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RESUMO 

O armazenamento é de fundamental importância para manter a qualidade do produto recém colhido. Diversas 

formas de armazenamento são utilizadas visando o aumento do tempo de conservação do produto, entre eles 

a atmosfera controlada. O aspargo é um alimento que apresenta diversos compostos bioativos, porém se 

degrada rapidamente, apresentando apenas 3 dias de tempo de prateleira devido a sua fisiologia. O objetivo 

do trabalho foi avaliar a influência do armazenamento em atmosfera controlada sobre o conteúdo total de 

polifenóis e a atividade antioxidante do aspargo (Asparagus officinalis) durante 6 dias. O armazenamento em 

atmosfera controlada se mostrou efetivo para manter o conteúdo total de polifenóis e reduzir a perda de 

atividade antioxidante do aspargo após 6 dias de armazenamento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Polifenóis; Flavonoides; Atividade antioxidante. 

 

1. INTRODUÇÃO 

. A manutenção e a melhora da qualidade pós-colheita está se tornando cada vez 
mais importante, isso devido à oferta de produtos de boa qualidade que vem superando a 
demanda. A tecnologia de armazenamento em atmosfera controlada (AC) e modificada 
(AM) pode contribuir para alcançar essa qualidade (THOMPSON, 2010). A técnica de AC, 
monitora e controla continuamente as concentrações de O2 e CO2 durante o período de 
armazenamento. Essa técnica pode aumentar o tempo de armazenamento de produtos 
vegetais como frutas e hortaliças, pois tem influência sobre a respiração e taxas de 
produção de etileno do produto, retardando o amolecimento dos tecidos, amadurecimento 
e senescência (BISHOP, 2011; ERKAN & WANG, 2008). 

Em uma AC o nível de O2 é determinado pela concentração mínima no qual o fruto 
entra em estresse pela falta de oxigênio, após isso a concentração de O2 é mantida em um 
valor suficiente para aliviar o estresse, esse ciclo é sempre repetido devido à demanda de 
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O2 que o fruto tem durante seu ciclo pós-colheita, tendo o cuidado para não atingir níveis 
onde o dano pelo estresse por falta de O2 se torne irreversível (BURDON et al. 2008). 

Diversas propriedades terapêuticas do aspargo são reportadas, sendo apontado 
como causa os diversos polifenóis e a atividade antioxidante presente no vegetal. O 
aspargo é um vegetal altamente perecível, tendo 3 dias de armazenamento em condições 
ambiente, durante a pós-colheita diversos mudanças fisiológicas e da composição do 
aspargo ocorrem, entre eles: abertura das brácteas, perda de água, degradação da clorofila 
e redução da atividade antioxidante (LI; ZHANG, 2015). O teor de compostos bioativos pode 
sofrer alterações durante armazenamento, isso devido a degradação metabólica, 
respiração e as alterações fisiológicas que ocorrem durante o processo de pós-colheita 
(MATTHES; SCHMITZ-EIBERGER, 2009). 

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência do armazenamento em atmosfera 
controlada durante 6 dias sobre os compostos bioativos do aspargo (Asparagus officinalis). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os aspargos foram adquiridos em mercado local (Maringá, Paraná, Brasil), 
sanitizados e separados conforme o diâmetro, sendo utlizados apenas as lanças entre 13 
e 15 mm. Após os dias de armazenamento os aspargos foram liofilizados, triturados e 
extraído com mentanol. Para a determinação de polifenóis totais foi utilizado a metologia 
de Singleton & Rossi (1965), os resultados foram expressos em mg EAG/g matéria seca 
(ms). A atividade antioxidante foi determinada através do método de sequestro do radical 
ABTS (RE et al., 1999) expresso em porcentagem.  

Todas as análises foram feitas em triplicatas, os resultados estão expressos como 
valor ± desvio padrão (DP), a análise de variância (ANOVA) foi realizada e a comparação 
de médias foi realizada através do teste de Tukey com nível de significância de 5% (p ≤ 
0,05). O software SAS studio foi utilizado para realizar a análise estátistica. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O conteúdo total de polifenóis e a atividade antioxidante (ABTS) são representados 
na tabela 1. As análises foram realizadas no dia 0, quando teve início o período de 
armazenamento e comparadas com os resultados obtidos após 2 e 6 dias de 
armazenamento. 

Tabela 1. Compostos bioativos e ativadade antioxidante (ABTS) do extrato da folha de E. 
pyriformis 

Extrator Polifenóis Totais (mg EAG/g) ABTS (%) 

D0 7,13 ± 0,12a 79,72 ± 0,09a 

D2C 6,57 ± 0,18ab 74,37 ± 0,93b 

D2A 6,41 ± 0,13ab 73,93 ± 1,17bc 

D6C 5,64 ± 0,06c 65,82 ± 0,22d 

D6A 6,32 ± 0,20ab 71,27 ± 0,06c 

Valor ± DP. D0 = Dia inicial, D2C = aspargo armazenado em atmosfera normal após 2 dias, D2A 
= aspargo armazenado em atmosfera controlada após 2 dias, D6C = aspargo armazenado em 
atmosfera normal após 6 dias, D6A = aspargo armazenado em atmosfera controlada após 6 dias. 
*Letras diferentes, na mesma coluna, mostra diferença significativa (p ≤ 0,05) de acordo com teste 
de Tukey. 

Após dois dias de armazenamento, tanto os aspargos armazenados em atmosfera 
comum quanto em atmosfera controlada não apresentaram redução dos compostos 
fenólicos totais. Com seis dias de armazenamento, apenas o aspargo armazenado em 
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atmofera controlada manteve os compostos fenólicos inalterados. A atividade antioxidante 
teve redução tanto para o controle quanto para o aspargo em atmosfera controlada em 
todos os dias, porém após 6 dias a redução foi menor para o aspargo armazenado em 
atmosfera controlada. Essa diferença pode ser explicado pela redução da respiração do 
aspargo mantido em atmosfera controlada, reduzindo assim a degradação do alimento. 
Matthes & Schmitz-Eiberger (2009) mostraram que para dois cultivares de maçã (golden 
delicious e topaz) armazenados em atmosfera controlada durante 135 dias, não houve 
diferença no conteúdo total de polifenóis e na atividade antioxidante comparando com os 
valores obtidos no momento da colheita das frutas.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atmosfera controlada foi capaz de manter o conteúdo total de polifenóis inalterado 
após os seis dias de armazenamento, já para a atividade antioxidante existiu redução 
mesmo com o armazenamento em atmosfera controlada, porém a redução foi menor que 
a encontrada para o aspargo armazenado em atmosfera comum. 
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