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ESTUDO DA AT IVIDADE ENZTMICA DA POLIFENOL OXIDASE E DA PEROXIDA 

SE EM ALGUMAS FRUTAS E HORTALIÇAS 11 IN NATURA" E PROCESSADAS. 

Candidata: Elisete da Silva 

Orientador: Prof.Dr. João Nunes Nogueira 

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi o de con -

tribuir para o conhecimento da atividade da polifenol oxi.dase 

(PFO) e da peroxidase (PO) em algumas frutas e hortaliças bem 

como selecionar o melhor m�todo pelo qual elas podem ser contr� 

ladas. Com este propósito foi estudado o comportamento das ati

vidades dessas enzimas, o efeito de alguns métodos de inativa -

ção (tratamento termico, metabissulfito de potãssio e ãcido as

córbico) e a taxa de regeneração apõs processamento térmico (a� 

pertização), nas seguintes frutas e hortaliças em que o escure

cimento enzimico constitue real problema no processamento: pe

ra (var. D'ãgua), figo (var. Roxo de Valinhos), banana (var. Na 

nica), maçã (var. Golden Delicious), pêssego (var. Talismã), ce 

noura (var. Roxa), couve-flor (var. Bola de Neve), batata (var. 

Bintje) e palmito (Juçara ou Jiçara). 
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A PFO foi considerada a enzima mais importante 

no escurecimento enzlmico das frutas e a PO no das hortaliças. 

As atividades da PFO e PO das frutas e PFO das hortaliças apre-

- sentaram um crescimento linear durante a reaçao de escurecimen

to. Jã nas hortaliças a PO apresentou atividade com crescimento

exponencial no decorrer da mesma reaçao.

Para a PFO das hortaliças e PO das frutas, o 

tratamento termico foi considerado o melhor método de inativa -

ção. Tanto o ãcido asc5rbico como o tratamento termice mostra -

ram-se eficientes no controle da atividade da PO nas hortaliças. 

Jã para a PFO das frutas, o metabissulfito de potãssio foi mais 

eficiente, porem mostrou-se inadequado para controlar a ativida 

de da peroxidase em quase todos os produtos estudados. 

Em termos gerais, nas frutas, a PFO apresentou 

maior resistência ã inativação que a PO e no caso das hortali -

ças ocorreu o inverso, ou seja, a PO apresentou maior resistên

cia que a PFO. 

O palmito destacou-se dos outros produtos estu 

dados pela intensa atividade apresentada pela PFO e PO, o que 

explica a rapidez com que escurece durante o seu preparo para 

processamento. Observou-se ainda nesta hortaliça que tanto a 

atividade da PFO como a da PO são muito maiores na base do cre

me do que na ponta, o que sugere que estas duas partes deveriam 

ser processadas separadamente. 
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Quanto a regeneraçao das enzimas apos o proce� 

sarnento termico (appertização), o fenômeno foi constatado somen 

te no caso da PO que mostrou assim grande estabi1idade ãs condi 

ções adversas encontradas durante aquele tratamento termico. A 

PFO por sua vez, demonstrou ser uma enzima muito sensível, nao 

se regenerando durante o tempo em que os produtos processados 

ficaram armazenados. 
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STUDY OF ENZYMIC ACTIVITY OF POLYPHENOL OXIDASE ANO PEROXIDASE 

IN SOME FRESH ANO CANNED FRUITS AND VEGETABLES: 

Candidate: Elisete da Silva 

Adviser: Prof.Dr. João Nunes Nogueira 

SUMMARY 

The objective of the present work was to con

tribute for the knowledge of the polyphenol oxidase (PPO) and 

peroxidase (PO) activities in some fruits and vegetable, as 

well to select the best method by which they can be contro1led. 

With this purpose the behavior of these enzymes activities,the 

effect of some inactivation methods (heat treatment, potassium 

metabissu1fite and ascorbic acid) and the regeneration rate 

after canning were studied in the following fruits and vegeta

bles, in which the enzymic browning represents a great proces

sing problem: pear (var. D 1 âgua), fig (var. Roxo de Valinhos), 

banana (var. Nanica), apple (var. Golden Delicious), peach 

(var. Talismã), carrot (var. Roxa), caul iflower (var. Bola de 

Neve), potato (var. Bintje) and heart-of-palm (Juçara ou Jiça

r a) 

The PPO was considered the most important brow 

ning enzyme of the fruits and the PO of the vegetables.The 
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PPO and PO activities of the fruits and PPO of the vegetables 

presented a linear behavior during the development of the brow

ning reactions. On the other hand, an exponential behavior was 

observed for the PO activity of the vegetables during the cour

se of the sarne reactions. 

For the vegetables PPO and fruits PO, the heat 

treatment was considered the best method of inactivation. Both 

ascorbic acid and heat treatment showed to be effectives to con 

trol the PO activity in the vegetables. On the other hand for 

the fruit PPO potassium metabissulfite was the most effective 

method, but did not control the PO activity in almost all pro

ducts studied. 

In general, for the fruits, the PPO presented 

more resistance to be inactivated than peroxidase and in the 

case of the vegetables the inverse occurred, that is, PO was mo 

re resistant than PPO. 

Heart-of-palm differed from the others products 

studied due to the intense activity presented by PPO and PO en

zymes, which explains the rapid darkening that occurrs during 

its preparation for processing. It was also observed in this ve 

getable, that PPO and PO activities are much higher in the base 

than in the upper part of the product, suggesting that these 

two parts should be separately processed. 
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Concerning to the enzyme regeneration a fte r 

canning, the phenomenon was evident only in the case of the PO 

which showed great stability in adverse conditions found during 

heat processing. PPO, for his turn, showed to be a very heat 

sensitive enzyme, as no regeneration was observed during the 

storage time of the processed products. 
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l . I NTRODUÇAO

A aceitação de um produto pelo consumidor depe� 

de principalmente de sua aparência. Aparência relaciona-se sem

pre a textura e cor, principalmente a cor. Dai a importância da 

preservação da cor original dos alimentos apôs o processamento. 

O escurecimento enzimico, geralmente altera nao 

so a aparência como o 11flavor" e o valor nutritivo dos alimentos. 

Assim,e importante que se conheça os mecanismos dessas reaçoes e 

os métodos pelos quais ela pode ser controlada nos diversos pro

dutos. O escurecimento e considerado desejãve1 em alguns produ -

tos, tais como chã preto, café, suco de maçã, onde contribui pa

ra melhorar a aparência e o 11flavor 11 do alimento, do ponto de 

vista de aceitação pe1o consumidor. Entretanto, em muitos outros 

casos, como,frutas, hortaliças, alimentos congelados e desidrat2. 

dos, ele é indesejãve1, porque resulta na produção de 11fla 

vors 11 estranhos e aparência inferior. 



2. 

O escurecimento que ocorre normalmente em fr� 

tas e hortaliças durante o processamento, ou quando os tecidos 

sao injuriados ou expostos ã condições anormais, ê devido pri� 

cipalmente i oxidações enzfmicas (MATHEW e PARPIA, 1971), embo 

ra reaçoes de natureza não enzfmica possam também ocorrer (MEYER, 

1975). O escurecimento ocorre somente apõs injurias mecânicas 

ou fisiolÕgicas, porque no tecido intacto substrato e enzima l' 

estão separados (PONTING, 1960). 

O tecido injuriado escurece rapidamente quan� 

do exposto ao ar devido ã conversao de compostos fenõlicos a 

ortoquinonas; estas polirnerizam-se dando origem a compostos de 

coloração escura denominados melanoidinas (CORSE, 1964). 

De acordo com ESKIN et alii (1971 ), a princi

pal enzima responsãvel pelas reaçoes de escurecimento ê. a poli 

fenol oxidase, embora também seja possfvel a participaçio de 

outras enzimas, tais como a peroxidase (REED e UNDERKOFLER , 

1966). 

Dentre os substratos mais comuns para ," essas 

reaçoes destacam-se, o cateco1 � a tirosina, a 3,4 - dihidroxi

fenilalanina, o ãcido cafêico, o ãcido gâ1ico, a hidroquinona 

e um grande numero de antocianinas e f1avonoides (MEYER� 1975), 

podendo assim, ser considerados importantes constituintes dos 

alimentos. Segundo HAISMAN (1974) o potencial de escurecimento 
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das frutas e horta1iças, mesmo em diferentes variedades da me� 

ma especie, estã diretamente relacionado ã quantidade de com -

postos fenÕlicos, e atividade da enzima, ou ã combinação destes 

dois fatores. 

Inúmeros traba1hos tem sido feitos visando se 
.,. . � 

lecionar metodos para o controle do escurecimento enz1m1co. Os 

antioxidantes tem sido usados com sucesso. Assim, na prepara -

ção de pêssegos para congelamento, a adição de pequenas quantl 

dades de ãcido ascórbico não sõ previne o escurecimento como 
-</ 

também a perda de 11 f1avor 11 (MEYER, 1975).··o calor inativa as 

enzimas responsãveis pe1a reação, e consequentemente quando as 

frutas ou hortaliças são branqueadas ou quando são submetidas 

ã appertização,a reação de escurecimento e interrompida (PON-
\\ 

TING, 1960 e BRAVERMAN, 1963). A retirada do oxigênio e o fe-

chamento a vãcuo também sao usados para diminuir o nível de 

oxidação (CRUESS, 1958). 

O efeito de diversos compostos tais como o 

anídrido sulfuroso, a cisteina, o cloreto de sõdio e o ãcido 

cítrico, sobre as oxidases, tem sido objeto de vãrios estudos. 

Em preparações caseiras, tanto suco de abacaxi como de limão 

tem sido usados para prevenir o escurecimento. Suco de abacaxi 

tem uma porcentagem relativamente alta de compostos sulfidríli 

cos que são antioxidantes, e suco de limão contêm ãcidos cítri 

co e ascÕrbico que também previnem o escurecimento (JOSLYN e 

PONTING, 1951). 
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O grande desafio para o tecno1ogista ê desco-

brir métodos simples, eficientes e econômicos para evitar a 

ocorrência do escurecimento durante o manuseio comercial e o 

processamento de alimentos. Tendo esta meta em vista nos prop� 

semos a estudar a atividade da polifenol oxidase e da peroxidi 

se em algumas frutas e hortaliças, visando determinar ·as melho 

res condições para o controle do escurecimento enzímico. Os 

principais objetivos foram: 

a. Estudar a atividade da polifenol oxidase e

da peroxida�e em algumas frutas e hortaliças "in natura". 

b. Determinar o efeito de alguns tratamentos

térmicos na atividade das duas enzimas nas frutas e hortaliças 

estudadas. 

c. Estudar a influência de alguns compostos

químicos ho controle do escurecimento enzímico das frutas e 

hortaliças. 

d. Estudar a possível regeneraçao das enzimas

apõs processamento termico. 
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2. REVIS�O DA LITERATURA

2. 1. Considerações gerais

São muitos os compostos fenÕlicos, envolvidos 

na reaçao de escurecimento enzim1co. Segundo CORSE (1964), o e� 

curecimento enzimico consiste na reação de uma enzima (ou mÜ1tl 

plas enzimas) que oxida compostos derivados do catecol a orto -

quinonas. O cateco1 e geralmente formado enzimicamente por hi

droxilação, ã partir de um monofenol. 

GRIFFITHS (1959), estudando o escurecimento en 

zimico em banana, identificou vãrios compostos fenÕ1icos, dos 

quais a 3,4 - dihidroxifeniletilamina (dopamina) foi considera

do o mais importante, por ser o mais ativo. Este composto foi 

identificado tanto na polpa como na casca. PALMER (1963) purifi 

cou a polifenol oxidase de banana e registrou tambem que a dop� 

mina era o substrato mais importante. De acordo com BUCKLEV 

(1964} ê possível que o acido c1orogênico também esteja presen-
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te em algumas variedades de banana, porem em baixa concentra -

ção. Leucodelfinidina e leucocianidina também foram identifica 

das na fruta, especialmente quando no estãgio imaturo (SIMMONOS, 

1954). 

SIOUD e LUH (1966), identificaram em peras,os 

seguintes compostos fenõlicos: leucoantocianinas, catecois , 

epicatecois, ãcido c1orogênico e ãcido cafêico. As anãlises fo 

ram feitas em pure de pera �artlett e a leucoantocianina mos

trou ser o composto (en51ico mais abundante. NORTJE (1966) ob

servou também em peras Bartlet a presença de catecol e proant� 

cianidinas. 

Estudando os compostos fenÕlicos que ocorrem 

em pessegos, LUH � alii (1967), identificaram catecois, leuco 

antecianinas e derivados do ãcido clorogênico, como os mais 

importantes. BUREAU et alii (1977) trabalhando com seis dife. -

rentes variedades de pêssego verificaram, cromatograficamente, 

que em todas as variedades os icidos clorogênico e neoclorogê

nico estavam presentes, aparecendo a leucoantocianina em quan

tidades apreciãv�is somente em duas das seis variedades anali

sadas. 

Em maçã foram isolados compostos como, leuco-

cianidina, cateco1, flavonol, e ãcido clorogênico (WILLIAMS, 

1953). HULME (1958) encontrou flavonoides, tais como,querceti

na e rutina na casca de maçi� 



7. 

�cido c1orogênico, ãcido p-cumãrico, flavo

nois e catecol foram encontrados em damasco enlatado {EL-SAYED 

e LUH, 1965). 

O conteúdo de ãcido cafêico e ãcido clorogêni 

co foram determinados por VECHER e YAKIMOVICH (1966), em dife

rentes variedades de batata, sendo encontrados valores varian

do ehtre 0,13 - 0,67 % e 0 > 07 - 0,12 %,.respectivamente. 

O escurecimento oxidativo do ãcido clorogêni

co, foi relacionado ã descoloração da superfície de cenouras , 

por CHUBEY e NYLUND (1969). Eles encontraram o ãcido clorogêni 

co como principal substrato para o escurecimento oxidativo em 

cenouras. 

São muitas tambêm as enzimas que podem catall 

zar a reaçao de escurecimento enzimico. De acordo com BOUCHIL

LOUX (1962), as principais enzimas que tomam parte nas reaçoes 

de escurecimento são as po1ifenol oxidases, embora outras enzi 

mas como a peroxidase, possam tambem estar envolvidas (REED e 

UNDERKOFLER, 1966). 

JOSLYN e PONTING (1951), usaram o termo poli

fenol oxidase, abreviado para polifenolase ou fenolase, para 

designar todas as enzimas que tem a capacidade de oxidar os 

compostos fenõ1icos a ortoquinonas. 
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Uma preparaçao de fenolases obtida de batata, 

por KUB0WITZ (1938) mostrou ser a enzima composta de 0,20 % de 

Cu e 14,4 % de N. Afirma o autor que quando o Cu é removido da 

enzima por diálise, esta perde a sua atividade que pode ser re 

cuperada pela adição de sais de Cu. No entanto, BRAVERMAN (1963) 

afirma que e praticamente impossível separar o grupo prostêti

co das metaloproteinas, como e o caso da polifenol oxidase,sem 

a destruição irreversível da potência enzimica. 

Uma preparaçao enzimica semelhante a obtida 

por KUB0WITZ (1938) em batata, extraida de cogumelo por DALTON 

e NELSON (1939), mostrou ser a enzima composta de 0,25 % de Cu 

e 1 3 ,6 % de N. Segundo KERTESZ e ZIT0 (1957), o peso molecular 

da enzima ê de 34.000, e com uma concentração de 0,20 % de Cu, 

a enzima contêm um atomo de Cu por molécula. 

PALMER e R0BERTS (1967), também verificaram 

ser a polifenol oxidase, extraída de banana, uma metaloenzima 

do Cu, assim como outras polifenol oxidases. 

LUH e PHITHAKPOL (1972), calcularam para a p� 

lifenol oxidase a constante de Michaelis (Km), em pêssegos da

variedade Haldorf. O valor encontrado foi 0.015M de catecol a 

pH 6,2. Os autores afirmaram ser Km uma caracteristica importa�

te da enzima, porque expressa a concentração de substrato re

querida para atingir metade da velocidade máxima da ação da mes 

ma. 
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A atividade das fenolases ê dependente do pH. 

Segundo REED e UNDERKOFLER (1966), o pH Õtimo para a atividade 

das fenolases não estã muito bem definido, variando entre 5-7. 

Em valores mais altos de pH, a autoxidação do substrato torna 

impossivel a avaliação da atividade enzímica com muita preci -

são. Em valores mais baixos, particularmente valores menores 

que 3, a atividade enzímica não pode ser demonstrada e um sub

sequente aumento do pH não restaura a atividade perdida. 

REYES e LUH (1960), trabalhando com polifenol 

oxidase de pêssegos da variedade Fay Elberta, descaroçados, e�

centraram o pH Õtimo para sua atividade entre 5,9 e 6,3. LUH e 

PHITHAKPOL (1972), verificaram o efeito do pH na atividade da 

polifenol oxidase extraida de pêssegos da variedade Halford,em 

três níveis de maturação da fruta. A atividade ótima da polif� 

nol oxidase ocorreu a pH 6,2. 

LIMA� alii (1974), trabalhando com polife -

nol oxidase de palmito, encontraram o pH Õtimo, tendo como subs 

trato o cateco1, entre 6-7. 

KAHN (1977), estudando a atividade da polife

nol oxidase de duas variedades de abacate (Fuerte e Lerman),ern 

função do pH, mostrou que a enzima das duas fontes exibiu uma 

curva Õtima de atividade a valores de pH entre 5,5 - 6,5, ten

do como substrato tanto o 4-metil catecol como DL-DOPA (3,4-dl 

hidroxifeni1a1anina). 
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De uma maneira geral, o pH Ótimo para a ativ.:!_ 

dade da pol ifenol oxidase em frutas como cerejas (BENJAMIM e 

MONTGOMERY, 1973), pêssegos Clingstone e Halford (LUH e PHITHA! 

POL, 1972) e banana (PALMER e ROBERTS, 1967), tem sido encon -

trado sempre na faixa de 6,2 - 7,2. Jã para o abacate 'Lula' ,o 

pH ótimo para a atividade da enzima variou de 4,7 a 4,8, cons

tituindo assim, uma exceção (KNAee, 1965). 

A susceptibilidade das frutas e hortaliças ao 

escurecimento enzímico, varia entre as espécies, e mesmo entre 

diferentes variedades da mesma espécie. Pêssegos das variedades 

Elberta Freestone e Haldorf, por exemplo, diferem em suas ta

xas de escurecimento, e ficou demonstrado que isto estã direta 

mente relacionado com a atividade da polifenol oxidase de cada 

variedade. As enzimas das frutas destas duas variedades mostra 

ram grande diferença nos valores de Km (constante de Michaelis),

para substratos específicos (LUH e PHITHAKPOL, 1972). 

HAISMAN (1974), verificou que existem marca -

das diferenças na susceptibilidade ao escurecimento enzímico 

entre diferentes variedades de maçã. As variedades Golden Del.:!_ 

cious e Laxton Superb são mais susceptíveis ao escurecimento 

do que as variedades Cox's Orange Pippin, Crispin e Bramley's 

Seedling. Afirma o autor que o tempo de colheita pode ter a1-
-

gum efeito, pois e conhecido que maças muito verdes frequente-

mente, tornam-se escuras rapidamente. No caso da variedade 
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Bramley's Seedling existem indicações de que maças colhidas rrui 

to prematuras ou tardiamente, tornam-se escuras mais rapidame� 

te do que aquelas colhidas na meia estação. Salienta ainda o 

autor que, considerãveis variações metabÕlicas tem lugar dura� 

te o armazenamento de maçãs apõs a colheita, e durante este tem 

po a sensibilidade ao escurecimento pode aumentar ou decrescer 

de acordo com a variedade. Maçãs Golden Delicious escurecem mui 

to menos após armazenamento a 3,5° C por 3 meses, enquanto que 

as frutas da variedade Laxton Superb mostram mais susceptibill 
-

dade ao escurecimento, apos o mesmo tratamento. 

KAHN {1975) estudou a atividade da polifenol 

oxidase de três variedades de abacate: Fuerte, Horeshim e Ler 

man. A variedade Fuerte mostrou a maior atividade, seguida por 

Horeshim e Lerman. O autor testou por vãrios caminhos, a pos -

sibilidade de que a baixa atividade da variedade Lerman, fosse 

devida ã presença de inibidores ou fatores degradantes da en

zima, ou de que a polifenol oxidase da variedade Fuerte conti

vesse um fator ativante. Entretanto estas possibilidades foram 

rejeitadas, e o autor concluiu que a diferença na taxa de escu 

recimento das três variedades estã diretamente relacionada com 

a atividade da po1ifeno1 oxidase expressa na fração enzímica. 

IADEROZA � a1ii (1980) traba1hando com dois 

cultivares de abacate {Wagner e Quintal), constatou que o ex

trato enzímico da cultivar Wagner apresentou uma atividade seis 
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vezes superior ao da cultivar Quintal, apesar da polpa de am

bas diferirem muito pouco quanto ã velocidade de escurecimento. 

De acordo com REED e UNDERKOFLER (1966), VOI

ROL (1972) e WHITAKER (1976) a peroxidase também tem importân

cia no escurecimento enzimice de frõtas e hortaliças. Segundo 

REED e UNDERKOFLER (1966) esta enzima tem um peso molecular de 

cerca de 40.000, e contêm um ãtomo de Fe por molêcula. 

O guaiacol ê um dos principais substratos pa

ra a peroxidase (WHITAKER, 1976). MARSHALL e CHISM (1979) estu 

dando o emprego da o-dianisidina, guaiacol e pirogalol, como 

substratos para a peroxidase concluiram que o guaiacol e o pi

rogalol são os compostos mais apropriados para a anãlise quan

titativa da enzima. 

A atividade da peroxidase também e afetada P! 

lo pH. O pH õtimo ê 7,0 e 70 % de sua atividade mãxima e obti

da em valores de pH entre 6 e 8 (WILOER, 1962). 

2.2. Métodos de controle do escurecimento enzimice 

2.2.1. Inativação pelo calor 

A resistência das oxidases ao calor tem sido 

muito estudada, isto porque talvez seja o calor o método mais 

utilizado para inativação destas enzimas em processos como bran 
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queamento e pasteurização, pré-tratamentos a que sao submeti -

das frutas e hortaliças antes da apertização, congelamento ou 

desidratação, ou ainda na obtenção de sucos e purês (ESKIN et 

alii, 1971). 

A estabilidade da polifenol oxidase, em 18 di_ 

ferentes sucos de frutas, foi investigada por YANKOV (1962).As 

anãlises foram feitas em sucos com e sem polpa. Ele observou 

que as enzimas do suco contendo polpa, são mais resistentes ao 

calor do que aquelas do suco clarificado, provavelmente devido 

a uma maior atividade enzímica na polpa. 

JANKOW (1963) estudou os efeitos do calor na 

inativação de oxidases. Construiu as curvas de inativação pelo 

calor da polifenol oxidase e peroxidase, de sucos clarificados 

e nao clarificados de cereja, ameixa,damasco e algumas hortali_ 

ças. Nas diferentes frutas observou uma grande resistência da 

polifenol oxidase e uma baixa resistência da peroxidase. Nas 

hortaliças o autor obteve resultados inversos. YANKOV (1963) 

num estudo comparativo da resistência ao calor da polifenol oxi 

dase em frutas e hortaliças,.observou também que a enzima e 

mais estãvel nas frutas. 

Muitos problemas podem aparecer quando o ca

lor e usado. A fruta ou hortaliça tratada pelo calor pode 

apresentar textura indesejãvel, variação do 11 f1 avor 11ori ginal , 
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e desenvolvimento de 11 f1avors 11 estranhos (PONTING, 1960). Por 

isso e essencial, que o binômio tempo-temperatura a ser usado 

no processamento seja cuidadosamente escolhido, levando-se sem 

pre em conta as caracter1sticas particulares de cada produto. 

De acordo com REED e UNDERKOFLER (1966), o bl 

nômio tempo-temperatura necessãrio para inativar a polifenol 

oxidase vai depender em grande parte do pH. A diminuição do pH 

resulta num decréscimo de atividade da enzima, sendo irreversi 

velmente inativada em valores de pH menores que 3. 

Para a peroxidase, também, tanto as taxas 

inativação quanto de regeneração são dependentes do pH. Ela 

inativada muito rapidamente a 76° c e pH 4,5 ou mais baixo, 

de 

e

nestas condições não ocorre recuperaçao apreciãvel de sua ati

vidade. Valores de pH entre 5 e 10 tem pequeno efeito na inati 

vação da enzima (LUH e WHITAKER, 1974). 

RESENDE et alii {1969) trabalhando com peroxl 

dase em purê de ervilha e de espinafre, ca1cularam os proces -

sos requeridos para inativar e impedir a regeneração da enzima. 

Verificaram os autores que valores de 2,2 e 1,3 minutos sao 

respectivamente requeridos a 132 e 143 ° c para impedir a regen! 

ração da peroxidase no purê de ervilha. Estes valores entretan 

to, levam a uma completa perda de cor, podendo-se efetivamente 

excluir a ervilha como candidata ao HTST (High Temperature 
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Short Time). Jã para com o purê de espinafre, este problema não 

ocorre, pois a enzima não se regenera apôs o referido processo. 

A resistência térmica das enzimas, particula! 

mente da peroxidase varia consideravelmente, mesmo entre as di 

ferentes variedades da mesma hortaliça (ESSELEN et alii, 1956). 

De um modo geral, um aquecimento a so
º
c por 10 a 20 minutos ou 

a 100° c por 2 a 5 minutos, é suficiente para a inativação das 

enzimas. No entanto, deve-se sempre ter em mente que tudo de-
\ \ 

pende da fruta ou hortaliça considerada (MATHEW e PARPIA,1971). · 

Segundo alguns autores, as polifenol oxidases 

de frutas como abacate, variedades Lerman e Fuerte (KAHN, 1977), 
-

pessego Clingstone (WONG � alii, 1971 ), cerejas Ann Royal (BE!!, 

JAMIN e MONTGOMERY, 1973) e peras Bartlett (RIVAS e WHITAKER , 

1973), se caracterizam por uma grande resistência ao calor. Do 

mesmo modo, a peroxidase também é uma enzima altamente resis -

tente ao calor podendo mesmo se regenerar dependando:.das condi 

ções de sua inativação (LUH e WHITAKER, 1974). 

O fenômeno da regeneraçao nao tem atê o pre -

sente uma explicação adequada. Supõe�se que a proteina desnatu 

rada possa, depois de um certo tempo, reorganizar-se parcia1me� 

te através de pontes de hidrogênio e ligações dissulfeto, recu 

perando assim sua atividade (BRAVERMAN, 1963). 
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GIBRIEL � alii (1978), fizeram uma compara -

çao entre a peroxidase de três fontes diferentes: espinafre , 

abricó e cenoura, mostrando que a enzima àa ultima fonte e a 

mais estãvel ao calor. A mais sensivel e a de abricõ que foi 

rapidamente inativada e cuja atividade mais diminuiu durante o 

armazenamento refrigerado. 

ESSENLEN e ANDERSON (1956), apresentaram dados 

da destruição tirmic� da peroxidase em 17 diferentes vegetais 

a 87 e 134° c, e mostraram que a quantidade de calor requerida 

para prevenir a regeneração da enzima durante o armazenamento 

e de duas a �uatro vezes maior do que a requerida para inativar 

a enzima. 

O branqueamento tem sido um dos métodos mais 

usados na prevenção do escurecimento enzimice. Entretanto, a 

necessidade de uma rãpida inativação da enzima foi salientada 

por TATE et alii (1964). No caso de pera Bartlett eles observa 

ram que em alguns casos o branqueamento lento, além de prejudi 

car a textura, resultou na ativação em vez da inativação da e� 

zima. Tem sido demonstrado que o branqueamento através de mi

c�oondas (COLLINS e McCARTY, 1969) inativa as fenolases mais 

rapidamente que a imersão em ãgua fervente e que seu emprego 

pode reduzir o tempo de branqueamento com vantagens. QUENZER e 

BURNS�(1981), estudando diversos tipos de branqueamento (vapor, 

ãgua fervente e microondas), concluiram também que o branquea-
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menta por microondas é o melhor 9 no que diz respeito ã reten -

ção de ãcido ascõrbico e manutenção da textura original do pr� 

duto. 

2.2.2. Inativação por compostos quimttos 

2.2.2.1. Anfdttdo sulfuroso 

Dos produtos quimices usados no controle do 

escurecimento enzimico, o anidrido sulfuroso (so2) talvez seja

o mais importante.

JOSLYN e BRAVERMAN (1954), indicaram a adição 

de so
2

, na forma de ãcido sulfuroso e sulfito, a produtos como 

maças e batatas, como um bom meio para o controle do escureci

mento enzimice. O so
2 

pode entretanto, ser usado tanto na for

ma de gas como na forma de sulfitos. O gas é mais eficiente de 

vida a sua elevada taxa de penetração nas f�utas e hortaliças, 

mas os sulfitos são mais fãceis de serem manuseados e por isso 

sao os mais usados nas industrias de processamento (REED e UN

DER KOFLER, 1966). 

Existem vantagens e desvantagens no uso des -

ses compostos. Sua aplicação pode resultar no desenvolvimento 

de 11flavor 11 e odor indesejãveis, pode alterar a cor natural do 

alimento, pu pode acelerar o processo de corrosão das latas 
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alem de ser tõxico em concentrações elevadas (ESKIN � alii , 

1971 ). A maior desvantagem do emprego de so
2 

ê o seu efeito des 

trutivo sobre a vitamina B1 ou tiamina (ROBERTS e McWEENY,1972).

Apesar disso, esse inibidor tem sido usado no processamento de 

alimentos, devido principalmente ã sua eficiência e baixo cus

to. 

O 1
1flavor 11 desagradãvel que pode resultar da 

aplicação de so
2 

nos alimentos não é o maior problema, uma �ez 

que o excesso pode ser facilmente removido apõs a inativação 

da enzima. A remoçao pode ser feita pela aplicação de vãcuo,por 

aquecimento, ou pela reaçao com um composto quimico como o pe

rõxido de hidrogênio (ESKIN � alii, 1971 ). 

Duas escolas principais tentam explicar o me

canismo pelo qual o so
2 

inibe o grupo das fenolases. A primei

ra diz que o so
2 

inibe a enzima, e a outra, que a quinona for

mada é reduzida pelo so
2 

para o fenol original (ESKIN � a1ii, 

1971 ). 

MUNETA (1966), nos fornece evidências que su

gerem que o bissulfito impede o aparecimento do escurecimento 

enzimico por inibição da hidroxilação oxidativa da L-tirosina 

para 3,4 dihidroxifenilalanina. Por outro lado EMBS e MARKAKIS

(1965), apresentam evidências que mostram que a inibição do es 

curecimento enzimice pelo so
2 

e devido, em grande parte, ã in-
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teração deste composto com a o-quinona, impedindo a sua polim� 

rização que levaria ã formação das melanàidinas. Existe também 

uma outra possibilidade , a de que o so
2 

agiria reduzindo o 

oxigênio, tornando-o não disponível ã reação de oxi9ação (MATHEW 

e PAR PI A , 1 9 71 ) . 

Deve ser enfatizado que somente o so
2 

livre ê 

efetivo na prevenção do escurecimento enzímico. Uma certa pro

porção do so
2 

adicionado aos alimentos reage com aldeidos e ce 

tonas (glucose por exemplo), para formar compostos de adição , 

tornando assim o so
2 

não disponível para a reação (ESKIN et 

alii, 1971 ). 

PONTING (1960), estudando o controle do escure 

cimento enzímico em frutas pelo so
2
, concluiu que baixas concen 

trações, tais como l ppm de so
2 

livre, podem inibir a po1ifeno1 

oxidase. Ele rea1izou uma série de experimentos nos quais dife

rentes concentrações de bissulfito de sódio eram adicionados a 

quantidades fixas de uma solução de catecol. A reaçao enzímica 

era iniciada pela adição de iguais quantidades de uma prepara -

çao de polifeno1 oxidase purificada e verificou que 1 ppm de 

so
2 

reduziu a atividade enzimica a cerca de 20 % e que 10 ppm 

podem inativar completamente a mesma. 

Segundo REED e UNDERKOFLER (1966), concentra -

çoes baixas, como 1 ppm são suficientes para a obtenção de bons 
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resultados, mas que na prãtica concentrações bem maiores sao 

uti1izadas. 

FRANCIS e AMLA (1961 ), mostraram que pedaços 

de batata colocados por 30 segundos numa solução contendo 2 500 

ppm de so
2
, absorvem cerca de 50 ppm, e que este nivel ê sufi

ciente para inibir o escurecimento. 

Deve-se ressaltar entretanto, que a concentra 

çao mínima de so
2 

requerida irã variar com a fonte e com a va

riedade da matéria-prima, de acordo com o nivel de atividade 

enzimica e a natureza dos substratos fenõlicos de cada caso 

{HAISMAN, 1974). 

2 . 2 . 2 . 2 . Ãcidos 

A aplicação de ãcidos é um método muito usado 

no controle do escurecimento enzímico. Os ãcidos usados estão 

entre aqueles que ocorrem naturalmente nas frutas e hortaliças, 

particularmente ãcido cítrico, ãcido mãlico, ãcido fosfórico e 

ãcido ascõrbico. No geral, eles agem diminuindo o pH o que pr� 

voca un decréscimo da taxa de escurecimento. O pH Õtimo para a 

atividade das fenolases se situa entre a faixa de 6 a 7, sendo 

que abaixo de 3 não hã atividade enzimica (ESKIN et a1ii, 1971 ). 
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Dentre os ãcidos usados, destaca-se pelas va� 

tagens que apresenta, o ãcido ascõrbico. Ele não confere "fla

vor 11 aos alimentos, pelo contrário, é usado para preservã-lo 

durante o processamento (GUTTERSON, 1971 ). Não possue açao co� 

rosiva sobre os metais, e alêm disso seu valor como vitamina é 

bem conhecido (CORSE, 1964 e ESKIN !:..!. alii, 1971). 

De acordo com PON TING (1960) e ADAMS e BLUNDi 

TONE (1971 ), o ãcido ascõrbico não inibe diretamente a enzima, 

mas reduz a ortoquinona. Este processo ê acompanhado por uma 

perda gradual de atividade pela enzima, conhecida como reação 

de inativação. BAUERNFEIND e PINKERT (1970),também afirmam que 

quando uma quantidade adequada de ãcido ascórbico estã presen

te, a ortoquinona é reduzida para as formas ortofenÕ1icas e o 

escurecimento não se efetua. 

Segundo DIMPFH e SOMOGYI (1975), o ãcido as -

cõrbico pode agir de três maneiras diferentes: pela redução 

das ortoquinonas formadas, inativando diretamente a enzima ou 

ainda por competição com o substrato. TATE � alii (1964), tra 

ba1hando com polifenol oxidase de pera Bartlett, observou que 

o ãcido ascórbico é muito efetivo no controle do escurecimento,

porém age mais como um antioxidante do que como um verdadeiro 

inibidor da enzima. 
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As frutas e hortaliças devem ser tratadas com 

quantidades adequadas de ãcido ascõrbico, caso contrãrio a ta 

xa de reação diminuirã apenas ligeiramente. O controle total 

da reação sõ é obtido quando quantidades de ãcido ascõrbico 

em excesso forem utilizadas (ESKIN � a1ii, 1971 ). 

Frequentemente a combinação do ãcido cítrico 

com o ãcido ascõrbico ou sulfito de sódio, também ê usada no 

controle do escurecimento enzimico (JOSLYN e PONTING, 1951 e 

PONTING, 1960). O ãcido cítrico possue um duplo efeito inibi -

dor, diminue o pH do meio e também forma quelatos com o Cu, r� 

movendo-o da enzima, o que a torna inativa. Entretanto, o ãci

do cítrico não parece ser um inibidor tão eficiente quanto o 

ãcido ascõrbico (ESKIN et alii, 1971). 

2.2.2.3. Outros compostos químicos 

Muitos outros agentes químicos, além do so2
e dos ãcidos, podem ser usados no controle do escurecimento en 

zimico. O cloreto de sódio e comumente utilizado, principalme� 

te nas soluções de espera onde a fruta ou hortaliça descascada 

ê mantida atê que o processamento tenha continuidade. Num sis

tema modelo ficou demonstrado que uma concentração de 0,1 % de 

cloreto de sÕdio inibe de .maneira significativa o escurecimen

to, porêm no caso de frutas, a concentração de cloreto de sõdb 
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requerida para inativar totalmente as enzimas e muito alta,pr� 

judicando o 11flavor 11 , limitando assim o seu uso (ESKIN � alii, 

1971). 

LUH e PHITHAKPOL (1972), estudando o efeito 

do cloreto de sõdio na po1ifeno1 oxidase de pessegos, conclui

ram que a atividade da enzima diminui com o aumento da concen

tração de NaCl. A inibição da atividade a uma concentração de 

0,5 % de NaCl foi de 16 %, a 1 % de 28 %, e a 3,0 % de 30 %.Em 

relação ã polifenol oxidase de pera d'Anjou, o NaCl mostrou ser 

um inibidor pouco potente, inibindo apenas 20-30 % da ativida

de enzimica, em concentrações relativamente altas (HALIM e MONT 

GOMERY, 1978). Resultados semelhantes foram tambem registrados 

por BENJAMIN e MONTGOMERY (1973) para a polifenol oxidase de 

cerejas. 

LUH e PHITHAKPOL (1972), estudando o efeito 

do EDTA na polifenol oxidase de pêssego, concluiram que o EDTA 

provoca apenas um ligeiro decréscimo na taxa de escurecimento 

enzirnico, indié:ando que no caso ce pêssegos ele nao e o mêtodo de

controle ideal. O EDTA tambem não foi considerado um bom ini

bidor da polifenol oxidase do abacate (KAHN, 1977) e da uva 

(WISSEMANN e LEE, 1981). Por outro lado, TWIGG � a1ii (1974), 

trabalhando com batata doce, testou o efeito de vãrios aditi -

vos na prevençao do escurecimento enzimico, verificando que o 

EDTA •,era o mais efetivo dos aditivos usados. O EDTA foi efi-
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ciente mesmo em baixas concentrações, e particularmente quando 

o produto era exposto ao ar. Os autores sugeriram que a ação do

EDTA pode ser devida a quelação dos tons metãlicos, que sao os 

responsãveis pela formação, juntamente com a quinona, de um com 

plexo de coloração escura no produto. O EDTA apresentou, entre

tanto, o inconveniente de ocasionar o amolecimento da batata do 

ce. 

Os sais de boro tem sido também citados, como 

um bom método de controle do escurecimento enzímico (BEDROSIAN 

et alii 1959). Quanto ao seu modo de ação, parece que os bara

tos formam um complexo com os polifenõis (substratos), justame� 

te no grupo di-OH, que é o sítio da oxidação catalizada pela en 

zima (BEDROSIAN � alii, 1960). 

A cisteina ê um outro composto químico que com 

binando-se com os produtos iniciais da reação enzímica (ortoqul 

nonas), impede a sua polimerização e o consequente escurecimen

to (ADAMS e BLUNDSTONE, 1971 ). A cisteina parece levar vantagem 

quando comparada ao ãcido ascõrbico, isto porque menores quantl 

dades são necessãrias e �nibe a reação de escurecimento por um 

período mais longo (WALKER e REDDISH, 1964). Este aminoãcido P! 

rece ser especialmente efetivo para inibir a po1ifeno1 oxidase 

de pera (WANG e MELLENTHIN,1973 e HALIM e MONTGOMERY, 1978). 
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Dietilditiocarbamato é outro agente quelante 

dotcobre, que inibe o escurecimento enzfmico (REED e UNDERKO -

FLER, 1966 e MATHEW e PARPIA; 1971). Este composto foi conside 

rado como um dos melhores inibidores da po1ifenol oxidase de 

peras d'Anjou, reduzindo a atividade enzfmica de 40 a 60 %, a 

uma concentração de lmM (HALIM e MONTGOMERY, 1978). REYES e LUH 

(1960), concluiram que no caso de pêssegos, o dietilditiocarb� 

mato de sódio inibe fortemente tanto a polifenol oxidase quan

to a peroxidase, apesar da última ser uma enzima que contem fer 

ro. 

WISSEMANN e LEE (1981), estudaram o efeito de 

nove diferentes inibidores, sobre a polifenol oxidase de uva 

das variedades Niagara e Ravat, e os inibidores que se mostra

ram mais potentes foram justamente a cisteina e o dietilditio

carbamato de sõdio. 

PALMER e ROBERTS (1967), trabalhando com poll 

fenol oxidase de banana, concluíram ser o 2-Mercaptobenzotiazol

(MBT), o. seu mais efetivo inibidor. MBT inibe a oxidação do 

substrato a concentrações mais baixas que 10-7M e

inibição prolongada ã concentrações de 2.10-5M ou

causa 

maiores. 

uma 

A 

inibição resulta da formação de um complexo entre a enzima e o 

inibidor. 
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MURR e MORRIS (1974), estudaram o uso do ãci

do succ1nico-2,2-dimetilhidrazina (SADH), como metodo de contr� 

le da descoloração em cogumelos. A descoloração foi significa

tivamente retardada, pelo tratamento com SADH. O efeito entre

tanto, não durou mais do que três dias, sendo que apõs este te� 

po todos os cogumelos descoloriram em taxas iguais ou maiores 

do que o controle. Os autores concluíram que o SADH exerce um 

duplo efeito na redução da descoloração em cogumelos: primeiro 

por um aumento do nivel de protease dentro do tecido, que então 

induza umaumento da degradação da ortodifenol@xidase ; segundo 

o SADH compete com outros compostos (p.ex. prolina) pelas quin�

nas produzidas e isto resultaria em pequenas quantidades de qul 

nonas altamente reativas. 

Trabalhando com ãcidos cinâmicos no controle 

do escurecimento enzimico em maçãs, WALKER (1976)conc1uiu que a 

adição desses ãcidos ou de seus sais de sõdio, mais solüveis,p� 

de oferecer um mêtodo barato e eficiente no controle do escure

cimento enzímico. Dos ãcidos usados o cinâmico e o p-cumãrico 

mostraram ser os inibidores mais eficientes. Baixas quantidades 

dustes compostos sao capazes de prover um controle por tempo r� 

1ativamente longo do escurecimento enzímico. O autor afirma ain 

da que os ãcidos citados e seus respectivos sais tem sido encon 

trados naturalmente em muitas frutas e plantas comestíveis, não 

trazendo portanto, nenhum problema para a saúde se forem usados 

como método de controle do escurecimento enzímico. 
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O uso de enzimas tipo ox1genase, tem sido ci

tado tamb�m, como um mêtodo alternativo de controle do escure

cimento enzimico (KELLY e FINKLE, 1969). Estas enzimas catali

zam a quebra de anêis hidroxiaromãticos dos substratos como 

catecol ou tipo catecol, resultando produtos que não entram na 

reação de escurecimento. 

Um outro mêtodo alternativo foi desenvolvido, 

e se baseia na meti lação enzimica da estrutura o-dihidroxi ,fel 

ta por enzimas como a meta-o-metiltransferase, o que bloquea -

ria o grupo reativo do difenol (FINKLE e NELSON, 1963). Esta 

enzima funciona na presença de um doador do grupo meti 1 tal CQ_

mo a S-adenosilmetionina, e de um receptor, tal como o o-dife

nol. Assim, o produto deverã ser imerso numa solução ligeira

mente alcalina, contendo a enzima e o doador do grupo metil .Es 

te mêtodo, parece que torna a fruta ou hortaliça resistente ao 

escurecimento, sem afetar cor, 11 flavor 11

, odor e textura origi

nais (ESKIN et alii, 1971). 

2.2.3. Exclusão do oxigênio 

Uma simples aplicação deste mêtodo para o co� 

tro1e do escurecímento ê feita pelas donas de casa, durante o 

descascamento de frutas e hortaliças submergindo as mesmas em 

ãgua limitando assim o oxigênio que pode entrar em contato com 

o tecido superficial (ESKIN et �lii, 1971 ).
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Este mêtodo, entretanto, tem muitas desvanta

gens. A fruta ou hcrtaliça, pode escurecer quando �eexposta ao 

ar, e alem disso deve-se considerar também, o oxigênio que oco� 

re naturalmente nos seus tecidos. O palmito por exemplo, apre

senta uma quantidade de gases apreciãvel em seus tecidos (PAS

C H O A L I NO � a l i i , 1 9 7 8 ) . S e g u n d o P A S C H O A L I NO e 8 E R N H AR D T ( l 9 7 8) 

a desaeração mecânica do palmito, a temperatura ambiente, mos

trou ser o Ünico mêtodo adequado para evitar seu escurecimento. 

A exposição dos toletes a uma pressao de 120 mm de Hg durante 

15 seg. foi suficiente para se obter um produto final de alta 

qualidade. 

-

No caso de pessego congelado em pedaços, a su· 

perfTcie dos pedaços ê frequentemente tratada com excesso de 

ãcido ascõrbico antes do processamento. O ãcido ascõrbico uti

liza o oxigênio da superfície para a sua autoxidação, estabel� 

cendo assim uma barreira ã difusão do ar no espaço entre a fr� 

ta e a embalagem (GUADAGNI e NIMMO, 1957). A sacarose tem sido 

também usada, na preservaçao de frutas por congelamento. Quan

do em solução ela reduz a concentração de oxigênio dissolvido 

no meio e a taxa de difusão do oxigênio do ar para os tecidos 

da fruta (JOSLYN e PONTING, 1951). 

Deve ser também lembrado que a exaustão, ê o 

método mais usado para a remoçao do oxigênio, e que geralmente 

e feita pelo aquecimento da lata, jã com seu conteúdo, antes 

do fechamento (CRUESS, 1958 ). Alternativamente, a fruta ou hor 
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taliça, pode ser acondicionada ã vacuo em uma embalagem herme

ticamente fechada (ESKIN et alii, 1971). 
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3. MATERIAL E MtTODOS

3.1. Matéria-prima 

Neste estudo foram utilizadas as seguintes 

frutas e hortaliças: pera (Pyrus betulaefolia), var. d'l-\gua 

figo (Ficus carica L.), var. Roxo de Valinhos; banana (Musa ca

vendishi), var. Nanica; maça (Mallus sylvestris Mi11), var. Gol 

den Delicious; pêssego (Prunus persica v. vulgaris), var. Ta1i� 

ma; cenoura (Daucus carota), var. Roxa; couve-flor (Brassica 

oleracea v. botrytis), var. Bola de Neve; batata (Solanum tu

berosum L.), var. Bintje e palmito (Euterpe edulis Mart.) (Juç� 

ra ou Jiçara). 

As diversas variedades foram adquiridas na re

gião de Piracicaba e representam, de um modo geral, as respectl 

vas frutas e hortaliças mais comercializadas no Estado de São 

Paulo. 
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Para obtenção das frutas e hortaliças, adotou

se como critêrio, adquirir somente aquelas que se apresentavam 

em excelentes condições para o consumo 11 in natura". 

Uma vez obtida, a matéria-prima era imediata

mente transportada para as dependências do Departamento de Te� 

nologia Rural da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Quei

roz", da Universidade de São Paulo em Piracicaba, onde foi ana 

lisada e processada. 

3.2. Anãlise da matéria-prima 

Para cada fruta ou hortaliça foram determina

dos o pH e a% de sÕlidos solúveis, expressa em graus de Brix, 

afim de caracterizar a matéria-prima utilizada. 

Para a determinação do pH, utilizou-se um po

tenciômetro Metrohm, Modelo E 350. A% de sõlidos solúveis me

dida em refratômetro Bausch & Lomb (0-40° ). 

3.3. Determinação da atividade da polifenol oxidase (PFO) 

A atividade da PFO foi determinada de acordo 

com a técnica descrita por PONTING e JOSLYN (1948), com algu -

mas alterações. 
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Amostras de 40 g de fruta ou hortaliça, des -

cascada, e 160 ml de ãgua destilada gelada (Oº 
- 4º C), foram 

trituradas por três minutos em liquidificador. O material as

sim preparado, foi centrifugado (International K) por 15 minu

tos a 1500 rpm. O líquido sobrenadante foi passado para um Er 

lenmeyer de 250 ml com tampa e colocado em banho de gelo pica

do, para ser utilizado como fonte enzimica (extrato enzimice). 

Em outro Erlenmeyer de 250 ml foram adiciona-

dos, 3 ml de catecol 0,lM e 96 ml de tampão fosfato 0,2M, pH 

6,0 (substrato), que a seguir foi deixado em banho-maria a 3ü
°

C 

até estabilizar a temperatura. A este substrato foi adicionado 

1 ml do extrato enzimico, sendo então rapidamente homogeneiza

do; tomou-se cerca de 10 ml em um tubo do espectrofotômetro , 

efetuando-se 10 leituras de l em l minuto, em 425 nm. 

O espectrofotômetro usado foi o Coleman Junior 

II, modelo 6/20, previamente calibrado com ãgua destilada. Co

mo controle para a reação enzimica, foi utilizado um tubo do 

espectrofotômetro contendo apenas o substrato (catecol e tam -

pão fosfato). 

Uma unidade da enzima (PFO), foi definida co-

mo a quantidade de extrato enzímico que acusou um aumento na 

absorb�ncia de 0,001 unidades por minuto. 
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3.4. Determinação da atividade da peroxidase 

A atividade da peroxidase foi determinada de 

acordo com a técnica descrita por FERHRMANN e DIAMOND (1967) , 

com algumas modificações. 

Amostras de 40 g de fruta ou hortaliça, des -

cascada, e 160 ml de ãgua destilada gelada (0
° 

- 4
°

C), foram 

trituradas por três minutos em liquidificador. O material as

sim preparado, foi centrifugado (International K) por 15 minu

tos a 1500 rpm. O líquido sobrenadante foi passado para um Er

lenmeyer de 250 ml com tampa e colocado em banho de gelo pica

do, para ser utilizado como fonte enzímica (extrato enzímico). 

Em outro Erlenmeyer de 50 ml foram adiciona -

dos, 20 ml de tampão fosfato 0,2M, pH 6,0 e 2 ml do extrato en 

zímico, que a seguir foi deixado em banho-maria a 25
°

c atees

tabilizar a temperatura. Apõs a estabilização, foi adicionado 

1 ml de guaiacol 0,5 % e em seguida l ml de H2o2 0,08 %, sendo

então rapidamente homogeneizado; tomou-se a seguir 10 ml em tu 

bo do espectrofotômetro, efetuando-se 10 leituras de 1 em 1 mi 

nuto, em 470 nm. 

O espectrofotômetro usado foi o Coleman Junior 

II, modelo 6/20, previamente calibrado com ãgua destilada. Co

mo controle para a reação enzímica foi utilizado um tubo do es 
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pectrofotômetro contendo a mistura reativa menos o perõxido de 

hidrogênio (tampão fosfato, extrato enzimico e guaiacol ). 

Também no caso de peroxidase uma unidade da 

enzima foi definida como a quantidade de extrato enzimico que 

acusou um aumento na absorbância de 0,001 unidades por minuto. 

3.5. Condições em�� foram estudadas as atividades da poli

fenol oxidase e da peroxidase 

As atividades da polifenol oxidase e da peroxi 

dase foram estudadas nas frutas e hortaliças nas seguintes con

dições: 

a. No extrato enzimico obtido da matéria-prima

11 in natura
11

• 

Neste caso determinou-se a atividade Õtima das 

enzimas, sendo feitas seis repetições para cada fruta ou horta

liça, em estudo. 

b. No extrato enzimico submetido ã tratamento

térmico.

Apõs a obtenção do extrato de cada enzima, 5 ml 

deste, em tubo de ensaio (serie de três tubos), foi colocado em 
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. - o o o -

banho-maria as temperaturas de 70 , 80 e 90 C. Apos a estabi-

lização da temperatura, foram contados 2 minutos e o extrato 

foi então imediatamente resfriado, colocando-se em banho de g� 

lo picado. Apõs o resfriamento, foi feita a avaliação da ativi 

dade das duas enzimas, com duas repetições para cada tratamen

to térmico em estudo. 

c. No extrato enzlmico tratado com metabissulfi

to de potãss i o.

Foi utilizado metabissulfito a 0,05, 0,1 e 0,2%, 

porcentagem esta calculada sobre o peso de fruta ou hortaliça 

utilizada na obtenção do extrato (40 g). O metabissulfito foi 

adicionado juntamente com a agua destilada, ã fruta ou hortali 

ça antes de ser triturada no liquidificador. Para cada concen

tração em estudo foram feitas duas repetições. 

d. No extrato tratãdo com �oidó .ascórbico.

Foi utilizado ãcido ascõrbico a 0,1, 0,5 e 1 %, 

porcentagem tambem calculada sobre o peso da fruta ou hortali

ça utilizada na obtenção do extrato (40 g). O acido ascõrbico 

foi adicionado juntamente com a ãgua destilada ã fruta ou hor

taliça, antes de ser triturada no liquidificador. Foram feitas 

duas repetições para cada concentração de acido ascõrbico em 

estudo. 
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e. No extrato o btido da fruta ou hortaliça

apos zero, 30 e 60 dias do processamento

t�rmico �ppertização).

Neste caso também foram feitas duas repetições 

para cada periodo de tempo estudado. 

3.6. Processamento das frutas 

As frutas foram processadas na forma de frutas 

em calda. A Figura l mostra o fluxograma das operações utiliza

das no processamento. 

3.6.l. Preparo 

Conforme a fruta, variou o modo como foi feito 

o preparo. Os p�ssegos foram descascados, cortados e descaroça

dos em metades. As peras e maçãs também foram descascadas e co� 

tadas em metades. A banana foi descascada e cortada em pedaços 

de 9 cm de comprimento. O figo foi apenas cortado em metades. O 

descascamento foi feito i mao, tendo-se o cuidado de mergulhar 

frequentemente as frutas numa solução de cloreto de sõdio ã 2 %, 

como um tratamento prêvio temporãrio para evitar o escurecimen

to enzimice. 
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PREPARO 

j 
IMERSAO EM SOLUÇÃO DE ESPERA 

! 
ACONDICIONAMENTO 

l 
EXAUSTAO 

1 
RECRAVAÇÃO 

ESTERILIZAÇ'fS.O 

l 
RESFRIAMENTO 

l 
ARMAZENAMENTO 

F i gural - Fluxograma das operaçoes utilizadas no processamento 

das frutas. 
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3.6.2. Imersão em solução de espera 

Apõs o preparo, as frutas, exceçao feita ã ba 

nana, foram imersas em uma solução contendo 2 % de cloreto de 

sõdio, onde ficaram ate que o processamento tivesse prossegui

mento. 

3.6.3. Acondicionamento 

O acondicionamento foi feito em latas de l kg 

(99,5 x 118,0 mm) revestidas internamente com verniz epoxi, ob 

tidas da Rheem Metalúrgica S.A. Em cada lata foram colocadas 

500 g da fruta e 1 ,5 g de ãcido citrico, no caso da pera e pe� 

sego, e 3,0 g no caso da banana, maça e figo. A seguir foi adi 

cionado xarope de sacarose a 50° Brix ate cobrir todo o mate

rial, deixando um espaço-livre de 6 a 8 mm. Para facilitar a 

exaustão, o xarope foi adicionado ã quente (cerca de 90° C). 

3.6.4. Exaustão e recravaçao 

Os recipientes devidamente preenchidos, ainda 

abertos, foram colocados em banho-maria com agua em ebulição 

(98
°

C), ficando a parte superior das latas a cerca de 3 cm aci 

ma do nivel da ãgua. Os recipientes foram aquecidos ate que a 

temperatura do xarope atingisse ss
º
c, no centro geométrico da 

lata. Apõs a exaustão, as latas foram recravadas em recravadei 

ra de laboratõrio,da Dixie Canner Co, e conduzidas para a este 

relização. 
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3.6.5. Esterilização 

A esterilização foi feita por imersão das la

tas em ãgua fervente (98° C), por 30 min. no caso do pessego,p� 

ra, maçã e figo e por 40 min. no caso das bananas. 

3.6.6. Resfriamento e armazenamento 

Ap6s a esterilização, as latas foram resfria

das por imersão em tanque com circulação de ãgua fria. As latas 

foram retiradas com uma temperatura de cerca de 35° c, escorri

das e armazenadas ã temperatura ambiente (25° - 30 ° C). 

3.7. Processamento das hortaliças 

3.7.l. Batata, couve-flor e cenoura 

O fluxograma das operaçoes utilizadas no pro

cessamento da batata, couve-flor e cenoura, constam da Figura 

2 . 

3.7.l.l. Preparo 

As batatas foram descascadas a m ao, tendo-se 

o cuidado de mergulhâ-las frequentemente numa salmoura com 2 %

de cloreto de sõdio, e processadas inteiras. A couve-flor foi 

cortada em pedaços (5 cm de comprimento) e a cenoura em rode -

las (l cm de espessura). 



BATATA 

l 
PREPARO 

l 
IMERSAO EM SOLUÇAO DE ESPERA 

ACONDICIONAMENTO 

� 
EXAUSTl-CO 

l 
RE CRA rÇI\O 

ESTERILIZAÇAO 

l 
RESFRIAMENTO 

t 
ARMAZENAMENTO 

40. 

COUVE-FLOR e CENOURA 

j 
PREPARO 

1 
BRANQUEAMENTO 

Figura 2 - Fluxograma das operaçoes utilizadas no processamento 

da batata, couve-f1or e cenoura. 
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3.7.1.2. Imersão em solução de espera e bran -

queamento 

As batatas não foram branqueadas, permanecen

do imersas em uma salmoura com 2 % de cloreto de sõdio, ate o 

acondicionamento. 

A cenoura e a couve-flor foram branqueadas por 

imersão em agua fervente (98° C) por 3 min., após o que foram 

imediatamente resfriadas. 

3.7.1.3. Acondicionamento 

O acondicionamento, também como para as frutas, 

foi feito em latas de 1 kg (99,5 x 118,0 mm), revestidas inter

namente com verniz epoxi, obtidas da Rheem Metalúrgica S.A. Em 

cada lata foram colocadas 500 g de hortaliça e a seguir adicio

nada salmoura a 3 %, ã quente (cerca de 90
°

C), ate cobrir o ma

terial, deixando-se um espaço ·livre de 6 a 8 mm. 

3.7.1.4. Exaustão e recravaçao 

Os recipientes devidamente preenchidos, ainda 

abertos, foram parcialmente imersos em agua em ebulição, fican

do a parte superior dos mesmos a cerca de 3 cm acima do nível 

da �gua. Os recipientes foram aquecidos ate que a temperatura da 
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salmoura atingisse 85° c, no centro geométrico da lata. Apôs 

exaustão as latas foram recravadas em recravadeira Dixie e con 

duzidas para a esterilização. 

3.7.l.5. Esterilização 

A esterilização destas hortaliças foi feita em 

autoclave, a 115,5° c por 30 minutos. 

3.7.1.6. Resfriamento e armazenamento 

Imediatamente apos a esterilização as latas fo

ram resfriadas por imersão em tanque com circulação de ãgua fria. 

As latas foram retiradas com uma temperatura de cerca de 35 ° C,e� 

corridas e armazenadas â temperatura ambiente (25 ° - 30 ° �. 

3.7.2. Palmito 

A Figura 3 mostra o fluxograma das operaçoes uti 

lizadas no processamento do palmito. 

3.7.2.l. Descascamento 

No descascamento inicial, foram deixadas duas baj_ 

nhas protegendo o c reme. Cada creme foi dividido ao meio, sepa

rando-se ponta e base, que foram processadas separadamente. 
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DESCASCAMENTO PARCIAL 

1 
DESCASCAMENTO FINAL E CORTE 

l 
IMERSAO EM SOLUÇÃO DE ESPERA 

! 
BRANQUEAMENTO 

! 
RESFRIAMENTO 

! 
ACONDICIONAMENTO 

l 
EXAUSTÃO 

l 
RECRAVAÇAO 

! 
ESTER ILI ZAÇAO 

l 
RESFRIAMENTO 

! 
ARMAZENAMENTO 

Figura 3 - Fluxograma das operaçoes utilizadas no processamen

to do palmito. 
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O descascamento final e o corte do creme em 

pedaços (toletes com 9 cm de comprimento), foram efetuados den 

tro de uma solução contendo 0,5 % de ãcido cftrico, como um 

tratamento prêvio temporãrio para evitar o escurecimento enzi

mi co. 

3.7.2.2. Imersão em solução de espera 

Apõs o corte do creme, os toletes foram ime -

diatamente colocados numa solução de espera contendo 5 % de elo 

reto de sÕdio e l % de âcido citrico, onde permaneceram atê que 

fosse aplicado o branqueamento. 

3.7.2.3. Branqueamento e resfriamento 

O branqueamento foi feito por imersão dos tale 

tes numa salmoura em ebulição, durante 20 min. A salmoura conti 

nha 2 % de cloreto de sódio e 0,2 % de ãcido citrico. Imediata

mente apos o branqueamento, os toletes foram resfriados por 

. - - - o o 
1mersao em agua a temperatura entre 3 e 5 C. 

3.7.2.4. Acondicionamento 

O acondicionamento foi feito da mesma maneira 

que para as outras hortaliças (item 3.7.1.3.), variando apenas 

a composição da solução de enlatamento, que conteve 3 % de elo 

reto de sôdio e 0,7 % de ãcido cítrico (pH de equilibrio LJ.,3). 
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3.7.2.5. Exaustão e recravaçao 

Foi feita da mesma maneira que para as outras 

hortaliças (item 3.7.1.4.). 

3.7.2.6. Esterilização 

A esterilização foi feita por imersão das la

tas em agua fervente (98° C) por 45 minutos.

3.7.2. 7. Resfriamento e armazenamento 

Também foram feitos da mesma maneira que para 

as outras hortaliças (item 3.7.1. 6 .). 

3.8. Anãlise estatística 

Foram analisados somente os dados da atividade 

enzímica (absorbância) obtidos nas frutas e hortaliças 11 in nat.!:!. 

ra 11

• Foi feita anãlise de regressão polinomial (19 e 29 graus) 

dos dados (GOMES, 196 0), para se verificar o comportamento das 

enzimas dwrante o desenvolvimento da reação, isto e, se sua ati 

vidade tem um crescimento linear ou quadrãtico em relação ao 

tempo. 
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O esquema de anãlise de variância foi o que 

se segue: 

e . da variação G. L.

R Linear 1 

R. Quadrâtica l 

Resíduo 8 

Total 10 

Para cada caso foi determinado o coeficiente 

de determinação (r
2

) que indica a proporção da variação total

dos dados, explicada pela regressão. Neste caso: 

r = 

SQ Regressão 

SQ Total 

No caso da regressao linear foi adotado o se -

guinte modelo: 

y. = a +  bx. + e.
l 1 l 

e no caso da regressao quadrãtica: 

onde: 

y1 = a + bx
1 

+ 

x. = tempo em minutos
l 

y. = absorbância
1

e. 0 N(0,6
2

)
1

2 
ex. + e. 

l l
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO

Os resultados aqui aptesentados (Quadros l a 

37) correspondem, de um modo geral. ãs medias das diversas de

terminações. 

4.1. Anãlise da matéria-prima 

Para caracterizar a matéria-prima utilizada • 

foram feitas analises de pH e sõ1idos solúveis, cujos resulta

dos são apresentados nos Quadros 1 e 2. 
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Quadro 1 - pH e sõlidos solúveis das frutas 11 in natura 11

• 

Frutas pH SÕlidos solúveis 

Pera 3,5 9,0 

Figo 4,6 5,0 

Banana 4, 6 l 8, 5

Maçã 3,8 l 3 , 5

Pêssego 3 , 1 1 2, O 

Quadro 2 -· pH e sÕlidos solúveis das hortaliças "in natura 11

• 

Hortaliças pH Sólidos solúveis 

Cenoura 7,9 6 , O 

Couve-flor 6 • l 8,0 

Bata ta 6,0 5,0 

Palmito (ponta) 7, 5 3, 5 

Palmito (base) 7 , 1 3,0 
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4.2. Atividade das enzimas nas frutas e hortaliças 

O estudo do sistema enzímico das frutas pera, 

-

figo, banana, maça e pessego indicou a presença tanto da poli-

fenol oxidase como da peroxidase, (Quadro 3). 

Quadro 3 - Atividade da po1ifenol oxidase e peroxídase (em uni 

dades/ml) nas frutas "in natura 11

• 

Frutas Poli fenol oxi dase Peroxidase 

Pera 18,6 0,8 

Figo 2, 3 71 , 3 

Banana 36,0 0,5 

Maçã 7, 3 l , 3

Pêssego 6, 3 l 4 , l

No sistema enzími co de peras d I Ãqua foi cons

tatada atividade das duas enzimas, mas a atividade da peroxida-

-

se e pequena, indicando que neste caso apenas a polifenol oxid! 

se e importante no escurecimento enzimico. HALIM e MONTGOMERY 

(1978) definiram também o escurecimento enzimico de peras d 1 An

jou, como causado pela oxidação dos compostos fenõlicos da fru

ta pela enzima polifenol oxidase. 
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Segundo WEAVER e CHARLEY (1974), o escureci -

menta enzímico em banana ê devido a oxidação de compostos fen5 

licos pela polifenol oxidase. Os nossos resultados também de

monstram ser a polifenol oxidase a enzima responsãvel pelo es

curecimento enzímico em bananas, isto porque apenas pequenos 

traços de atividade da peroxidase foram constatados. 

No caso da maç ã  tambêm a polifenol oxidase a

presentou uma atividade maior q ue a peroxidase, o que confirma 

os resultados obtidos por SMOCK e NEUBERT (1950), que estudan

do o sistema enzímico de maçãs concluíram que a polifenol oxi

dase pode ser mais importante do que a peroxidase, que não ul

trapassa 30 % do total de enzimas presentes. 

Pelo Quadro 3, pode-se observar ainda que,duas 

foram as frutas (figo e p�ssego), em que a atividade da peroxt 

dase foi maior do que a da polifenol oxidase. No figo a ativi

dade da peroxidase foi muito maior em relação a da po1ifenol 

oxidase, podendo-se afirmar que neste caso a peroxidase ê a en 

zima mais importante. 

-

No caso do pessego, apesar da peroxidase apr� 

sentar-se mais ativa, a atividade da polifenol oxidase também 

ê apreciãve1. REYS e LUH (1960) também caracterizam a peroxid� 

se e a polifenol oxidase como as duas enzimas relacionadas com 

i reação de escurecimento em p�ssegos. 
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No caso das hortaliças, verifica-se pelo Qua

dro 4, que apenas em duas delas a polifenol oxidase apresentou 

atividade: couve-flor e palmito. Em cenoura e batata, somente 

a peroxidase apresentou atividade. Em couve-flor foi constata

da atividade das duas enzimas, mas a atividade da polifeno1 

oxidase � muito pequena, indicando que a peroxidase � mais im

portante no escurecimento enzímico desta hortaliça. 

Quadro 4 - Atividade da polifenol oxidase e peroxidase (em uni 

dade/ml) nas hortaliças "in natura 11

• 

Horta l iças Poli fenol oxidase Peroxidase 

Cenoura 0,0 36 , l 

Couve-f1or 2,3 88,5 

Batata º· º 39,3 

Palmito (ponta) 28,6 300,0 

Palmito (base) 1 04, 6 360,6 

Nos estudos feitos com palmito, trabalhou-se 

com a ponta e a base de um mesmo creme, separadamente, isto por 

que,nos estudos preliminares constatou-se uma marcada diferença 

de atividade entre as enzimas naquelas partes da hortaliça,pri� 

cipalmente quanto ã atividade da polifenol oxidase. 
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Com relação ao escurecimento enzirnico do pal 

mito, a maioria dos autores o define como sendo um fenômeno 

devido a ação enzímica da polifenol oxidase (LIMA et alii 

1974; PASCHOALINO, 1978). Pelos nossos resultados podemos di

zer que nao s5 a peroxidase estã também presente no sistema 

enzimice do palmito, corno apresenta maior atividade que a po

lifenol oxidase. Neste caso, portanto, as duas enzimas são im 

portantes. 

t importante ainda no palmito, ressaltar a 

intensa atividade das duas enzimas em estudo, quando compara

da com as outras hortaliças, o que explica a rapidez com que 

o palmito escurece durante o preparo para o seu processamento.

Assim, de um modo geral, vemos que em algumas 

frutas a polifenol oxidase e a enzima mais importante, em ou

tras a peroxidase, e que no caso das hortaliças a peroxidase e 

a enzima mais importante, 

4.3. Comportamento da atividade das enzimas 

Através do cãlculo de regressao pode-se obser 

var como se comportam as atividades da polifenol oxidase e pe

roxidase no decurso da reação de escurecimento. 
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No caso das frutas, foi observado (Quadro 5), 

que tanto em banana como em pera a atividade da polifenol oxi

dase se caracteriza por um crescimento linear. 

Quadro 5 - Caracterização do comportamento da atividade da po

lifenol oxidase em frutas. 

Frutas 

Banana 

Pera 

a 

0,0049 

0,0484 

Equação 

b 

0,0372 

0,0202 

e 

0,9987 

O, 96 34 

Em figo e pessego a enzima mais importante é a 

peroxidase, que também se caracteriza, assim como a polifenol 

oxidase, por um crescimento linear em sua atividade (Quadro 6). 



54. 

Quadro 6 - Caracterização do comportamento da atividade da pe

roxidase em frutas. 

Frutas 

Pêssego 

Figo 

a 

O, J 2 86 

O, O l 96 

Equação 

b 

0,0248 

0,1414 

c 

0,9840 

0,9921 

Em maça, devido a pequena atividade das duas 

enzimas, os dados não puderam ser analisados. 

No caso das hortaliças, a atividade da polife

nol oxidase, também se caracteriza por um crescimento linear 

(Quadro 7), tendo isto sido constatado em palmito (ponta e ba

se). A couve-flor que também apresenta atividade da polifenol 

oxidase não pode ter seus dados analisados por ser esta ativida 

de muito pequena. 

A atividade da peroxidase em hortaliças, foi a 

�nica dentre as enzimas analisadas, que se caracterizou por uma 

regressão quadrãtica (Quadro 8), diferenciando-se assim da per� 

xidase das frutas. 
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Quadro 7 - Caracterização do comportamento da atividade da po

lifenol oxidase em hortaliças. 

Equação 
2 

Hortaliças 
a b e 

Palmito (base) 0,1147 O, 1047 0,9873 

Palmito (ponta) 0,0315 0,0303 0,9941 

Quadro 8 - Caracterização do comportamento da atividade da per� 

xidase em hortaliças. 

Hortaliças Equação r 2

a b c 

Couve-flor l ,2293 0,1102 -0,0303 O, 85 6 9 

Palmito (base) O, 5 94 8 0,1703 -0,0179 O, 9 94 5 

Palmito (ponta) 0,3196 O, 15 36 -0,0093 0,9992 

Cenoura 0,2198 0,0717 -0,0041 0,9990 

Batata 0,1718 0,0(}08 -0,0044 0,9984 
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Pelos Quadros 5, 6, 7 e 8, pode-se observar 

que os valores dos coeficientes de determinação (r2 ) em todos

os casos, tanto naqueles em que prevaleceu a regressão linear 

(po1ifeno1 oxidase e peroxidase das frutas, po1ifenol oxidase 

das hortaliças), como naqueles em que prevaleceu a regressão 

quadrãtica (peroxidase das hortal-iças), mostram o grande ajus

tamento dos dados ãs equações consideradas para cada caso. 

4.4. I..f_eito dos métodos de inativação enzímica 

4.4.l. Polifenol oxidase em frutas 

No sistema enzímico de todas as frutas foi cons 

tatada a atividade da polifenol oxídase. O figo foi a fruta que 

apresentou a menor atividade para esta enzima, mas apesar disso, 

a polifeno1 oxidase do figo foi a que demonstrou maior resist�n

cia ao tratamento térmico, não sendo totalmente inativada mesmo 

no binõmio 90 ° C/2 minutos, tratamento que inativou completamente 

a enzima nas outras frutas (Quadro 9). 

A polifenol oxidase de pera d'�gua foi a que 

demonstrou maior sensibilidade ao tratamento térmico. Jâ RIVAS e 

HHITAKER (1973), trabalhando com polifeno1 oxidase de peras Bar

tlett,concluiram que ela se caracteriza por uma grande resist�n

cia termica, relatando em seus resultados que apõs 60 minutos de 

aquecimento a 75 ° c permanecia ainda 35 a 2 7 % de atividade da en 
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zima. HALIM e MONTGOMERY (1978) trabalhando também com peras 

d 1 Anjou, relataram que 50 % da atividade da enzima foi inativa 

da apõs aquecimento a so º C/2,25 minutos. Em nosso trabalho a 

polifenol oxidase da pera não pode ser caracterizada como ten

do uma grande resistência têrmíca, isto porque apõs aquecimen

to a 70° C/2 minutos, 90,5 % de sua atividade foi perdida e a 

8ü ° C/2 minutos conseguimos 100 % de ínativação. 

O tratamento termico também foi eficiente pa

ra a inativação da polifenol oxidase da banana, porem somente 

foi completamente inativada pelo binômio 90° C/2 minutos. 

A polifenol oxidase da maça apresentou grande 

sensibilidade ao tratamento térmico, pois no binômio 70° C/2 mi 

nutos houve uma redução de 75 % em  sua atividade e a soº c;2 mi 

nutos, foi obtida a inativação total. 

WONG et alii (1971) trabalhando com pessegos 

da variedade Clingstone isolaram quatro isoenzimas que se cara� 

terizavam por uma diferença em relação ã estabilidade ao trat� 

menta térmico, entretanto todas elas foram rapidamente inativ� 

das a 76 ° C/2 minutos. Resultados semelhantes foram encontrados 

no presente trabalho para a variedade Talismã, pois a polifenol 

oxidase desta variedade de pêssego foi totalmente inativada P! 

lo bin5mio soº c; 2 minutos. 
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Quadro 9 - Efeito do calor na atividade da polifenol oxidase em 

frutas (% de inibição). 

Frutas Tratamentos têrmicos (2 minutos) 

?o
º
c so

º
c go

º
c

Pera 90,5 l 00, O l O O, O

Figo 25,0 50,0 75,0

Bana na 52,8 94,5 1 00, O 

Maçã 7 5 • O 100,0 100,0 

Pêssego 28,6 1 00, O l 00, O

Quanto ao efeito do metabissulfito de potãssio 

(Quadro 10), vemos que a polifenol oxidase da banana foi a que 

demonstrou maior resistência â inativação por aquele composto 

quTmico, não sendo totalmente inativada nem mesmo na maior con

centração usada (0,2 %), que foi suficiente para a total inati

vação da enzima nas outras frutas. A polifenol oxidase da pera 

d�monstrou pouca estabilidade na presença do metabissulfito de 

potãssio, sendo sua atividade reduzida em 94,2 % e 100 % respef 

tivamente a 0,05 e 0,1 %. Jã para maçã, pêssego e figo, a poli

fenol oxidase mostrou-se muito senslvel aquele tratamento quTm! 

co, conseguindo-se 100 % de inativação na menor concentração 

usada (O ,05 % ) • 
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Quadro 10 - Efeito da adição de metabissu1fito de potãssio na 

atividade da polifenol oxidase em frutas (% de ini 

bição). 

Frutas Metabissulfito de Potãssio 

0,05 O/ O , 1 OI 0,2 % !O /O 

Pera 94,2 100,0 100,0 

Figo 100,0 100,0 100,0 

Banana 20,0 71 , 5 91 ,'] 

Maçã l 00, O 100,0 100,0 

Pêssego l 00, O l 00, O 100,0 

Pelo Quadro 11 observa-se que a polifenol oxi

dase da banana, foi:.tambêm a enzima mais resistente ã inativa -

ção pelo ãcido ascõrbico, nao sendo totalmente inibida na maior 

concentração utilizada (l %), enquanto que a po1ifenol oxidase 

das outras frutas tiveram 100 % de inibição com 0,5 % daquele 

composto quimico. A polifenol oxidase do figo foi a que se mos

trou mais sensivel ã inativação pelo ãcido ascõrbico sendo 100% 

inativada na menor concentração usada (0,1 %). 
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Quadro 11 - Efeito da adição de ãcido ascÕrbico na atividade da 

polifenol oxidase em frutas (% de inibição). 

Frutas 7\cido Ascórbico 

O , 1 % 0,5 % 1 , O %

Pera 22,3 100,0 100,0 

Figo 100,0 100 ,o l 00, O

Banana l 3 , 6 46 , O 91 , 1

Maçã 4 3, O 100,0 100,0 

Pêssego 1 6 , 7 100,0 l 00, O

Observando-se os Quadros 9, 10 e 11 vemos que 

a polifenol oxidase da banana foi a que se mostrou mais resis -

tente aos tratamentos de inativação aplicados. As enzimas das 

outras frutas mostraram-se menos resistentes sendo mais facilmen 

te inativadas, com exceção da polifenol oxidase do figo que apr� 

sentou alta resistência ao tratamento térmico. De modo geral ,tQ_ 

dos os tratamentos aplicados se mostraram capazes de inibir a 

polifenol oxidase das frutas sendo o metabissulfito considerado 

o método mais eficiente. O metabissulfito também foi considera

do o melhor inibidor no caso da polifenol oxidase do abacate 

(IADEROZA et a1ii, 1980) e da manga (PARK et alii_, 1980). 
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O Quadro 12, dã uma visão geral da resistên -

eia da polifenol oxidase das frutas aos tratamentos empregados. 

Quadro 12 - Classificação das frutas quanto ã resistência da 

polifenol oxidase aos tratamentos de inativação. 

Tratamentos 

Calor 

Metabissulfito 
de potãssio 

7\cido ascorbico 

Resistência ã inativação (ordem decrescente) 

Figo> Banana> Pêssego> Maçã> Pera 

Banana> Pera> Figo = Maçã = Pêssego 

Banana> Pêssego> Pera> Maçã> Figo 

4.4.2. Peroxidase em frutas 

Foi em figo que se constatou a maior atividade 

da peroxidase, encontrada nas frutas. Foi também a peroxidase 

do figo que demonstrou a maior resistência ao tratamento térmi

co (Quadro 13), não se conseguindo a i nativação total nem mesmo 

no tratamento mais severo aplicado (90 ° C/2 minutos), enquanto 

que nas outras frutas aquela enzima foi totalmente inativada.No 

caso da pera, banana e pêssego a peroxidase demonstrou grande 

sensibilidade ao tratamento térmico, conseguindo-se 100 % de 

inibição de sua atividade a 70 ° C/2 minutos. A peroxidase da ma

çã mostrou uma resistência um pouco maior pois no binômio ?o
º
c;

2 minutos obteve-se apenas 50 % de redução em sua atividade,mas 

a so
º
c;2 minutos a inativação foi total. 
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Quadro 13 - Efeito do calor na atividade da peroxidase em fru

tas (% de inibição). 

Tratamentos Têrmicos ( 2 minutos) 
Frutas 

?oº e soºc 90º 
e

Pera 100 , O 100,0 100,0 

Figo 11 , 2 31 , 9 98,6 

Banana 1 00 , O 100,0 l 00, O

Maçã 50,0 100,0 l 00, O

Pêssego 100,0 100,0 l 00 ,O

O Quadro 14 mostra o efeito do rnetabissulfito 

de potãssio na atividade da peroxidase em frutas. Tambêm neste 

caso a peroxidase do figo foi a que apresentou a maior resistê� 

eia ã inativação. Na maior concentração usada (0,2 %) houve uma 

redução de apenas 24,l % em sua atividade. Jã para a pera e ba

nana, a pero xi d ase foi bem mais sensível ,obtendo-se 100 % de 

inativação na menor concentração usada (0,05 %). No caso da ma

çã e pêssego houve uma certa resistência ã inativação pelo met� 

bissulfito de potãssio, uma vez que a inibição tótal da ativid� 

de da enzima não foi alcançada, nem mesmo a 0,2 % (maior concen 

tração). 



6 3. 

Quadro 14 - Efeito da adição do metabissulfito de potãssio na 

atividade da peroxidase em frutas (% de inibição). 

Metabissulfito de Potãssio 
Frutas 

0,05 % O, 1 % 0,2 % 

Pera l 00 ,O 1 00 ,o 100,0 

Figo l 6 , 1 21 ,o 2 4, l 

Banana 100,0 100 ,o 100,0 

Maçã 80 ,o 80 ,o 80,0 

Pêssego 58,4 5 8, 4 58,4 

No Quadro 15 estã demonstrado o efeito do ãci 

do ascõrbico na atividade da peroxidase das frutas. Mais uma 

vez, a peroxidase do figo foi a que se mostrou mais estãvel ,p� 

rêm neste caso a inativação total foi conseguida com l % de 

ãcido ascórbico (maior concentração utilizada). A peroxidase 

mais sensível, a este tratamento, foi a da banana, conseguin -

do-se 100 % de inativação na menor concentração usada (0,1 %). 

Com exceção do figo, todas as outras frutas tiveram a peroxid� 

se totalmente inativada com 0,5 % de ãcido ascõrbico. 
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Quadro 15 - Efeito da adição de ãcido ascôrbico na atividade 

da peroxidase em frutas (% de inibição). 

Frutas 

Pera 

Figo 

Banana 

Maçã 

Pêssego 

J\ c i do AscÕrbico 

O , 1 % O , 5 % 1 , O % 

5 O ,o 100,0 100,0 

0,8 99,3 l 00, O

100,0 -1 00 ,o 100,0 

0,0 100,0 100,0 

4 8 ,o l 00 ,O 100,0 

Pelos Quadros 13, 14 e 15, observa-se que a 

peroxidase do figo foi a mais resistente aos tratamentos de ina 

tivação aplicados. Nas outras frutas a peroxidase apresentou 

menor resistência aos tratamentos, especialmente a da banana , 

que se mostrou como a mais sensível. 

Dos tratamentos aplicados o metabissulfito foi o 

inibidor menos potente. Tanto o tratamento térmico quanto o 

ãcido ascórbico se mostraram eficientes, sobressaindo-se o tra 

tamento térmico (exceção feita ao figo) como o mais eficiente 

inibidor para a peroxidase das frutas. 
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Uma visão geral da resistência da peroxidase 

das frutas aos tratamentos aplicados, pode ser obtida pela ob

servação do Quadro 16. 

Quadro 16 - Classificação das frutas quanto ã resistência da 

peroxidase aos tratamentos de iBativação. 

Tratamentos 

Calor 

Metabissulfito 

de potãssio 

Resistência ã Inativação (oràem decrescente) 

Figo> Maçã> Pera = Banana = Pêssego 

Figo> Pêssego > Maçã> Pera = Banana 

Acido Ascõrbico Figo> Maçã> Pêssego> Pera > Banana 

4.4.3. Polifenrn oxidase em hortaliças 

Dentre as hortaliças estudadas, somente na co� 

ve-flor e palmito foi constatada atividade da polifenol oxidase, 

sendo a maior atividade registrada no palmito (base). 

Analisando-se o Quadro 17 observamos que a po

lifenol oxidase do palmito mostrou uma maior resistência a ina

tivação pelo tratamento termico do que a polifenol oxidase da 

couve-flor, que perdeu 100 % de sua atividade no bin5mio 1o
º
c12

minutos. A polifenol oxidase da ponta do creme do palmito mos -
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trou-se menos resistente que a da base, sendo totalmente inib� 

da pelo bin6mio 9 □
0 c;2 minutos (tratamento mais severo aplica

d o ) , m a s q u e n ão i n a t i v o u t o t a l me n t e a p o 1 i f e n o l o x i d a s e d a b a se . 

Quadro 17 - Efeito do calor na atividade da oolifenol oxidase 

em hortaliças (% de inibição). 

Hortaliças Tratamentos Têrmicos(2 minutos) 

7 □
0 c so º c go º c 

Cenoura 

Couve-flor 100,0 l 00 ,O 100,0 

Batata 

Palmito (ponta) 40,7 84, 4 l 00 ,O

Palmito (base) 57,3 88,4 9 7, l

O Quadro 18 demonstra o efeito inibidor do me 

tabissulfito de potãssio na atividade da polifenol oxidase em 

hortaliças. Também neste caso, a polifenol oxidase da couve

flor foi a mais sensível, sendo totalmente inativada a 0,05 %, 

menor concentração usada. Jã a polifenol oxidase do palmito se 

mostrou muito resistente não sendo totalmente inativada nem 

mesmo na maior concentração usada (0,2 %). Nesta concentração, 

obteve-se uma inibição de 96 % e 76,l %, respectivamente para 

a enzima da ponta e da base do creme. 
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Quadro 18 - Efeito da adição de metabissulfito de potãssio na 

atividade da polifenol oxidase em hortaliças (% 

de inibição). 

Hortaliças Metabissulfito de Potãssio 

0,05 O/ 
ro O , l % 0,2 %

Cenoura 

Couve-flor 100,0 100,0 l 00 ,O

Batata 

Palmito (ponta) 36, O 56,0 96,0 

Palmito (base) 1 3 , 1 3 7 ,o 76 , l 

Quanto ao efeito do ãcido ascórbico na polif� 

nol oxidase das hortaliças (Quadro 19), verifica-se que ele foi 

eficiente nas concentrações usadas, para inativar totalmente a 

polifenol oxidase da couve-flor, o mesmo não acontecendo com a 

polifenol oxidase do palmito. A enzima extraida da base mostrou 

uma resist�ncia bem maior â inativação pelo ãcido ascórbico.Na 

maior concentração usada (1 %) , enquanto a poli fenol oxidase 

da ponta teve sua atividade reduzida em 96,6 % a da base teve 

uma redução de apenas 6,8 %. Nas concentrações utilizadas por

tanto, o ãcido ascórbico pode ser considerado ineficiente pa

ra controlar o escurecimento da base do creme do palmito. 
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Quadro 19 - Efeito da adição de ãcido ascórbico na atividade 

da polifenol oxidase em hortaliças (% de inibição). 

Hortaliças ll:c ido Ascõrbico 

O , 1 % 0,5 % l %

Cenoura 

Couve-flor 1 O O, O 100,0 100,0 

Batata 

Palmito (oonta) 41 , 4 89,7 9 6 ,6 

Palmito (base) 0,0 3,4 6,8 

Pelos Quadros 17, 18 e 19 observa-se que a p� 

lifenol oxidase do palmito, principalmente a da base do creme, 

foi a que mostrou maior resistência aos tratamentos de inativa 

ção. A poli fenol oxidase da couve-flor foi, por sua vez, a mais 

sensfvel. Verifica-se também que para a inativação da polifenol 

oxidase das hortaliças o tratamento térmico se mostrou mais efl 

ciente, levando-se em consideração principalmente a inibição da 

polifenol oxidase do palmito. Neste caso, o âcido ascõrbico foi 

o inibidor menos potente.

Pela observação do Quadro 20, pode-se ter uma 

visão geral da resistência da polifenol oxidase das hortaliças 

aos tratamentos aplicados. 
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Quadro 20 - Classificação das hortaliças quanto ã resistência 

da polifeno1 oxidase aos tratamentos de inativação. 

Tratamentos 

Cal o r 

Metabissulfito 

de potãssio 

l\cido Ascõrbico 

Resistência ã lnativação (ordem decrescente) 

Palmito (base)> Palmito (ponta) > Couve-flor 

Palmito (base)> Palmito (ponta)> Couve-flor 

Palmito (base)> Palmito (ponta)> Couve-flor 

4.4.4. Peroxidase em hortaliças 

Como jã discutido anteriormente, a peroxidase 

mostrou ser a enzima mais abundante e mais ativa nas hortaliças, 

sendo neste caso a mais importante (Quadro 4). 

A peroxidase do palmito (base) foi a que apre

sentou a maior atividade e tamb�m a que demonstrou maior resis

tência ao tratamento térmico (Quadro 21 ). A peroxidase da ceno� 

ra foi por sua vez a mais sensível ãquele tratamento, obtendo-se 

sua total inativação no binômio so
º
c;2 minutos. A peroxidase da 

couve-flor e da batata mostrou uma resistência térmica maior que 

a da cenoura não sendo totalmente inativada nem mesmo no binômio 

90
°

C/2 minutos (tratamento mais enérgico aplicado). 
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Quadro 21 - Efeito do calor na atividade da peroxidase em hor

taliças (% de inibição). 

Hortaliças Tratamentos Térmicos (2 minutos) 

7o º c so º c go º c 

Cenoura 37,5 100,0 100,0 

Couve-flor 27,5 9 7, O 99,4 

Batata 42 , 5 91 , 8 9 5, 9 

Palmito (ponta) 7, 9 l 7, 7 40,6 

Palmito (base) l O, 5 l 2 , l 27,5 

O metabissulfito de potãssio (Quadro 22) nao 

foi um bom inibidor, pois em todas as hortaliças, a peroxidase 

mostrou-se resistente ã inativação por esse tratamento. A mais 

resistente, tambem neste caso, foi a peroxidase do palmito (b� 

se). Na maior concentração utilizada houve uma redução de ape

nas 3,3 % em sua atividade. Dentre as outras hortaliças, a pe

roxidase da cenoura foi a que se mostrou mais sensível ao meta 

bissulfito, embora tenha tido uma redução de apenas 33,8 % em 

sua atividade na concentração mais elevada desse composto quí

mico (0,2 %). 
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Quadro 22 - Efeito da adição de metabissulfito de potãssio na 

atividade da peroxidase em hortaliças (% de inibi

ção). 

Hortaliças Metabissulfito de Potãssio 

0,05 % O , l % 0,2 %

Cenoura 22,5 30,4 33,8 

Couve-flor 2,8 3,3 5, 5 

Batata 11 , 8 l ll , 9 21 , 3 

Palmito (ponta) 4, l 8,2 1 3, 6 

Palmito (base) 2,8 2,8 3,3 

Tamb�m no tratamento com ãcido asc5rbico (Ou! 

dro 23) a peroxidase do palmito (base) foi a mais resistente ã 

inativação, pois na maior concentração usada (l %), houve uma 

redução de apenas 8,5 % em sua atividade. A peroxidase que de

monstrou maior sensibi1idaáe a este tratamento foi a da cenou

ra, vindo logo em seguida, a da batata. Entretanto no casd da 

batata, ao inv�s de inativar a enzima, o ãcido asc5rbico, na 

concentração de 0,1 %, promoveu sua ativação, pois a atividade 

encontrada foi sempre maior do que a obtida na enzima da horta 

liça sem tratamento ( 11 in natura"). Não foi encontrada explica

çao para este fenômeno. Com a peroxidase da couve-flor e palml 

to (ponta) não se conseguiu inativação total ,mesmo na maior con 

centração utilizada (1 %). 
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Quadro 23 - Efeito da adição de ãcido ascórbico na atividade 

da peroxidase em hortaliças (% de inibição). 

Hortaliças Acido Ascôrbi co 

O , l % 0,5 % 1 , O %

Cenoura l O , 8 1 00 ,o 100,0 

Couve-flor 2,8 1 5 , 8 97,3 

Batata o ,o 98,6 100,0 

Palmito (ponta) 1 8, 8 36, 3 5 5 , 1 

Palmito (base) 2,9 5 , l 8,5 

Dentre as hortaliças estudadas, a peroxidase 

do palmito foi a que se mostrou mais resistente ã inativação 

principalmente a extraida da base do creme. Por outro lado, a 

peroxidase da cenoura foi a que ofereceu menor resist�ncia aos 

tratamentos aplicados. Os tratamentos mais eficientes para a ina 

tivação da peroxidase em hortaliças foram o térmico e o ãcido 

asc6rbico. O tratamento térmico se mostrou mais eficiente no ca 

so da cenoura, couve-flor e batata, o mesmo ·acontecendo com o 

ãcido ascõrbico. Mais uma vez o metabissulfito não se mostrou 

um inibidor eficiente para a peroxidase nas concentrações utill 

zadas. t importante ressaltar ainda, que nenhum dos tratamentos 

aplicados foi suficiente para inativar de maneira adequada a P! 

roxidase do palmito (ponta e base). 
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O Quadro 24 dã uma visão geral da resistência 

da peroxidase aos tratamentos de inativação aplicados. 

Quadro 24 - Classifícacão das hortaliças quanto ã resistência 

da peroxidase aos tratamentos de inativação. 

Tratamentos 

Cal o r 

Metabissulfito de 

Potãssio 

7\cido Ascórbico 

Resistência ã Inativação (ordem decrescen 
te) 

Palmito (base)> Palmito (ponta)> Batata 

Couve-flor > Cenoura 

Palmito (base)> Couve-flor> Palmito (po� 
t a) > B a t a t a > C e n o u r a 

Palmito (base)> Palmito (ponta)> Couve

flor > Batata> Cenoura 

4.5. Efeito comparativo dos metodos de inativação enzfmica 

por tipo de fruta 

No caso da pera, a enzima mais ati�a foi a PQ 

lifenol oxidase, sendo constatada uma pequena atividade da pe

roxidase que foi facilmente inibida pelos diferentes tratamen

tos aplicados (Quadro 25). A polifenol oxidase se mostrou mais 

ativa e também mais resistente aos tratamentos de inibição.mas 

mesmo assim foi também facilmente inativada. No caso do siste-

ma enzimi co da pera o tratamento mais eficiente foi o me-

tabissu1fito. 
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Quadro 25 - Efeito dos métodos de inativação na atividade da 

polifenol oxidase e peroxidase (% de inibição) em 

pera. 

Me todos de Inativação 

Cal o r 70 º e 

(2 mi nu tos) so º c 

9o º c 

Metabissulfito 0,05 % 

de Potãssio O, 1 O % 

0,20 % 

Acido Ascõrbi- 0,1 % 

co 0,5 % 

l , O %

Poli fenol 

90,5 

100,0 

100,0 

94, 2 

100,0 

100,0 

22,3 

l 00 , O

100,0 

Oxidase Pero xi d ase 

lOQ,O 

l 00 ,O

100,0 

100,0 

100,0 

1 00, O 

50,0 

1 00 , O 

l 00, O

O sistema enzímico do figo apresentou ativida

de tanto da polifenol oxidase quanto da peroxidase. A atividade 

da polifenol oxidase foi pequena, a menor encontrada nas frutas 

estudadas. Jã a peroxidase alem de ser a mais ativa foi a que 

apresentou maior resistência aos tratamentos aplicados (Quadro 

26 ) 
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Quanto a inativação da po1ifeno1 oxidase o ci

lor nâo foi um m�todo eficiente quando comparado com o metabis 

sulfito e o ãcido ascórbico. Mesmo no bin5mio 90° C/2 minutos , 

não se conseguiu a inativação total da enzima, havendo uma re

dução de apenas 75 % em sua atividade, enquanto que os outros 

tratamentos proporcionaram uma inibição de 100 % nas menores 

concentrações utilizadas. 

Quanto a peroxidase, a s ua inativação total 

foi obtida com o ãcido ascórbico, na concentração de l % (maior 

utilizada). O tratamento com metabissulfito foi o menos eficien 

te. Com o tratamento térmico não se conseguiu inativação total, 

mas no binômio 90° C/2 minutos houve uma redução de 98,6 % da 

atividade. Assim, no caso do sistema enzfmico do figo o ãcido 

ascõrbico parece ser o melhor inibidor. 

Dentre as frutas, a banana foi a que apresen

tou maior atividade da polifenol oxidase e a menor da peroxid� 

se. A peroxidase foi facilmente inibida por todos os tratamen

tos aplicados (Quadro 27). Jã a polifenol oxidase apresentou 

maior resistência, obtendo-se a sua inativação total somente 

com o tratamento t�rmico mais severo. O ãcido asc5rbico foi o 

inibidor menos eficiente, e com o m etabissulfito obteve-se 

97,2 % de redução na atividade, na concentração de 0,2 %. Por

tanto no sistema enzfmico da banana, o tratamento t�rmico par� 

ce ser o mais eficiente para a inativação. 
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Quadro 26 - Efeito dos métodos de inativação enzimica na ativi 

dade da polifenol oxidase e peroxidase (% de inibi 

ção), em figo. 

Métodos de Inativação 

C a 1 o r 70
º 

e

( 2 minutos) so
º
c

go
º
c

Metabissulfito 0,05 % 

de Potãssio 0,10 % 

0,20 % 

�ci do Ascõrbi- O, 1 % 

co 0,5 % 

1 , O % 

Po 1 i feno 1 Oxidase 

25,0 

50,0 

75,0 

100,0 

100,0 

100,0 

·1 00, O

100,0 

100,0 

Pero xi das e 

1 1 , 2 

31 , 9 

98,6 

1 6 , l 

21 ,o 

24 , l 
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Quadro 27 - Efeito dos métodos de inativação enzfmica na ativi 

da de da polifenol 

(% de inibição) em banana. 

Métodos de 

Calor 

( 2 minutos) 

Inativação 

10
º 
e 

RO º r 
U V 

go
º
c

Metabissulfito 0,05 % 

de Potãssio 0,10 % 

0,20 % 

Acido Ascõrbi- 0,1 % 

co O, 5 % 

1 , O % 

Polifenol 

--

52,8 

94,5 

l 00 , O

20,0 

71 , 5 

97,2 

l 3 , 6

46,0 

91 , l 

oxidase e peroxidase 

Oxidase Pero xi das e 

100,0 

l O O, O

l 00 ,O

l 00 ,O

100,0 

1 00, O 

l 00 ,O

100,0 

100,0 

No caso da maça a peroxidase apresentou uma atl 

vidade muito baixa, e o tratamento que se mostrou mais eficien

te para sua inativação foi o tratamer.to térmico (Quadro 28). Com 

o ãcido ascórbico, também se conseguiu a inativação total, en

quanto o metabissulfito se mostrou menos eficiente, em todas as 

concentrações utilizadas. 
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P a r a i na ti v a ç ão d a p o 1 i f e no l o xi d as e , o meto -

do mais eficiente foi o metabissulfito, pois na menor concen -

tração usada, jâ houve a total inativação da enzima. O trata -

mento térmico também se mostrou eficiente bem como o emprego 

de ãcido ascôrbico, mas menos eficientes que o metabissulfito. 

Assim, levando-se em consideração a inibição das duas enzimas, 

o tratamento térmico parece ser o mais indicado no caso de ma

ça. 

Quadro 28 - Efeito dos métodos de inativação enzfmica na ativi 

dade da polifenol oxidase e peroxidase (% de inibi 

ção) em maça. 

Métodos de Inativação Polifenol Oxidase Pero xi d a se 

Calor 10
°

c 7 5 ,o 50,0 

( 2 minutos) 8o 0 c 100,0 100,0 

go
º

c 1 00 , O 100,0 

Metabisisulfito 0,05 % 100,0 80,0 

de Potãssio 0,10 % l 00 ,O 80,0 

0,20 % 100,0 80,0 

7\cido Ascõrbi- O , l % 43,0 0,0 

co 0,5 % 100,0 100,0 

l , O % 100,0 100,0 



79. 

Pelo Quadro 29 vemos que, também no caso da 

polifenol oxidase do pêssego o melhor método de inativação foi 

o emprego de metabissulfito de potãssio, mas também o calor e

o �cido asc6rbico se mostraram bons métodos de inativação.Qua�

to a peroxidase, enzima de maior atividade nesta fruta, o tra

tamento têrmico foi o que se mostrou mais eficiente para a in� 

tivação, seguido pelo ãcido ascórbico. Mais uma vez o metabís

sulfito se caracterizou como um inibidor muito pobre para per� 

xidase. Tudo indica que também no sistema enzímico de pêssego, 

o tratamento térmico seja o mais indicado.

Quadro 29 - Efeito dos métodos de inativação enzímica na ativí 

dade da polifenol oxidase e peroxidase (% de inibi 

ção) em pessego. 

Metodos de Inativação Poli fenol Oxidase Peroxidase 

Calor 70
º 
e 2 8, 6 100,0 

( 2 minutos) so
º
c 1 00, O 100,0 

90
º 
e 100,0 100,0 

Metabi ssul fito 0,05 % 100,0 58,4 

de Potãssio O , l O % 100,0 58,4 

0,20 O/ 100,0 58.4 /O 

Acido Ascõrbi- O, l % 1 6 , 7 48,0 

co 0,5 % 100,0 l 00 ,O

1 , O % 100,0 100,0 
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Fazendo-se uma comparaçao entre os Quadros 25, 

26, 27, 28 e 29 pode-se dizer que no caso das frutas, a polif� 

nol oxidase apresentou, em termos gerais, maior resistência 

inativação que a peroxidase, principalmente com relação ao tri 

tamento têrmíco. Isto confirma os resultados obtidos por JAN

KOW (1963) e YANKOV (1963), que em  diferentes frutas observa -

ram uma maior resistência da polifenol oxidase. Assim, a inatl 

vaçao da polifenol oxidase em frutas, implicarã na maioria dos 

casos tambêm na inativação da peroxidase. 

4.6. Efeito comparativo dos métodos de inativação enzlmica 

por tipo de hortaliça 

Em cenoura foi constatada apenas atividade da 

peroxidase, e tanto o tratamento termico quanto o ãcido ascór

bico se mostraram eficientes métodos de inativação, como se p� 

de observar pelo Quadro 30. Jã o metabissulfito não se mostrou 

um bom mêtodo de inibição, reduzindo na concentração mais alta 

utilizada, apenas 33,8%da atividade da  enzima. 
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Quadro 30 - Efeito dos mêtodos de inativação na atividade da 

Métodos de 

Calor 

( 2 minutos) 

polifenol oxidase e peroxidase (% da inibição) em 

cenoura. 

Inativação Pol ífenol Oxidase 

10
°

c

so
º
c

9o
º
c

Perox:idase 
·,

37,5

l O O, O

100,0 

Metabissulfito 0,05 �la 22,5 

30,4 

33,8 

de Potãssio 

Acido Ascõrbi-

co 

O , 1 O 

0,20 

O , l 

0,5 

l , O

% 

% 

% 

% 

% 

10,8 

100,0 

l 00 , O

No sistema enzímico da couve-flor foi constata 

da uma pequena atividade da polifenol oxidase, sendo esta facil 

mente inativada em todos os tratamentos utilizados (Quadro 31). 

A peroxidase mostrou uma maior atividade e também uma maior re

sist�ncia � inativação. Os tratamentos que deram melhores resul 

ta dos foram o têrmi co e o emprego de ã ci do as cõrbi co, reduzindo 
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respectivamente, 99,4 % e 97,3 % a atividade enzímica nas con

dições mais severas. O metabissulfito mais uma vez não foi efi 

ciente. 

Quadro 31 - Efeito dos metadas de inativação na atividade da 

polifenol oxidase e peroxidase (% de inibição) em 

couve-flor. 

Mê to dos de Inativação Poli fenol Oxidase Pero xi dase 

Calor 10
°

c 100,0 27,5 

( 2 minutos) so ºe 100 , O 9 7 ,o 

go º c 100,0 99,4 

Metabissulfito 0,05 % l 00 , O 2,8 

de Potãssio O, l O % l 00 , O 3,3 

O, 20 O/ 100,0 5,5 /0 

�cido As có rb i - O , l % 100,0 2,8 

co 0,5 % 1 00 , O 1 5, 8 

1 , O % 100,0 9 7 , 3 

Como visto anteriormente, em batatas, foi coni 

tatada atividade apenas da peroxidase. A total inativação da en 

zima sõ foi conseguida com o emprego do ;cido asc6rbico que se 

mostrou, como o m�todo mais eficiente neste caso (Quadro 32) 
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Com o tratamento térmico, também foram obtidos bons resultados 

principalmente no binômio 90 ° C/2 minutos em que a atividade da 

enzima foi reduzi da em 95 ,9 %. Também no caso da batata, o me

tabissul fito não se mostrou um bom inibidor, para a peroxidase. 

Quadro 32 - Efeito dos métodos de inativação na atividade da 

polifenol oxidase e peroxidase (% de inibição) em 

batata. 

Métodos de Inativação 

Cal o r ?o
º
c

(2 mi nu tos ) so
º
c

9o
0
c 

Meta b i s sul f i to 0,05 

de Potâssio O, 1 O 

0,20 

lki do Ascõrbi- O , l % 

co 0,5 %

l , O %

Polifenol Oxidase 

O/ 
!O 

% 

o� 
,o 

Pero xi das e 

42,5 

91 , 8 

95,9 

11 , 8 

l 4, 9

21 , 3

o 

98, 6 

l 00 ,O

Nos Quadros 33 e 34, temos o efeito dos méto

dos de inativação na atividade da polifenol oxidase e peroxid� 

se extraídas da ponta e base do palmito. Na ponta as duas enzi 

mas estudadas apresentaram uma atividade menor do que a encon

trada na base do creme. 
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No caso da pol ifenol oxidase, tanto para a 

ponta como para a base, o calor foi o melhor método de inibi -

ção. Para a polifenol oxidase da ponta o metabissulfito de po

tãssio e o �cido asc6rbico também se mostraram eficientes co

mo inibidores, o mesmo nao acontecendo para a polifen� oxidase 

da base que teve uma redução de 76,l % em sua atividade com o 

emprego do metabissulfito (0,2 %), e de 6,8 % pelo emprego de 

ãcido ascõrbico (l %). 

A peroxidase, no caso do palmito, apresentou uma 

atividade muito alta, e, consequentemente, uma maior resistên

cia aos métodos de inativação apli cactos.No caso da peroxidase 

da ponta o emprego de ãcido ascõrbico foi o método que aprese� 

tou os melhores resultados, seguido pelo calor. Jã para a per� 

xidase da base, o tratamento t�rmico deu os melhores resultados. 

apesar de ter reduzido, no bin5mio 90 ° C/2 minutos, apenas 27,5% 

da atividade da enzima. Também no caso do palmito, o metabis -

sulfito mostrou que nao e um bom inibidor para a peroxidase. 
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Quadro 33 - Efeito dos métodos de inativação na atividade �da 

polifenol oxidase e peroxidase (% de inibiç'ao) em 

palmito (ponta). 

Métodos de Inativação 

Cal o r 7o 0 e 

(2 minutos) so
º
c

9o 0 c 

Metabissulfito 0,05 

de Potassio O, l O 

0,20 

;ll;cido Ascõrbi- 0,1 % 

co O, 5 % 

l , O %

% 

% 

% 

Polifenol oxidase 

40,7 

84,4 

100,0 

36,0 

56,0 

96,0 

41 , 4 

89,7 

96,6 

Pero xi das e 

7, 9 

l 7, 7

40,6 

4 , 1 

8,2 

l 3, 6



86. 

Quadro 34 - Efeito dos metodos de inativação na atividade da 

polifenol oxidase e peroxidase (% de ínibição) em 

palmito (base). 

Me to dos de Inativação Po ·1 i feno 1 Oxidase Pero xi da se 

Ca 1 or 

(2 mi nu tos) 

Metabi ssul fito 

de Potãssio 

Ãcido Ascõrbi-

co 

7o 0 e 57,3 1 O, 5 

so
º
c 88,4 1 2 , 1 

go
º
c 9 7 , l 27,5 

0,05 % l 3 , l 2,8 

O , l O % 37,0 2,8 

0,20 % 7 6 , l 3,3 

O, l % 0,0 2,9 

0,5 % 3,4 5 , l 

l ,O % 6,8 8,5 

Pela comparaçao dos Quadros 30, 31, 32, 33 e 

34 pode-se afirmar que no caso das hortaliças, a peroxidase apr� 

sentou uma resistência ã inativação bem superior ã polifenol 

oxidase para todos os tratamentos aplicados. Isto confirma os 

resultados obtidos por JANKOW (1963), que trabalhando com horta 

liças observou que nelas a peroxidase apresentava-se mais resis 
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tente ã inativação que a polifeno1 oxidase. Portanto para hor

taliças, se inativarmos a peroxidase a polifenol oxidase conse 

quentemente tambêm serã inativada. 

4.7. Considerações sobre a regeneraçao das enzimas apos pro

cessamento térmico 

A regeneração da atividade enzímica apos o 

tratamento térmico ou tratamento com outros agentes desnaturan 

tes ê bem conhecida. Os Quadros 35 e 36, mostram os resultados 

obtidos com o estudo da regeneração das enzimas polifenol oxi

dase e peroxidase ap5s o processamente térmico (appertização). 

Podemos observar que tanto nas frutas como nas hortaliças nao 

houve regeneração da po1ifenol oxidase mesmo apôs 60 dias do 

processamento. O mesmo não aconteceu com a peroxidase que em 

alguns casos se regenerou. 



88. 

Quadro 35 - Atividade da polifenol oxidase e peroxidase (em uni 

dades/ml .min.) em frutas apôs processamento termi co 

( apperti zação). 

Frutas Polifenol 0xidase Peroxidase 

Processadas Dias a pos o processamento 

o 30 60 o 30 60 

Pera o o o o o o 

Figo o o o o o l 

Banana o o o o o o 

Maçã o o o o o 0,5

Pêssego o o o o o o 

Quadro 36 - Atividade da polifenol oxidase e peroxidade (em uni

dades/ml.min.) em hortal·iças apôs o processamento 

térmico (appertização). 

Hortãliças Poli fenol 0xidase Peroxidase 

Processa d as Dias apos o processamento 

o 30 60 o 30 60 

Cenoura o o o o o 0,5

Couve-flor o o o o o O, 5

Batata o o o o o o 

Palmito (ponta) o o o o 8 50,0 

Palmito (base) o o o o 6 l 2, O
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Segundo SCHWIMMER (1972) a peroxidase ê gera! 

mente muito estâvel �s condições adversas encontradas durante 

o processamento de alimentos, tais como temperatura elevada

congelamento, radiações ionizantes, desidratação e, sempre qua� 

do inativada por tais tratamentos é capaz de readquirir ativl 

dade. A regeneração da peroxidase poderâ ocorrer em algumas ho 

ras ou dias, após o tratamento t�rrnico, e esta regeneração e 

atribuida a uma desnaturação reversível da proteína (WANG e DI 

MARCO, 1972). 

Pelo Quadro 36, pode-se observar que apos 30 

dias do processamento, jã ocorreu regeneração da peroxidase do 

palmito, nas duas partes do creme estudadas (ponta e base). A 

peroxidase da ponta se apresentou menos ativa,na anãlise feita 

no palmito 11 in natura", do que a enzima da base, mas apresentou 

uma maior taxa de regeneração.Após 30 dias do processamento h� 

via recuperado 2,6 % da atividade original enquanto que a enzi 

ma da base recuperou l ,6 % (Quadro 37). 

Após 60 dias do processamento, a regeneraçao 

da peroxidase tambêm ocorreu no figo, maçã, cenoura e couve

flor. A peroxidase da couve-flor, cenoura e do figo apresen

tou uma taxa de regeneração pequena em relação ãs outras, recu 

perando, respectivamente 0,5 %, 1,3 % e 1,4 % da atividade ori 

ginal (Quadro 37). A enzima da maçã, apesar da pouca atividade 

no extrato "in natura 11 , foi a que se mostrou mais estãvel ao 
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tratamento térmico, tendo a maior taxa de regeneraçao durante 

o armazenamento (38,4 %), seguida pe1a enzima extraida da pon

ta do creme do palmito. 

As enzimas da pera, banana, e pessego 

demonstraram uma grande sensibilidade ao tratamento térmico 

não ocorrendo regeneração durante o armazenamento do produto 

processado. 

Quadro 37 - Regeneração da atividade da peroxidase em relação 

ã atividade original, apõs processamento térmico 

(apperti zação). 

Fruta ou 

Hortaliça 

Figo 

Maçã 

Cenoura 

Couve-flor 

Palmito (ponta) 

Palmito (base) 

% da Atividade Original Apõs 

30 dias do processame� 60 dias do prodes-

to sarnento 

2 , 6 

1 , 6 

l , 4

38,4 

l , 3

O, 5 

1 6 , 6 

3,3 
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5. CONCLUSÕES

Os resultados do presente trabalho permitiram 

chegar ãs seguintes conclusões: 

a. De um modo geral, no escurecimento enzím·ico

de frutas a polifenol oxidase é a enzima

mais importante e no de hortaliças destaca

se a peroxi das e.

b. As atividades da polifenol oxidase e peroxl

dase das frutas e polifenol oxidase das hor

taliças apresentaram um crescimento linear

durante a rea ção de escurecimento. Jã nas

hortaliças a peroxidase apresentou ativida

de com crescimento exponencial no decorrer

da mesma reaçao.
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c. Em geral para as frutas, o melhor método de

inativação para polifenol oxidase foi o me

tabisssulfito de potãssio e para a peroxid!

se o tratamento térmico.

d. Em geral para as hortaliças, o tratamento

térmico foi considerado o método mais efi -

ciente para a inativação da polifenol oxida

se, enquanto que, para a peroxidase tanto o

ãcido ascõrbico como o tratamento térmico

se mostraram adequados para controlar a ati

vidade da enzima.

e. Na maioria dos casos estudados ficou demons

trado que o metabissulfito de potãssio nao

e um bom inibidor para a peroxidase.

f. P�na a pera, maça e pessego, em particular,

o tratamento com metabissulfito de potãssio

foi o melhor metodo para a inativação da p� 

lifenol oxidase. 

g. Nos casos particulares da polifenol oxidase

da banana, palmito (ponta), palmito (base)e

peroxidase da pera, maçã, pêssego, cenoura,

couve-flor e palmito (tas�, o tratamento ter

mico foi o método de inativação mais eficien

te
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h. Particularmente para a peroxidase do figo,

batata e palmito (ponta), o melhor metada

de inativação foi o ãcido ascórbico.

i. No caso particular da poli fenol oxidase do

figo, tanto o metabissulfito como o ãcido

asc5rbico mostraram-se eficientes como me

todos de inativação.

j. No caso da peroxidase da banana, em parti

cular, todos os tratamentos estudados foram

eficientes como métodos de inativação.

l. Nas frutas, a polifenol oxidase da banana e

a peroxidase do figo, foram as enzimas de

maior atividade e também as que apresenta -

ram maior resistência aos tratamentos de ina

tivação.

m. Nas hortaliças, a polifenol oxidase e a pe

roxidase do palmito (base), foram as enzimas

de maior atividade e também as que apresent�

ram maior resistência aos tratamentos de ina

tivação.
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n. No palmito, as atividades tanto da polife

nol oxidase como da peroxidase são muito

maiores na base do creme do que na ponta.

o. Nas frutas, a polifenol oxidase apresentou,

em termos gerais, maior resistência ã ina

tivação que a peroxidase, principalmente

com relação ao tratamento térmico.

p. Nas hortali ças, a peroxidade demonstrou

maior resistência a inativação que a polif�

nol oxidase em todos os tratamentos aplica

dos.

q. A polifenol oxidase das frutas e das horta

liças caracterizaram-se por uma grande sen

sibilidade ao tratamento térmico (apertiza

ção), não se regenerando durante o tempo em

que os produtos processados ficaram armaze

nados.

r. A peroxidade das frutas e das hortaliças a

presentaram o fenômeno da regeneração dura�

te o tempo em que os produtos processados

ficaram armazenados, caracterizando assim,a

grande estabilidade que a enzima apresenta

ao tratamento térmico.
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