

os espectros de absorção para ácidos hidroxibenzóicos, hidroxicinâmicos e flavonoides, 

respectivamente. Foram utilizados  os   padrões   polifenólicos   (Sigma-Aldrich®)   (Figura 1): 

3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone (kaempferol); 3,3′,4′,5,6-Pentahydroxyflavone (quercetina); 

5,7,3′, 4′-Tetrahydroxy-3-methoxyflavone (3-O-metilquercetina); 3′,4′,5,7-

Tetrahydroxyflavone (luteolina); 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid (ácido gálico); 3,4- 

Dihydroxybenzeneacrylic acid (ácido caféico); 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid (ácido 

clorogênico); trans-4-Hydroxycinnamic acid (ácido p-coumárico); trans-4-Hydroxy-3- 

methoxycinnamic acid (ácido trans-ferúlico). 

 

 

Figura 1. Estrura química dos polifenóis utilizados como padrões nas análises cromatográficas de UPLC.  

 
4.2.2.3. Teor de betalaínas totais 

 
O teor de betalaínas totais foi determinado seguindo metodologia proposta por Stintzing 

et al. (2005), com modificações. O extrato de betalaínas foi obtido pela tríplice lavagem de 0,1 

g de amostra liofilizada com 10 mL de metanol 50% em cada lavagem, seguida de centrifugação 

e junção dos sobrenadantes para dar origem ao extrato de pigmentos. Após, 1 mL desse extrato 

foi diluído em 9 mL de Buffer McIlvaine 0,1 M em pH 6,5. 

As leituras espectrofotométricas específicas para betacianina e betaxantinas foram 

realizadas à 538 nm e 480 nm, respectivamente, acrescido de leituras em 600 nm para correção 

Kaempferol 

Quercetina Ácido caféico 

3-O- metilquercetina 
Ácido p-coumárico 

Ácido trans-ferúlico 

Luteolina 

Ácido clorogênico Ácido gálico 
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das leituras anteriores. Para o cálculo de betalaínas (em mg g-1 de peso seco) utilizou-se a 

fórmula [(𝐴 𝑥 𝐹𝐷 𝑥 𝑃𝑀 𝑥 𝑉 𝑥 1000/𝜀 𝑥 𝑙 𝑥 𝑃)], onde: A é o valor de absorção correspondente ao 

máximo de absorção corrigida em leitura espectrofotométrica à 600 nm;  FD é o fator de 

diluição; PM corresponde ao peso molecular específico para betacianina, expresso  como 

betanina (550  g moL-1)  e betaxantina, expresso  como  vulgaxantina  I (340  g moL-1); V é o 

volume da solução do pigmento (L); ε é a absortividade molar, considerado para betacianinas 

como betanina 60000 L moL cm-1 e para betaxantinas como Vulgaxantina I 48000 L moL cm- 

1; Ɩ é a espessura da cubeta; P é o peso seco do material vegetal (g). Os valores para betalaínas 

totais foram calculados pela soma dos teores de betacianinas e betaxantinas, expressos em mg 

g-1 ms de beterraba minimamente processada. 

 

 
4.2.2.4. Capacidade antioxidante - método ABTS (2,2’-azino-bis (3- 

etilbenzotiazolin) 6-ácido sulfônico) 

 

Capacidade antioxidante do extrato fenólico: foram pesados 0,1 g de amostra liofilizada 

e eluidas em 10 mL de metanol 80%, sendo encubadas durante 2 horas no escuro para completa 

extração dos compostos. Em seguida, foram centrifugadas a 10000 rpm, 4°C durante 10 minutos 

e o sobrenadante coletado constituiu o extrato fenólico utilizado nas reações com o radical. Para 

a reação com o radical ABTS, foi utilizado o método descrito por Re et al. (1999) e os resultados 

calculados por meio de curva padrão com Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido 

carboxílico) (0-20 µM). Os resultados foram expressos em µM TEAC (Capacidade antioxidante 

equivalente ao Trolox) por miligrama de massa seca. 

Capacidade antioxidante do extrato betalaínico: foram pesados 0,1 g de amostra 

liofilizada e eluidas em 10 mL de buffer Briton-Robinson pH 6,0 40 mmol L-1 

(fosfato:citrato:acetato), nas proporções de 2,74 mL de H3PO4 para 2,31 mL de CH3COOH para 

2,47 g de H3BO3. Em seguida, foram centrifugadas a 10000 rpm, 4°C durante 10 minutos e o 

sobrenadante coletado constituiu o extrato betalaínico utilizado nas reações com o radical. Para 

a reação com o radical ABTS, foi utilizado o método descrito por Re et al. (1999) e os resultados 

calculados por meio de curva padrão com Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido 

carboxílico) (0-20 µM), foram expressos em µM TEAC (Capacidade antioxidante equivalente 

ao Trolox) por miligrama de massa seca. 

 
4.2.2.5. Atividade da polifenoloxidase (EC 1.10.3.1) 

 
A atividade enzimática da PPO foi mensurada seguindo o método proposto por Giner et 

al. (2001), com adaptações. Foram pesados 0,01 g de amostra, sendo adicionados 5 mL de 

Buffer Fosfato-citrato 0,1 M pH 6,2, contendo NaCl 1 M e de polivinilpirrolidona 10 a 10 g L-
 

1. O extrato foi centrifugado e, posteriormente, o sobrenadante foi coletado (extrato enzimático). 
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Todo o processo de extração foi realizado sob baixa temperatura e protegido da luz. A reação 

foi realizada em temperatura ambiente, na qual 0,03 mL do extrato enzimático foi adicionado à 

2 mL de pirocatecol 0,05 M, seguindo para leitura imediata. Foram realizadas duas leituras: 

leitura inicial, imediatamente após a adição de pirocatecol e após 3 min de reação. Os dados 

foram expressos em Uppo ng min-1. 

 

 
4.2.2.6. Porcentagem gasosa 

 
As embalagens contendo septos de silicone foram utilizadas para monitoramento das 

porcentagens dos gases CO2 e O2 no seu espaço livre por meio de leitura direta em analisador 

de gases modelo MAPY 4.0 marca Vitt (Witten, Alemanha). 

 

 

4.2.3. Análise Estatística 

 
Os dados foram submetidos à análise de variância (teste F) e as médias comparadas pelo 

teste de Tukey (P<0,05), utilizando o software estatístico SAS 9.0 (SAS Institute, Cary, NC, 

USA, 2010). Para correlação dos dados foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r). 

 

 

 

4.3. Resultados 

 
4.3.1. Compostos fenólicos totais e perfil de polifenóis 

 
Compostos fenólicos totais - análise espectrofotométrica: O conteúdo de compostos 

fenólicos totais representa de modo abrangente o comportamento fenólico no armazenamento, 

sendo importante para estabelecer a contribuição de todos os compostos presentes. Durante os 

nove primeiros dias de armazenamento, todos os tratamentos apresentaram comportamento 

semelhante (Figura 2). Até o final do armazenamento ocorreram oscilações no conteúdo de 

compostos fenólicos entre os tratamentos e os dias de análise. 

As dosagens de cisteína parecem influenciar positivamente no acúmulo destes 

compostos, quando comparados ao tratamento controle após 12 dias de armazenamento, uma 

vez que o controle não exibiu modificações significativas nas concentrações de fenólicos totais 

até o final do armazenamento, sendo o tratamento com o menor teor no último dia de análise. 

Diferentemente, as dosagens de cisteína apresentaram os maiores valores para fenólicos totais 

após 15 dias de armazenamento, com o tratamento de 0,025% de cisteína apresentando os 

maiores valores frente aos demais no 12º e 15º dias. 
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Figura 2. Compostos fenólicos totais em beterrabas minimamente processadas tratadas com diferentes 

concentrações de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. -1 = dia da colheita, representando a 

caracterização do lote; 0 = dia do processamento da hortaliça. Barras verticais representam o erro padrão da média 

(n=3). 

 

 

Perfil de polifenóis por UPLC (Cromatografia líquida de ultra performance): Análises 

cromatográficas foram realizadas para identificar os polifenóis predominantes em beterraba 

vemelha híbrido Boro F1 e seu comportamento em relação à aplicação de cisteína e ao estresse 

sofrido no processamento e armazenamento. Foram identificados cinco ácidos fenólicos, dentre 

eles um hidroxibenzóico (ácido gálico) e quatro hidroxicinâmicos (ácido caféico, ácido 

clorogênico, ácido p-coumárico e ácido trans-feúlico). Entre os flavonóides foram identificados 

três flavonóis, sendo eles a quercetina, 3-O-metil-quercetina e o kaempferol, e uma flavona, a 

luteolina (Figura 1, Tabela 1). 

No dia da colheita, cerca de 4 horas após, foram coletadas amostras para caracterização 

do lote quanto ao perfil de polifenóis. Os derivados de ácidos fenólicos representaram 50,23 µg 

g-1 ms do total de 94,19 µg g-1 ms de polifenóis identificados, dos quais os derivados do ácido 

hidroxibenzóico são cerca de 64%, mesmo correspondendo apenas ao ácido gálico (Tabela 1). 

Os quatro ácidos hidroxicinâmicos corresponderam aos 36% restantes. Entre os flavonoides, os 

flavonols são predominantes com mais de 95%. Em relação às flavonas, o único representante 

identificado foi a luteolina, correspondendo a menos de 5% do teor de flavonoides. 

Após a retirada do calor de campo, os hipocótilos de beterraba descascados e 

processados em retalhos apresentaram alteração nas concentrações dos polifenóis, com a 

conservação dos ácidos hidroxicinâmicos e diminuição do ácido hidroxibenzóico (Tabela 1). O 

derivado de ácido hidroxibenzóico, o ácido gálico, apresentou as concentrações iniciais mais 

altas, com 31,9 µg g-1 ms de beterraba minimamente processada. Apesar disso, este ácido 

demonstrou as reduções mais expressivas com a retirada do calor de campo, diminuindo em 
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67% seu conteúdo inicial. Os teores foram parcialmente restabelecidos para os tratamentos com 

aplicação de cisteína, sendo que aos seis dias de armazenamento, o aumento das concentrações 

de ácido gálico foi observado nas maiores dosagens de cisteína (0,1% e 0,2%). O tratamento 

controle apresentou as menores concentrações do 6º ao 15º dia de armazenamento, de 37 a 49% 

menores em relação aos tratamentos com cisteína. 

 

 

Tabela 1. Perfil de polifenóis em beterraba minimamente processada tratadas com diferentes concentrações de 

cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. 

Tempo  Doses de Cisteín a   Doses de Cisteína  
(dias) Controle 0,025% 0,05% 0,10% 0,20% Controle 0,025% 0,05% 0,10% 0,20% 

 

-1 

 

31,92 aA 

Ácido gálico (mg g
-1

 

31,92 aA 31,92 aA 

ms) 

31,92 aA 

 

31,92 aA 

 

9,65 aA 

Quercetina (mg g
-1 

ms) 

9,65 aA 9,65 aA 9,65 aA 

 

9,65 aA 

0 10,58 aC 10,58 aC 10,58 aC 10,58 aC 10,58 aC 5,16 aB 5,16 aB 5,16 aB 5,16 aB 5,16 aB 

6 20,94 bB 23,05 bB 24,55 bB 32,06 aA 28,35 abA 2,93 aC 2,18 aC 1,45 bC 1,42 bC 1,46 bC 

15 17,69 cB 34,51 aA 28,23 bAB 29,23 bA 29,10 bA 5,41 aB 0,86 cD 4,44 aB 1,56 bC 1,29 bC 

C.V. (%) 5,62    8,88   
Ácido cafeico (mg g

-1 
ms) Luteolína (mg g

-1 
ms) 

-1 2,40 aB 2,40 aB 2,40 aB 2,40 aB 2,40 aB 1,52 aB 1,52 aA 1,52 aB 1,52 aA 1,52 aB 

0 4,18 aA 4,18 aA 4,18 aA 4,18 aAB 4,18 aA 1,87 aAB 1,87 aA 1,87 aAB 1,87 aA 1,87 aAB 

6 1,35 dC 2,35 cB 3,00 bcB 3,34 bA 4,65 aA 2,32 aAB 2,25 aA 2,19 aAB 2,22 aA 2,58 aA 

15 3,64 abA 3,51 bA 4,38 aA 2,25 cB 2,05 cB 2,38 aA 2,05 abA 2,60 aA 1,48 bA 0,71 bB 

C.V. (%) 8,20     14,35     
Ácido clorogênico (mg g

-1 
ms) 3-O-metilquercetina (mg g

-1 
ms) 

-1 7,96 aA 7,96 aB 7,96 aB 7,96 aB 7,96 aB 3,12 aA 3,12 aB 3,12 aAB 3,12 aA 3,12 aAB 

0 10,15 aA 10,15 aAB 10,15 aAB 10,15 aAB 10,15 aAB 2,70 aA 2,70 aB 2,70 aB 2,70 aA 2,70 aB 

6 9,98 bA 12,02 abA 13,64 aA 12,20 abA 13,47 abA 3,90 abA 4,83 aA 4,24 aA 2,80 bA 4,38 aA 

15 10,62 aA 10,03 aAB 4,83 bB 6,12 bB 4,79 bB 3,08 aA 3,21 aB 3,57 aAB 2,33 abA 1,54 bB 

C.V. (%) 12,16     14,27     
Ácido p-coumárico (mg g

-1 
ms) Kampferol (mg g

-1 
ms) 

-1 4,87 aB 4,87 aA 4,87 aA 4,87 aA 4,87 aA 29,67 aA 29,67 aA 29,67 aA 29,67 aA 29,67 aA 

0 5,26 aB 5,26 aA 5,26 aA 5,26 aA 5,26 aA 20,65 aB 20,65 aB 20,65 aB 20,65 aB 20,65 aB 

6 3,91 aB 4,23 aA 3,82 aA 3,82 aAB 4,34 aA 20,83 bB 23,00 bB 21,45 bB 23,66 bAB 30,17 aA 

15 6,86 aA 2,01 cB 4,33 bA 2,34 cB 1,62 cB 32,77 abA 27,45 bAB 34,32 aA 24,14 bcAB 20,20 cB 

C.V. (%) 11,45     7,88     
Ácido trans-ferúlico (mg g

-1 
ms) 

-1 3,08 aB 3,08 aA 3,08 aB 3,08 aAB 3,08 aA 

0 3,38 aB 3,38 aA 3,38 aB 3,38 aA 3,38 aA 

6 4,01 aAB 3,46 aA 3,06 aB 1,39 bB 1,07 bB 

15 4,93 aA 1,09 bB 6,06 aA 1,93 bB 2,33 bAB 

C.V. (%)  15,14288 
 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si (P>0,05). Dados 

obtidos da média de três determinações. Dia -1 = dia da colheita, caracterização do lote; Dia 0 = dia do 

processamento; ms = massa seca. Dados transformados: Quercetina: Log(x). 

 
 

Entre os ácidos fenólicos derivados do ácido hidroxicinâmico, o ácido clorogênico foi 

o composto majoritário em beterraba minimamente processada, durante todo o armazenamento 

(Tabela1), sendo que suas concentrações parecem estar relacionadas à aplicação de cisteína. O 

tratamento controle não demonstrou diferenças significativas de concentração deste ácido 

fenólico durante os 15 dias de armazenamento, ao contrário dos tratamentos com cisteína, que 

até o sexto dia tiveram acréscimo de cerca de 34% para os tratamentos de 0,025% e 0,1% e de 

42% para 0,05% e 0,2%. No entanto, a partir do sexto dia estes tratamentos apresentaram 

reduções de 17% a 65% ao final do armazenamento. 

Outros ácidos hidroxicinâmicos foram identificados em menores concentrações, dentre 
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eles o ácido p-coumárico que apresentou concentrações de 4,87 µg g-1 ms, o representa 26% do 

conteúdo total de ácidos hidroxicinâmicos (Tabela 1). Os tratamentos não interferiram no 

conteúdo deste ácido fenólico até o sexto dia de armazenamento, apresentando diferenças 

significativas apenas aos 15 dias de armazenamento. O tratamento controle apresentou aumento 

de 43% das concentrações iniciais deste composto, sendo o contrário observado para os 

tratamentos com cisteína, que provocaram a queda de 39% (0,1%), 52% (0,025%) e 63% 

(0,2%), nas concentrações de ácido p-coumárico. A exceção foi o tratamento com 0,05% de 

cisteína, que manteve os teores durante o armazenamento. 

Representando menores frações dos ácidos hidroxicinâmicos identificados, os ácidos 

caféico e trans-ferúlico parecem ter seus teores influenciados pelos tratamentos com cisteína. 

As concentrações de ácido caféico mostram relação com os tratamentos aplicados, considerando 

que, aos seis dias de armazenamento, as dosagens crescentes de cisteína demonstram relação 

direta com o aumento dos teores do ácido fenólico (Tabela 1). Dentre os tratamentos, apenas a 

dose de 0,2% de cisteína preservou os teores de ácido caféico ao sexto dia de armazenamento. 

No entanto, a partir deste ponto até o 15° dia, os tratamentos com as maiores dosagens do 

aminoácido (0,1% e 0,2%) exibiram as maiores porcentagens de perda do ácido fenólico, 

reduzindo suas concentrações em 33% e 56%, respectivamente. 

Os tratamentos com as menores dosagens de cisteína expressaram comportamento 

similar ao controle no 15° dia de armazenamento, onde foi observado um acréscimo de 63% 

nos teores de ácido caféico para o tratamento controle, e cerca de 33% de acréscimo deste 

composto fenólico para as doses correspondentes de 0,05% e 0,025%, respectivamente (Tabela 

1). Da mesma forma, ao sexto dia de armazenamento, os teores de ácido trans-ferúlico 

demonstraram relação com as dosagens de cisteína, porém, ao contrário do ácido cafeíco, sua 

concentração reduziu com o aumento nas doses do aminoácido. Apesar disso, no 15º dia todos 

os tratamentos apresentaram tendência de aumento no conteúdo de ácido trans-ferúlico, com 

exceção da dosagem de 0,025%, que apresentou redução de 68% do ácido fenólico. Embora os 

demais tratamentos tenham revelado aumento nos teores do ácido trans-ferúlico, apenas a 

dosagem de 0,05% demonstrou diferença significativa, onde percebeu-se um acréscimo de 50% 

nos teores deste composto fenólico (Tabela 1). 

Dentre os flavonoides, o kaempferol apresentou concentrações majoritárias ao longo de 

todos os períodos de análise, com concentrações de 29,67 µg g-1 ms no dia da colheita. Seus 

teores foram reduzidos em 30% com o processamento mínimo, sendo restabelecidos no sexto 

dia para os tratamentos com 0,1% e 0,2% de cisteína (Tabela 1). Diferentemente, nos outros 

tratamentos, o conteúdo de kaempferol só foi restabelecido no 15º dia de armazenamento, tendo 

o tratamento controle e a dosagem de 0,05% apresentado as maiores concentrações do 

flavonoide. Com a retirada do calor de campo, processamento e armazenamento durante   seis  

dias, os teores de quercetina foram reduzidos em 70% para o controle. Seguindo a tendência de 

diminuição das concentrações de quercetina, os tratamentos com cisteína parecem favorecer o 
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declínio das concentrações deste flavonóide, sendo que concentrações acima de 0,05% de 

cisteína revelaram diminuições mais expressivas em seu conteúdo, com declínio de 85% desde 

o dia do processamento até o sexto dia de armazenamento. Para a menor dosagem de cisteína 

(0,025%), a redução deste flavonóide chegou a 77% ao sexto dia de armazenamento. Porém, 

após 15 dias de armazenamento, os tratamentos controle e 0,05% de cisteína tiveram as 

concentrações de quercetina restabelecidas, diferentemente dos outros tratamentos que 

mantiveram a tendência de redução do flavonóide (Tabela 1). 

Derivados de quercetina, como a 3-O-metilquercetina, foram detectados em beterraba 

minimamente processada nos teores de 2,7 µg g-1 ms no dia do processamento (Tabela 1). 

Durante o armazenamento, a dosagem de 0,1% e o tratamento controle, preservaram as 

concentrações de 3-O-metilquercetina até o último dia de análise. Não foram observadas 

relações entre os tratamentos e as mudanças em suas concentrações. Sendo que, houve aumento 

para todos os tratamentos no sexto dia, com destaque para as dosagens de cisteína de 0,025%, 

0,2% e 0,05% que apresentaram os teores mais elevados de 3-O-metilquercetina, contendo 4,83 

µg g-1 ms, 4,38 µg g-1 ms e 4,24 µg g-1 ms, respectivamente. 

Os teores de luteolina apresentaram aumento até o sexto dia para todos os tratamentos, 

sem diferença significativa entre as dosagens de cisteína e o controle (Tabela 1). As dosagens 

de cisteína não parecem favorecer os teores de luteolina, sendo que, o controle apresentou as 

maiores médias de concentração durante o armazenamento, com diferença significativa aos 15 

dias. 

 

 
4.3.2. Teor de betalaínas totais 

 
Consideramos o valor de betalaínas totais, uma vez que todas as classes de betalaínas 

oferecem certo grau de capacidade antioxidante, não sendo uma característica restrita a uma 

única classe do pigmento. 

O teor de betalaínas totais aumentou até o 12° dia de armazenamento de beterraba 

minimamente processada para a maioria dos tratamentos, exceto para a dose de 0,025%, que 

não apresentou oscilações significativas quanto ao conteúdo de betalaínas totais em nenhum dia 

de análise (Figura 3). Este aumento está relacionado com as dosagens de cisteína, considerando 

que, a partir do 6º dia de armazenamento, dosagens acima de 0,05% apresentaram as maiores 

concentrações do pigmento. 
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Figura 3. Teor de betalaínas totais em beterrabas minimamente processadas tratadas com diferentes concentrações 

de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. -1 = dia da colheita, representando a caracterização do lote; 

0 = dia do processamento da hortaliça. Barras verticais representam o erro padrão da média (n=3). 

 

 
 

4.3.3. Atividade antioxidante dos compostos bioativos 

 
Para avaliar a contribuição dos compostos bioativos, fenólicos e betalaínas, bem como 

a capacidade antioxidante e a influência da aplicação de cisteína em beterraba minimamente 

processada, foram relizados dois ensaios. No primeiro, utilizou-se o extrato fenólico para as 

análises e no segundo foi utilizado o extrato betalaínico, ambos para reações com o radical 

ABTS. 

A atividade antioxidante do extrato fenólico foi mais elevada para os tratamentos com 

0,025% e 0,2% de cisteína, nas quais a capacidade antioxidante foi preservada ao longo do 

armazenamento e esteve dentre os maiores teores em comparação com os outros tratamentos 

para todos os dias de análise (Tabela 2). Os primeiros três dias de armazenamento foram mais 

propensos à perda da capacidade antioxidante para os tratamentos controle, 0,1% e 0,05%, com 

reduções de 21,4%, 16,9% e 12,8%, respectivamente. A partir do sexto dia de armazenamento 

os valores foram restabelecidos, com poucas oscilações até o último dia de análise. 
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Tabela 2. Capacidade antioxidante de beterraba minimamente processada, a partir do extrato fenólico e do extrato 

betalaínico, nas diferentes concentrações de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. 

 

Tempo (dias) 

 

Controle 

Doses de Cisteína (%) 

0,025 0,05 0,1 0,2 

 

Capacidade antioxidante extrato fenólico - ABTS (µM TEAC g
-1   

ms) 

-1 27,21 aB 27,21 aB 27,21 aB 27,21 aB 27,21 aB 

0 34,39 aAB 34,39 aB 34,39 aAB 34,39 aAB 34,39 aA 

3 27,02 cB 31,82 aB 30,00 bAB 28,59 cB 32,72 aA 

6 31,52 aAB 35,07 aB 32,96 aAB 31,45 aAB 36,79 aA 

9 31,36 aAB 34,72 aB 34,58 aAB 38,26 aAB 32,65 aA 

12 35,81 bAB 47,69 aA 34,38 bAB 39,11 aA 36,60 abA 

15 36,42 aA 40,91 aAB 41,84 aA 34,25 aAB 36,83 aA 

C.V. (%) 2,47     

Capacidade antioxidante extrato betalaínico - ABTS (µM TEAC g
-1   

ms) 

-1 35,62 aC 35,62 aC 35,62 aB 35,62 aC 35,62 aB 

0 46,03 aBC 46,03 aBC 46,03 aB 46,03 aBC 46,03 aB 

3 43,36 bBC 51,46 aB 62,15 aA 52,33 aB 56,51 aAB 

6 58,56 aAB 58,70 aAB 58,81 aAB 58,35 aAB 50,76 aAB 

9 65,89 aAB 51,51 bB 65,03 aA 63,44 aAB 63,37 aA 

12 53,47 aB 67,03 aA 58,13 aAB 64,71 aAB 66,23 aA 

15 67,37 aA 64,63 aAB 70,09 aA 71,72 aA 63,88 aA 

C.V. (%) 7,73     

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si (P>0,05). Dados 

obtidos da média de três determinações. Dia -1 = dia da colheita, representando a caracterização do lote; Dia 0 = 

dia do processamento da hortaliça; ms = massa seca. Dados transformados: Capacidade antioxidante fenólicos: 

Log(x). 

 
 

A atividade antioxidante das betalaínas aumentou ao longo do armazenamento, bem 

como apresentou correlação postiva com o teor de betalaínas totais. As correlações aumentaram 

de acordo com o aumento das dosagens de cisteína, em que temos r = 0,74, r = 0,82, r = 0,84 e 

r = 0,86 para os tratamentos com 0,025%, 0,05%, 0,1% e 0,2% de cisteína, respectivamente. O 

controle não exibiu correlação entre os teores de betalaínas e sua atividade antioxidante. Mesmo 

apresentando correlações mais claras com os teores de betalaínas, todos os tratamentos 

apresentaram concentrações semelhantes nos períodos de análise, independente das aplicações 

de cisteína (Tabelas 2 e 3). 
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Tabela 3. Correlações de Pearson (r) entre os parâmetros analisados nas diferentes concentrações de cisteína. 

Parâmetros correlacionados
  Dosagens de cisteína (%) 

 
  Controle      0,025   0,05  0,10  0,20      

PPO x O2 -0,71 -0,85 -0,77 -0,7 -0,7 

PPO x CF 0,16 0,58 0,46 0,68 0,64 

ABTS fen x CF 0,24 0,88 0,58 0,79 0,51 

ABTS bet x BTT 0,00 0,74 0,82 0,84 0,86 

ABTS bt x ABTS fen 0,62 0,90 0,70 0,68 0,68 

PPO x Kaempferol 0,95 0,06 0,26 -0,49 -0,66 

PPO x 3OMQ -0,18 -0,24 -0,12 -0,67 -0,75 

PPO x Quercetina 0,11 -0,35 0,02 -0,45 -0,49 

PPO x Luteolina 0,00 -0,16 0,07 -0,76 -0,84 

PPO x trans -ferúlico 0,48 -0,89 0,76 0,05 -0,11 

PPO x p -coumárico 0,38 -0,79 -0,23 -0,89 -0,93 

PPO x Ác. clorogênico -0,07 -0,30 -0,84 -0,90 -0,81 

PPO x Ác. caféico 0,09 -0,01 0,09 -0,92 -0,67 

PPO x Ác. gálico 0,29 0,85 0,69 0,80 0,77 

ABTS x Ác. fenólicos -0,37 -0,20 -0,17 0,20 -0,37 

ABTS x Flavonoides -0,06 -0,66 0,04 -0,76 -0,17 

PPO = Polifenoloxidase; O2 = porcentagem oxigênio; CF = Compostos fenólicos; ABTS fen = ABTS extrato 

fenólico; ABTS bt = ABTS extrato betalaínico; BTT = betalaínas totais; 3OMQ = 3-O-metilquercetina. 

 

 
 

4.3.4. Atividade da PPO e porcentagem gasosa 

 
A atividade enzimática da PPO está vinculada à sinalização de estresse do tecido e é 

inevitável ao longo do processamento da hortaliça. Ainda, a atividade desta enzima está 

intimamente relacionada à presença de seus substratos específicos, neste caso os compostos 

fenólicos e o oxigênio, para que a reação possa ocorrer. A atividade da enzima PPO foi crescente 

para todos os tratamentos durante o armazenamento, com amplitude do aumento relacionada ao 

período de armazenamento de cada tratamento. 

O controle e as menores dosagens de cisteína, 0,025% e 0,05%, atingiram os maiores 

valores de atividade enzimática no último dia de análise, já nos tratamentos com as maiores 

doses, a enzima alcançou a maior atividade aos 12 dias de armazenamento (Figura 4). Estes 

picos de atividade apresentaram um acréscimo de 72%, 74%, 75%, 76% e 72% para os 

tratamentos controle, 0,025%, 0,05%, 0,1% e 0,2% de cisteína, respectivamente. Ou seja, todos 

os tratamentos atingiram o auge com acréscimo semelhante de atividade. A dose mais alta de 

cisteína (0,2%) apresentou a maior atividade de PPO durante o armazenamento, inversamente 

ao controle a dosagem de 0,025% que proporcionaram as menores atividades enzimáticas. 
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Figura 4. Atividade da polifenoloxidase em beterrabas minimamente processadas tratadas com diferentes 

concentrações de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. 0 = dia do processamento da hortaliça. 

Barras verticais representam o erro padrão da média (n=3). 

 
 

Houve correlação para os tratamentos, entre a atividade da enzima PPO e as 

concentrações gasosas de O2, durante o armazenamento (Tabela 4). As correlações negativas 

foram, em ordem crescente, de r = -0,70 para 0,1% e 0,2% de cisteína, de r = -0,71 para o 

controle, de r = -0,77 para 0,05% de cisteína e r = -0,85 para 0,025% de cisteína (Tabela 3). 

Entre os tratamentos as maiores porcentagens de cisteína (0,05%; 0,1%; 0,2%) apresentaram a 

menor oscilação para as porcentagens dos gases durante o armazenamento. No entanto, 0,1% 

de cisteína, demonstrou as porcentagens mais baixas para O2, a partir do 6° dia de 

armazenamento, mantendo os níveis constantes até o último dia de análise. Pelo contrário, a 

maior dosagem 0,2% apresentou as maiores porcentagens de O2 no armazenamento, igualmente, 

com poucas oscilações. Os valores para porcentagem de CO2 não foram alterados, 

permanecendo entre 0,3% e 0,5%, independente do tratamento (Tabela 4).
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Tabela 4. Porcentagens de O2 e CO2 no espaço livre das embalagens de beterrabas minimamente processadas, com 

aplicação de diferentes concentrações de cisteína e armazenadas a 5°C e 95% UR por 15 dias. 

Doses de Cisteína (%) 
Tempo (dias) Média 

Controle 0,025 0,05 0,1 0,2 

Teor de oxigênio (%) 

0 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 A 

3 11,60 11,17 13,57 13,63 14,83 12,96 B 

6 10,14 10,48 11,47 9,00 11,90 10,60 BC 

9 10,13 8,56 11,04 6,04 13,70 9,89 C 

12 6,09 5,80 10,70 8,16 14,10 8,97 CD 

15 5,97 5,03 6,45 6,43 10,28 6,83 D 

Média 10,77 b 10,29 b 12,32 ab 10,66 b 14,25 a  

C.V. (%) 13,35      

Teor de dióxido de carbono (%) 

0 0,27 0,20 0,27 0,20 0,30 0,25 C 

3 0,47 0,47 0,40 0,43 0,40 0,43 A 

6 0,47 0,43 0,43 0,47 0,37 0,43 A 

9 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 AB 

12 0,37 0,40 0,40 0,33 0,30 0,36 B 

15 0,33 0,43 0,40 0,37 0,30 0,37 B 

Média 0,38 a 0,39 a 0,38 a 0,37 a 0,34 a  

C.V. (%) 14,67      

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na coluna e minúscula na linha não diferem entre si (P>0,05). Dados 

obtidos da média de três determinações.; ms = massa seca; 0 = dia do processamento da hortaliça. Dados 

transformados: Porcentagem oxigênio: X0,5. 

 

 
 

4.4. Discussão 

 
Os compostos bioativos presentes em beterraba são as betalaínas e os polifenóis, ambos 

provenientes do metabolismo secundário das plantas. São substâncias com capacidade 

antioxidante e, portanto, sua conservação é dependente da estabilidade dos mecanismos 

celulares, com a manutenção dos processos oxido-redutivos. Em beterraba já foram 

identificados diferentes polifenóis. Dentre os citados na literatura, podemos identificar ácidos 

fenólicos como ácido gálico, siríngico, caféico, protocatecúico, p-coumárico, clorogênico, 

ferúlico e seus derivados, bem como, flavonoides como quercetina, quercetina 3-O-glicosídeo, 

mirecetina, luteolina, epicatequina, apigenina e kaempferol (Mattila e Hellstrom, 2007; 

Georgiev et al., 2010; Kazimierczak et al., 2014; Wruss et al., 2015). 

A retirada da casca durante o processamento de beterraba compromete parte importante 

da concentração de fenólicos e betalaínas, considerando que a localização das maiores 

concentrações de ambos os compostos são as camadas celulares mais próximas à casca (Kujala 

et al., 2000). Interessantemente, mesmo após o descascamento, muitos dos polifenóis 



75  
individuais apresentaram aumento das concentrações, o que provavelmente está relacionado a 

um mecanismo de resposta rápida ao estresse, ocasionado tanto pela retirada do calor de campo 

à 10°C quanto pelo processamento. 

O teor de compostos fenólicos totais foi superior ao teor de compostos avaliados 

individualmente (Figura 1; Tabela 1), principalmente devido à presença de outros compostos 

encontrados em quantidades mínimas pelo método de UPLC, diferentemente do método 

espectrofotométrico empregado para determinar os compostos fenólicos totais que possui 

natureza colorimétrica. Os ácidos fenólicos e flavonoides são conhecidos como responsáveis 

pela capacidade antioxidante dos alimentos, contudo, em nosso estudo não foram observadas 

correlações entre os teores destes fenólicos e a capacidade antioxidante. 

O método para avaliar a capacidade antioxidante dos extratos não apresenta 

especificidade quanto à molécula reduzida e, sendo assim, o ácido ascórbico pode ter 

influenciado os resultados, justificando a falta de correlação entre a capacidade antioxidante e 

os compostos fenólicos. Igualmente, observamos que mesmo com quantidades expressivas de 

polifenóis, estes não parecem ser os principais responsáveis pela capacidade antioxidante, o que 

não significa que não detenham esta propriedade. É importante ressaltar que os fenólicos são os 

principais compostos de resposta ao estresse oxidativo, estado em que se encontra a beterraba 

minimamente processada, tanto pelo corte quanto pelo armazenamento refrigerado (5°C). Outro 

fator que pode explicar os resultados encontrados seria o método de análise utilizado, que prevê 

a extração de compostos fenólicos totais. Desta forma, considerando que as betalaínas também 

apresentam propriedades fenólicas, devido à fração fenol das betacianinas, estas podem ter sido 

quantificadas no momento da análise (Kanner et al., 2001; Gliszczynska-Swiglo et al., 2006; 

Gandia-Herrero et al., 2009; Tesoriere et al., 2009). Assim, foi assumido que o solvente polar 

(metanol hidratado 80%) também é capaz de extrair uma quantidade de betalaínas, as quais 

contribuem para a capacidade antioxidante do extrato fenólico durante o ensaio de ABTS, tanto 

pela localização celular quanto pela coloração magenta do extrato. 

Como os resultados demonstram, o extrato de betalaínas apresentou capacidade 

antioxidante mais elevada que a apresentada pelo extrato fenólico, de modo similar a outros 

trabalhos, os quais apontam as betalaínas como principais responsáveis pela capacidade 

antioxidante de beterraba vermelha (Czapski et al., 2009; Gengatharan et al., 2017). As 

betalaínas são moléculas conhecidas por prevenir o dano causado pelos radicais livres, por meio 

da intervenção direta sobre os mesmos (Pedreno e Escribano, 2000; Esatbeyoglu et al., 2014). 

A betalaínas podem ser antioxidantes fenólicos ou não-fenólicos, sugerindo relações estrutura 

propriedade complexas. As betacianinas são caracterizadas pela estrutura de fração catecol e 

hidroxilas, enquanto que as betaxantinas apresentam sua atividade antioxidante dependente 

exclusivamente da distribuição da densidade eletrônica relacionada a presença de grupos 

carboxílicos (Gandia-Herrero et al., 2009; 2010). Estas propriedades foram observadas também 
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em produtos industrializados, nos quais foram adicionados estes pigmentos como corantes 

naturais, incrementando em 100% sua capacidade antioxidante (Gengatharan et al., 2017). 

Após o processamento, a perda de betalaínas não foi significativa, sendo mantida ou 

apresentando acréscimo de concentração. Em condições de armazenamento, sem refrigeração, 

os processos de hidrólise naturais das betacianinas normalmente causam declínios em seus 

teores (Gengatharan et al., 2017). No entanto, este processo pode ser revertido, já que estas 

moléculas apresentam capacidade de regeneração parcial após aproximadamente 10 horas, 

quando mantidas sob refrigeração (Von Elbe et al., 1981), permitindo a identificação destes 

compostos em seus respectivos espectros de absorção. A conservação dos teores de betalaínas 

também está envolvida com o método de análise, em que extratores acidificados, como o buffer 

McIlvaine pH 6,5, favorecem a estabilidade dos pigmentos vermelhos (Pedreño e Escribano, 

2001). Juntamente a isso, podemos observar que a aplicação de cisteína proporcionou proteção 

aos pigmentos, uma vez que dosagens maiores levaram às maiores concentrações de betalaínas. 

A estabilidade dos pigmentos também pode estar relacionada aos valores de pH proporcionados 

pelos tratamentos, assim como, pela propriedade antioxidante do aminoácido, que estabilizam 

os processos redox, contribuindo para menores taxas de degradação e, consequentemente, 

facilitando a regeneração parcial das betacianinas. 

Os resultados para o conteúdo total de compostos fenólicos e atividade da PPO não 

apresentaram correlação direta entre si. No entanto, alguns tratamentos com cisteína 

apresentaram correlações negativas entre a concentração de polifenóis específicos e a atividade 

da enzima PPO, principalmente com o ácido gálico e hidroxicinâmicos, que foram mais 

correlacionados com as maiores concentrações de cisteína, principalmente quando comparado 

ao controle, que não apresentou correlação com estes compostos. 

Um antioxidante é caracterizado por reagir com a função fenolase da PPO, ou seja, nas 

reações da segunda etapa, em que os o-difenóis são oxidados a o-quinonas. Sendo assim, 

podemos inferir isto a tendência das reações monoxigenase não serem afetadas pelos 

tratamentos e, consequentemente, os teores dos compostos monofenóis serem reduzidos, como 

observado para p-coumárico e trans-ferúlico (Graf, 1992; Rice-Evans et al., 1996; Urbaniak et 

al., 2013). 

O ácido gálico não parece ser um substrato preferencial da PPO, sendo que seus valores 

foram crescentes ao longo do armazenamento. A ação do ácido gálico parece estar envolvida 

com a estabilização do radical hidroxil e não necessariamente à sua capacidade de doação de 

prótons, sendo que, em concentrações mais baixas a estabilização é menos eficiente, 

provavelmente devido ao seu baixo potencial como quelante de metais (Yen et al., 2002). Além 

disso, mesmo o ácido gálico sendo um importante protetor contra a peroxidação lipídica, é 

conhecido que os ácidos hidroxicinâmicos apresentam maior capacidade antioxidante, quando 

comparados in vitro aos ácidos hidroxibenzóicos. Neste caso, a estabilização dos elétrons é mais 
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efetiva, em função da distribuição da densidade eletrônica no anel benzeno dos radicais fenoxil 

com cadeia C3, quando comparados ao grupo carboxílico dos hidroxibenzóicos (Koroleva et 

al., 2014). 

A quercetina apresenta capacidade antioxidante bem definida, assim como sua 

funcionalidade como quelante de metais, por meio da inibição das reações dos radicais, 

superóxido e peróxido com ferro, evitando a formação do radical hidroxilo que é muito mais 

reativo (Van Acker et al., 1996; Cuyckens e Claeys, 2004). A capacidade antioxidante da 

quercetina está ligada à estrutura do anel B com porções de catecol, que é doador mais eficiente 

de elétrons (Rice-Evans et al., 1996; Pannala et al., 2001; Gomes et al., 2014), o que explicaria 

a diminuição deste composo desde a colheita até o ultimo dia de armazenamento. No entanto, 

a metilação de quercetina, encontrada no composto 3-O-metilquercetina, compromete sua 

capacidade antioxidante, podendo alterar a concentração deste flavonol na hortaliça, quando 

relacionamos a síntese destes compostos com a resposta ao estresse (Dugas et al., 2000; Heim 

et al., 2002). Portanto, os baixos teores de 3-O-metilquercetina podem estar envolvidos com 

sua menor efetividade na eliminação de radicais livres. 

Diferentemente, compostos como o kaempferol não apresentaram diminuição tão 

expressivas durante o armazenamento. Este flavonol não apresenta o catecol em sua estrutura, 

contudo, demonstra capacidade antioxidante considerável, possível por meio de outra 

propriedade dos flavonóis, que é a combinação das ligações duplas nos carbonos C2-C3 ligados 

a uma hidroxila pelo C3 (3-OH), responsável pelo deslocamento de elétrons (Van Acker et al., 

1996; Pietta, 2000; Heim et al., 2002; Cuyckens e Claeys, 2004). Da mesma forma, a luteolina 

apresenta a porção catecol no anel B e atividade antioxidante mais expressiva que os compostos 

sem esta característica estrutural, porém, não tão expressiva como da quercetina, provavelmente 

pela falta do grupo substituinte 3-OH (Rice-Evans et al., 1996; Van Acker et al., 1996). Como 

suas concentrações foram baixas, possivelmente sua contribuição para a capacidade 

antioxidante do substrato fenólico não tenha sido substancialmente mais eficiente que os outros 

compostos, em maiores concentrações. Estes flavonoides que não apresentam a estrutura do 

anel B com catecol são conhecidos como compostos com menor potencial no controle de EROs, 

já que formam radicais relativamente instáveis (Burda e Oleszek, 2001; Pannala et al., 2001). 

Além disso, estas moléculas ainda têm sua capacidade de eliminação de radicais livres 

envolvidas com o ângulo de torção do anel B. Flavonóis e flavanóis são planos devido à 

presença do substituinte 3-OH e as flavonas e flavanonas, sem o substituinte, são ligeiramente 

torcidas (Van Acker et al., 1996). Portanto, a diminuição dos teores de quercetina no 

armazenamento pode estar relacionada ao seu potencial elevado de eliminação de radicais 

livres, uma vez que o processamento em sí gera estresse. 

Nas hortaliças, quercetina e kaempferol estão localizados principalmente nas células da 

casca e adjacentes. Sendo assim, o processamento é um fator prejudicial, não apenas por 
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desencadear os processos oxidativos e submeter a hortaliça ao estresse por frio, mas também por 

facilitar a maior perda destes flavonóis por meio da lixiviação, durante as etapas de lavagem e 

centrifugação no preparo do PMP. A baixa concentração de flavonas e flavonóis em tubérculos 

e raízes pode ser estendida aos hipocótilos, principalmente quando comparada as concentrações 

encontradas em frutas e folhosas. Esta disparidade é devido, principalmente, à exposição à luz 

e localização dos compostos, que se situam próximos à casca, induzindo a síntese de flavonoides 

devido as suas funções protetoras (Weaver e Herrmann; Herrmann, 1976). 

A diminuição de alguns compostos fenólicos durante o armazenamento pode levar ao 

aumento da síntese de outros polifenóis, mesmo que suas vias biossintéticas não sejam 

dependentes (Friedman, 1997). Esta característica é observada, principalmente, para os ácidos 

gálico e trans-ferúlico, bem como para os flavonoides luteolina, kaempferol e 3-O- 

metilquercetina, que tiveram acréscimo das concentrações durante os períodos de análise. 

Ademais, este fato pode explicar a oscilação dos polifenóis individuais no armazenamento 

refrigerado, mesmo com aumento da atividade da PPO. O ácido clorogênico é um éster de ácido 

quínico com outros ácidos hidroxicinâmicos, como o ácido p-coumárico, ácido ferúlico e/ou 

ácido caféico. 

As porcentagens de gases, especificamente O2, foram relacionadas com a atividade da 

PPO, sendo consumido nos processos de oxidação desencadeados pela enzima, confirmando 

assim sua atividade. A PPO catalisa a reação de oxidação de compostos fenólicos na presença 

de O2 e, desta forma, maiores taxas de O2 proporcionaram mais substrato para as reações 

enzimáticas, como evidenciado pela diminuição das porcentagens de O2 em função do aumento 

da atividade da PPO. No entanto, mesmo com o substrato de O2 suficiente para atividade 

enzimática, quando comparados ao controle, principalmente a partir do sexto dia de 

armazenamento, a atividade da PPO para o tratamento com 0,025% de cisteína manteve-se mais 

baixa que os outros tratamentos, inclusive o controle. Com isso, pode aferir que a cisteína em 

concentrações tão baixas levou à inibição da PPO durante determinado período do 

armazenamento. É conhecido que concentrações baixas de cisteína, abaixo de 2 mM, podem 

agir como eficientes inibidores da PPO, por meio da ligação ao sítio ativo da enzima, sendo que 

concentrações acima deste limiar apresentam outro mecanismo de ação, agindo sobre as o- 

quinonas, o que origina adutos incolores e as reduz à difenóis (Richard et al., 1991; Richard- 

Forget et al., 1992; Ali et al., 2016). As porcentagens de cisteína 0,025%, 0,05%, 0,1% 0,2% 

representam as respectivas concentrações de 2 mM, 4 mM, 8 mM e 16 mM. A cisteína é um 

aminoácido sulforado que apresenta grupamento tiol como grupo reativo, proporcionando sua 

propriedade antioxidante. Esta ação antioxidante é dependente da estrutura deste grupamento, 

ou seja, diferentes fontes com grupamento tiol apresentam diferentes potenciais como 

inibidores enzimáticos. Ainda, a cisteína apresenta maior efetividade ao ser testada pura e in 

vitro, sendo a L-cisteína três vezes menos efetiva quando aplicada diretamente sobre a matriz 
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(Friedman, 1997). 

A cisteína apresenta mecanismos de ação diferenciados sobre a PPO, sendo dependentes 

da concentração de aminoácido aplicada. Um dos processos identificados é sua intervenção 

sobre as o-quinonas, em que ao reagir são produzidos adutos incolores, podendo ocorrer a 

regeneração dos fenólicos precursores em alguns casos (Richard et al., 1991). Outra forma de 

ação é a inibição direta da enzima pela ligação da cisteína com o cobre presente no sítio ativo 

(Ali et al., 2016). Em nosso trabalho foi observado que a interação entre cisteína e a PPO não 

foi diretamente relacionada com a inibição da enzima em concentrações maiores que 0,05% e, 

sim, provavelmente com o produto enzimático. A ação dioxidase da PPO origina as o-quinonas, 

produtos altamente reativos que sofrem autopolimerização, formando pigmentos escuros ou, 

ainda, podem reagir com outros fenólicos, proteínas e aminoácidos (Graf, 1992; Altunkaya e 

Gokmen, 2009; Urbaniak et al., 2013). Esta ligação com aminoácidos pode resultar nos 

conjugados cisteína-quinona, em que a cisteína, ao se ligar com a o-quinona, impede sua 

polimerização e, consequentemente, a formação de produtos escuros e off-flavours. As outras 

formas de ligação das o-quinonas podem resultar em compostos de coloração marrom e, desta 

forma, oxida os compostos fenólicos, reduzindo suas concentrações (Richard-Forget et al., 

1992; Ali et al., 2015). O que pode ser relacionado à redução dos flavonoides, que não 

apresentaram correlação com a atividade enzimática (Ali et al., 2013). 

A PPO apresenta pouca restrição aos substratos, no entanto, sua seletividade pode ser 

definida por algumas características estruturais dos compostos fenólicos. A reação catalisada 

pela enzima é caracterizada por duas fases, na primeira ocorre a formação dos o-difenóis, pela 

ação de uma monoxigenase, que utiliza monofenóis e O2 como substratos da reação. Em uma 

próxima reação, estes o-difenóis são então oxidados por uma dioxidase, também na presença 

de O2, originando as o-quinonas. A sua função oxidase é muito mais pronunciada que sua ação 

monoxigenase, em frutas e hortaliças (Louie et al., 2006; Ali et al., 2013; Ali et al., 2016). 

Entretanto, foi observado que algumas concentrações de polifenóis específicos, não 

foram correlacionadas à atividade da PPO de beterraba vermelha. Da mesma forma, como 

relatado para outras espécies de plantas, a PPO de beterraba vermelha não parece estar 

diretamente associada à degradação dos flavonoides, como observado pela inexistência de 

correlações negativas entre os dois parâmetros. Além disso, os resultados demonstram que os 

ácidos hidroxicinâmicos são os principais substratos da PPO, em que as maiores dosagens de 

cisteína parecem favorecer sua atividade. Dentre eles, o ácido clorogênico e o p-coumárico 

parecem ser os substratos preferenciais da enzima, principalmente em tratamentos com 

aplicação de cisteína, bem como, o ácido caféico, nos tratamentos com as dosagens de cisteína 

mais altas (0,1% e 0,2%). 

Assim, altas concentrações de cisteína parecem não interferir negativamente na 

atividade da PPO. A aplicação de dosagens mais baixas de cisteína não apresentam o mesmo 
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comportamento para os mesmos compostos fenólicos. A dosagem de 0,05% correlacionou 

negativamente com a atividade da PPO e as concentrações de polifenóis específicos, como o 

ácido clorogênico. Isso coincide com o relatado por Altunkaya e Gökmen (2008), em que nestas 

concentrações de cisteína (0,05%), este polifenol também foi o substrato preferencial da 

enzima. De modo contrário, alguns compostos fenólicos não são substratos da PPO, podendo 

funcionar como inibidores não competitivos ou sinergistas. Os substratos fenólicos utilizados 

pela PPO são específicos para cada hortaliça, sendo que em batata os ácidos caféico e 

clorogênico, são os primeiros a serem consumidos (Friedman, 1997). 

O tratamento controle apresentou correlação direta da atividade da PPO com a 

degradação de polifenóis. Estes resultados podem estar relacionados com a atividade de outras 

enzimas, como a fenilalanina amônia-liase (PAL) e tirosina amônia-liase (TAL), que são 

catalisadoras chave do metabolismo fenilpropanóide para a síntese dos polifenóis, enzimas não 

analisadas neste trabalho. Estas enzimas são acionadas quando o tecido é injuriado, produzindo 

compostos fenólicos como resposta de defesa. Dessa forma, o processamento em si desencadeia 

esses processos (Louie et al., 2006; Watts et al., 2006; Mishra et al., 2013). 

As reações de oxidação dos compostos fenólicos pela PPO são possíveis devido a 

descompartimentalização celular ocasionada com o processamento da hortaliça. Isso porque, a 

enzima é localizada nas membranas dos tilacóides dos cloroplastos, mitocôndrias e 

peroxissomos e com o rompimento celular, entra em contato direto com os substratos, sendo 

tais reações com a enzima PPO inevitáveis. Porém, esta enzima é sinalizadora de estresse, 

atuando durante a senescência de plantas, ou seja, após certo período de armazenamento sua 

síntese e ação são inevitáveis e fazem parte do processo metabólico celular, assim como a 

síntese de fenólicos (Louie et al., 2006). 

A presença da atividade da PPO, mesmo após a aplicação do aditivo, é esperada, pois 

mesmo o produto sendo minimamente processado em retalhos, a difusão da cisteína até o 

contato com a enzima não é totalmente possível, sendo que ainda estão presentes células 

intactas, o que dificulta a difusão do aminoácido para o interior celular. Portanto, a aplicação 

de aditivos, provavelmente, apresenta maior efetividade nas primeiras camadas de celulas 

danificadas e, ao analisar a matriz como um todo, não encontramos ação total do antioxidante 

aplicado. 

Em conclusão, este trabalho apresenta importante contribuição para o entendimento das 

relações entre as betalaínas e as concentrações de cisteína por meio de aplicação exógena, em 

que maiores dosagens parecem favorecer as concentrações do pigmento. Da mesma forma, foi 

demonstrado que independente da diminuição de determinados polifenóis, a atividade 

antioxidante não é significativamente afetada pela aplicação de cisteína, e que esta capacidade 

antioxidante está relacionada aos teores de betalaínas. Portanto, a cisteína é eficiente para 

conservação das propriedades funcionais em beterraba minimamente processada, atendendo aos 
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requisitos de um produto antioxidante para aplicação em alimentos, sendo efetiva em baixas 

concentrações. 

 
 

Referências 

 
ALI, H. M. et al. Structural features, kinetics and SAR study of radical scavenging and 

antioxidant activities of phenolic and anilinic compounds. Chemistry Central Journal, v. 7, 

2013. 
 

  .  Browning inhibition  mechanisms  by  cysteine,  ascorbic  acid  and  citric acid, and 

identifying PPO-catechol-cysteine reaction products. Journal of Food Science and 

Technology-Mysore, v. 52, n. 6, p. 3651-3659, 2015. 
 

ALI, S.; KHAN, A. S.; MALIK, A. U. Postharvest L-cysteine application delayed pericarp 

browning, suppressed lipid peroxidation and maintained antioxidative activities of litchi fruit. 

Postharvest Biology and Technology, v. 121, p. 135-142, 2016. 

 

ALTUNKAYA, A.; GOKMEN, V. Effect of various inhibitors on enzymatic browning, 

antioxidant activity and total phenol content of fresh lettuce (Lactuca sativa). Food Chemistry, 

v. 107, n. 3, p. 1173-1179, 2008. 
 

AMIC, D. et al. Structure-radical scavenging activity relationships of flavonoids. Croatica 

Chemica Acta, v. 76, n. 1, p. 55-61, 2003. 

 

AMODIO, M. L.; DEROSSI, A.; COLELLI, G. Modeling phenolic content during storage of 

cut fruit and vegetables: A consecutive reaction mechanism. Journal of Food Engineering, v. 

140, p. 1-8, 2014. 

 

BURDA, S.; OLESZEK, W. Antioxidant and antiradical activities of flavonoids. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, v. 49, n. 6, p. 2774-2779, 2001. 

 

CENCI, S. Processamento mínimo e frutas e hortaliças: tecnologia, qualidade e sistemas 

de embalagem. 1.  Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2011. 144 p. 

 

CUYCKENS, F.; CLAEYS, M. Mass spectrometry in the structural analysis of flavonoids. 

Journal of Mass Spectrometry, v. 39, n. 1, p. 1-15, 2004. 

 

CZAPSKI, J.; MIKOŁAJCZYK, K.; KACZMAREK, M. Relationship between antioxidant 

capacity of red beet juice and contents of its betalain pigments. Polish Journal of Food and 

Nutrition Sciences, v. 59, n. 2, 2009. 

 

DELGADO-VARGAS,  F.;  JIMENEZ,  A.  R.;  PAREDES-LOPEZ,  O.  Natural   pigments: 

Carotenoids, anthocyanins, and betalains - Characteristics, biosynthesis, processing, and 

stability. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, v. 40, n. 3, p. 173-289, 2000. 

 

DUGAS, A. J. et al. Evaluation of the total peroxyl radical-scavenging capacity of flavonoids: 

Structure-activity relationships. Journal of Natural Products, v. 63, n. 3, p. 327-331, 2000. 

 

ESATBEYOGLU, T. et al. Free radical scavenging and antioxidant activity of betanin: Electron 

spin resonance spectroscopy studies and studies in cultured cells. Food and Chemical 

Toxicology, v. 73, p. 119-126, 2014. 

 

ESCRIBANO, J. et al. Characterization of the antiradical activity of betalains from Beta 

vulgaris L. roots. Phytochemical Analysis, v. 9, n. 3, p. 124-127, 1998. 



82 

 

 

FRIEDMAN, M. Chemistry, biochemistry, and dietary role of potato polyphenols. A   review. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 45, n. 5, p. 1523-1540, 1997. 

 

GANDIA-HERRERO, F.; ESCRIBANO, J.; GARCIA-CARMONA, F. The Role of  Phenolic 

Hydroxy Groups in the Free Radical Scavenging Activity of Betalains. Journal of Natural 

Products, v. 72, n. 6, p. 1142-1146, 2009. 
 

  . Structural implications on color, fluorescence, and antiradical activity in betalains. 

Planta, v. 232, n. 2, p. 449-460, 2010. 
 

GENGATHARAN, A.; DYKES, G. A.; CHOO, W. S. The effect of pH treatment and 

refrigerated storage on natural colourant preparations (betacyanins) from red pitahaya and their 

potential application in yoghurt. LWT-Food Science and Technology, v. 80, p. 437-445, 2017. 

 

GEORGIEV, V. G. et al. Antioxidant activity and phenolic content of betalain extracts from 

intact plants and hairy root cultures of the red beetroot Beta vulgaris cv. Detroit Dark Red. 

Plant Foods for Human Nutrition, v. 65, n. 2, p. 105-111, 2010. 

 

GINER, J. et al. Effects of pulsed electric field processing on apple and pear 

polyphenoloxidases. Food Science and Technology International, v. 7, n. 4, p. 339-345, 

2001. 

 

GLISZCZYNSKA-SWIGLO, A.; SZYMUSIAK, H.; MALINOWSKA, P. Betanin, the   main 

pigment of red beet: Molecular origin of its exceptionally high free radical-scavenging activity. 

Food Additives and Contaminants, v. 23, n. 11, p. 1079-1087, 2006. 

 

GOMES, M. H. et al. Polyphenoloxidase activity and browning in fresh-cut 'Rocha' pear as 

affected by pH, phenolic substrates, and antibrowning additives. Postharvest Biology and 

Technology, v. 91, p. 32-38, 2014. 

 

GRAF, E. Antioxidant potential of ferulic acid. Free Radic Biol Med, v. 13, n. 4, p. 435-48, 

Oct 1992. 

 

HEIM, K. E.; TAGLIAFERRO, A. R.; BOBILYA, D. J. Flavonoid antioxidants: chemistry, 

metabolism and structure-activity relationships. The Journal of Nutritional Biochemistry, v. 

13, n. 10, p. 572-584, 2002. 

 

KANNER, J.; HAREL, S.; GRANIT, R. Betalains - A new class of dietary cationized 

antioxidants. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 49, n. 11, p. 5178-5185, 2001. 

 

KAZIMIERCZAK, R. et al. Beetroot (Beta vulgaris L.) and naturally fermented beetroot juices 

from organic and conventional production: metabolomics, antioxidant levels and anticancer 

activity. Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 94, n. 13, p. 2618-2629, 2014. 

 

KOROLEVA,  O.     et   al.  Evaluation  of  the  Antiradical  Properties   of  Phenolic    Acids. 

International Journal of Molecular Sciences, v. 15, n. 9, p. 16351-16380, 2014. 

 

KUJALA, T. S. et al. Phenolics and betacyanins in red beetroot (Beta vulgaris) root: 

Distribution and effect of cold storage on the content of total phenolics and three individual 

compounds. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 48, n. 11, p. 5338-5342, 2000. 
 

  .  Betalain  and  phenolic  compositions  of  four  beetroot  (Beta  vulgaris)    cultivars. 

European Food Research and Technology, v. 214, n. 6, p. 505-510, 2002. 

 



83  
LEE, C. Y.; WHITAKER, J. R. Enzymatic browning and its prevention. ACS Publications, 

1995. 

 

LOUIE, G. V. et al. Structural determinants and modulation of substrate specificity in 

phenylalanine-tyrosine ammonia-lyases. Chem Biol, v. 13, n. 12, p. 1327-38, 2006. 

 

MATTILA, P.; HELLSTROM, J. Phenolic acids in potatoes, vegetables, and some of their 

products. Journal of Food Composition and Analysis, v. 20, n. 3-4, p. 152-160, 2007. 

 

MIKOLAJCZYK-BATOR, K.; CZAPSKI, J. Effect of pH Changes on Antioxidant Capacity 

and the Content of Betalain Pigments During the Heating of a Solution of Red Beet Betalains. 

Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, v. 67, n. 2, p. 123-128, 2017. 

 

MISHRA, B. B.; GAUTAM, S.; SHARMA, A. Free phenolics and polyphenol oxidase (PPO): 

The factors affecting post-cut browning in eggplant (Solanum melongena). Food Chemistry, 

v. 139, n. 1-4, p. 105-114, 2013. 
 

PANNALA, A. S. et al. Flavonoid B-Ring Chemistry and Antioxidant Activity: Fast Reaction 

Kinetics. Biochemical and Biophysical Research Communications, v. 282, n. 5, p. 1161- 

1168, 2001. 

 

PATI, S. et al. Characterization of caffeic acid enzymatic oxidation by-products by liquid 

chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry. Journal of 

Chromatography A, v. 1102, n. 1, p. 184-192, 2006. 

 

PEDRENO, M. A.; ESCRIBANO, J. Studying the oxidation and the antiradical activity of 

betalain from beetroot. Journal of Biological Education, v. 35, n. 1, p. 49-51, 2000. 
 

  . Correlation between antiradical activity and stability of betanine from Beta vulgaris L 

roots under different pH, temperature and light conditions. Journal of the Science of Food and 

Agriculture, v. 81, n. 7, p. 627-631, 2001. 
 

PEDREÑO, M. A.; ESCRIBANO, J. Correlation between antiradical activity and stability of 

betanine from Beta vulgaris L roots under different pH, temperature and light conditions. 

Journal of the Science of Food and Agriculture, v. 81, n. 7, p. 627-631, 2001 

 

PIETTA, P. G. Flavonoids as antioxidants. Journal of Natural Products, v. 63, n. 7, p. 1035- 

1042, 2000. 

 

RAVICHANDRAN, K. et al. The effect of different processing methods on phenolic acid 

content and antioxidant activity of red beet. Food Research International, v. 48, n. 1, p. 16- 

20, 2012. 

 

RE, R. et al. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization 

assay. Free Radical Biology and Medicine, v. 26, n. 9-10, p. 1231-1237, 1999. 

 

RICE-EVANS, C. A.; MILLER, N. J.; PAGANGA, G. Structure-antioxidant activity 

relationships of flavonoids and phenolic acids. Free Radical Biology and Medicine, v. 20, n. 

7, p. 933-956, 1996. 

 

RICHARD, F. C. et al. Cysteine as an inhibitor of enzymic browning. 1. Isolation and 

characterization of addition compounds formed during oxidation of phenolics by apple 

polyphenol oxidase. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 39, n. 5, p. 841-847, 

1991. 

 

RICHARD-FORGET, F. C.; GOUPY, P. M.; NICOLAS, J. J. Cysteine as an inhibitor of 



84 

 

enzymic browning. 2. Kinetic studies. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 40, 

n. 11, p. 2108-2113, 1992. 

 

SAKIHAMA, Y. et al. Beetroot betalain inhibits peroxynitrite-mediated tyrosine nitration and 

DNA strand cleavage. Free Radical Research, v. 46, n. 1, p. 93-99, 2012. 

 

SAVIC, S.; KECKES, S.; PETRONIJEVIC, Z. Modification of quercetin with l-cysteine by 

horseradish peroxidase. Biocatalysis and Biotransformation, v. 34, n. 5, p. 226-235, 2016. 

 

SINGLETON, V. L.; ROSSI, J. A. Colorimetry of Total Phenolics with Phosphomolybdic-

Phosphotungstic Acid Reagents. American Journal of Enology and Viticulture, v. 16, n. 3, p. 

144,  1965. 

 

STINTZING, F. C. et al. Color, betalain pattern, and antioxidant properties of cactus pear 

(Opuntia spp.) clones. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 53, n. 2, p. 442-451, 

2005. 

 

STRACK,  D.;  VOGT,   T.;  SCHLIEMANN,   W.  Recent  advances  in  betalain    research. 

Phytochemistry, v. 62, n. 3, p. 247-269, 2003. 

 

TESORIERE, L. et al. Betacyanins as phenol antioxidants. Chemistry and mechanistic aspects 

of the lipoperoxyl radical-scavenging activity in solution and liposomes. Free Radical 

Research, v. 43, n. 8, p. 706-717, 2009. 

 

TORTOE, C.; ORCHARD, J.; BEEZER, A. Prevention of enzymatic browning of apple 

cylinders using different solutions. International Journal of Food Science and Technology, 

v. 42, n. 12, p. 1475-1481, 2007. 

 

URBANIAK, A.; SZELĄG, M.; MOLSKI, M. Theoretical investigation of stereochemistry and 

solvent influence on antioxidant activity of ferulic acid. Computational and Theoretical 

Chemistry, v. 1012, p. 33-40, 2013. 

 

VAN ACKER, S. A. B. E. et al. Structural aspects of antioxidant activity of flavonoids. Free 

Radical Biology and Medicine, v. 20, n. 3, p. 331-342, 1996. 

 

VON ELBE, J. H.; SCHWARTZ, S. J.; HILDENBRAND, B. E. Loss and regeneration of 

betacyanin pigments during processing of red beets. Journal of Food Science, v. 46, n. 6, p. 

1713-1715, 1981. 

 

WATTS, K. T. et al. Discovery of a Substrate Selectivity Switch in Tyrosine Ammonia-Lyase, 

a Member of the Aromatic Amino Acid Lyase Family. Chemistry & Biology, v. 13, n. 12, p. 

1317-1326, 2006. 

 

WEAVER, L. M.; HERRMANN, K. M. Dynamics of the shikimate pathway in plants. Trends 

in Plant Science, v. 2, n. 9, p. 346-351, 

 

WRUSS, J. et al. Compositional characteristics of commercial beetroot products and beetroot 

juice prepared from seven beetroot varieties grown in Upper Austria. Journal of Food 

Composition and Analysis, v. 42, p. 46-55, 2015. 

 

YEN, G. C.; DUH, P. D.; TSAI, H. L. Antioxidant and pro-oxidant properties of ascorbic acid 

and gallic acid. Food Chemistry, v. 79, n. 3, p. 307-313, 2002. 

 




