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COMPORTAMENTO DE ENZIMAS DA PAREDE CELULAR E TEXTURA 
DA POLPA RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE IRRADIAÇAO DE 
MAMÕES (Carica papaya L.cv. Solo) DURANTE O AMADURECIMENTO 

V 

Autora: MARISA D'INNOCENZO 
Orientadora: EUNICE MELOTTO-CHODY 

RESUMO 

Foi observado o comportamento de 4 enzimas da parede celular de 

mamões ( Carica papaya L. cv Solo) e as modificações ocorridas na textura da 

polpa dos frutos durante o amadurecimento, após terem sido tratados com 

irradiação gama da ordem de 500Gy. 

Os frutos foram colhidos fisiologicamente maduros, receberam o 

tratamento de irradiação 72 horas após a colheita e foram armazenados em câmara 

com temperatura de 22ºC e umidade relativa de 90%. 

A irradiação interferiu na textura, atrasando em 2 dias o início do 

amaciamento da polpa, em relação aos frutos não irradiados. Os frutos irradiados 

mantiveram-se mais firmes até o décimo dia após a colheita. A cor da casca e da 

polpa, assim como o brix, não diferiram dos frutos não irradiados. 

A atividade de todas as enzimas, pectinametilesterase (E. C. 

3.1.1.11), poligalacturonase (E.C. 3.2.1.67), '3-galactosidase (E.C. 3.2.1.23) e 

celulase (E.C.3.2.1.4) aumentaram.durante o amadurecimento e se mostraram 

relacionadas ao amaciamento da polpa. As três primeiras enzimas foram afetadas 

pelo tratamento de irradiação enquanto que a celulase foi semelhante para os dois 

tratamentos. 
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CELL W ALL BIOCHEMICAL AND PHYSICAL ASPECTS DURING 

RIPENING OF PAPA YA (Carica papaya L. cv Solo) FRUITS IN RESPONSE 

TO GAMMA IRRADIATION 

SUMMARY 

Author: MARISA D'INNOCENZO 

Adviser: EUNICE MELOTTO-CHODY 

The activities of papaya (Carica papaya L. cv. Solo) cell wall 

enzymes, as well as their relationship with texture changes during ripening, were 

studied in response to gamma irradiation treatment (500Gy) ofthe fruit. 

Mature green fruits were irradiated 72 hours after harvest, and then 

kept at 22ºC and 90%RH. 

Irradiation treatment delayed pulp softening in 2 days compared to 

control fruits. Treated fruits were firmer than control fruits up to 12 days after 

harvesting. Toe color of both skin and pulp, as well as total soluble solids (ºBrix) 

did not change with irradiation treatment. 

The activities of all enzymes, pectinmethylesterase (E. C. 3 .1. 1. 11 ), 

polygalacturonase (E.C. 3.2.1.67), 13-galactosidase (E.C. 3.2.1.23) and cellulase 

(E.C. 3.2.1.4) increased along with fruit softening. The first 3 enzymes were 

affected by irradiation treatment whereas cellulase activity was similar for both 

control and treated fruits. 



INTRODUÇÃO 

A ênfase da pesquisa agrícola tem se voltado para o aumento na 

produção de alimentos, necessária considerando o crescimento populacional. 

Toda via, existe um outro modo de aumentar a disponibilidade de alimentos, que 

envolve simplesmente a melhoria da conservação do produto colhido para o 

consumo humano. 

Mesmo com o uso de transporte moderno, estrutura de 

armazenamento e tecnologia de mercado, as tecnologias de pós-colheita requerem 

muita energia, o que aumenta os custos consideravelmente. Ainda assim, as 

perdas são muito grandes e a capacidade de prover frutas e verduras frescas a um 

custo razoável vai depender, em parte, da redução das perdas pós-colheita em 

toda a cadeia de comercialização dos produtos. 

As perdas podem ser reduzidas nas várias etapas da produção, desde 

o plantio até o consumidor final, sobretudo em se tratando de produtos de origem

tropical. Deve-se considerar: a escolha da variedade que se mostre mais aceitável 

no mercado e mais resistente ao manuseio pós-colheita, sem perder as 

características desejáveis no final do amadurecimento; os tratos culturais para se 

obter um produto de qualidade; a colheita propriamente dita; o transporte, o 

armazenamento e a comercialização do produto. 

Os frutos tropicais como banana, manga e mamão são de grande 

expressão econômica tanto dentro como fora do país, devido ao seu sabor exótico, 
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coloração atraente e valor nutritivo. Contudo, são frutos facilmente perecíveis e 

suscetíveis a injúrias de várias origens. Para o Brasil, é importante que se conheça 

os mecanismos de amadurecimento dos frutos aqui produzidos. 

Para se ter uma idéia da importância econômica da produção de 

mamões no Brasil, em 1986 a produção brasileira era responsável por cerca de 1/5 

da produção mundial, que representa 2/3 da produção da América do Sul. Estas 

dimensões equivalem a dizer que o Brasil divide o primeiro lugar em produção de 

mamões com as Américas do Norte e Central, num montante de aproximadamente 

400 mil toneladas (FAO, 1981). Contudo, apesar da elevada produção, a 

exportação dos produtos brasileiros sofre uma série de restrições em outros 

países. 

Além das exigências do consumidor interno, o mamão sofre 

restrições de ordem sanitária no mercano externo. As restrições de quarentena 

impostas pelo controle sanitário de países como os Estados Unidos e Japão 

exigiram do Brasil um controle maior das infestações por moscas de frutas 

(Ceratitis capitata eAnastrepha sp.). 

Depois da proibição do uso do dibrometo de etila (EDB) pela U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA) para fumigação e tratamento de 

quarentena para frutas e verduras em setembro de 1984, outras alternativas de 

conservação e desinfestação tiveram que ser estudadas em substituição ao EDB. 

Dentre elas, tratamentos de estocagem a frio e irradiação gama (THOMAS, 

1986). 
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O mamão ( Carica papaya L. ), como a maioria dos frutos tropicais, 

não resiste a estocagem prolongada a baixas temperaturas, restando como 

alternativa para a desinfestação e conservação o tratamento com irradiação gama. 

Assim como qualquer tratamento que se dê ao fruto, a irradiação pode causar 

alteraçãoes na textura, modificando sua vida pós-colheita, por atuação direta ou 

indireta. 

O mamão é um fruto de grande consumo no Brasil, bem como em 

outros países. Contudo é um dos frutos tropicais que mais apresenta perdas 

durante a comercialização. Na década de 70 as perdas do produto comercializado 

somente na cidade de São Paulo chegaram a 30% em média (SIGRIST, 1983), 

estando abaixo do caqui e da banana, que chegaram a perdas de cerca de 40% do 

volume comercializado. 

Por ser um fruto tropical de comportamento climatérico, o mamão 

apresenta sua fase de amadurecimento como época critica com relação às perdas, 

tanto econômicas (quantitativas) quanto nutricionais (qualitativas). 

O amaciamento da polpa dos frutos, juntamente com mudanças na 

cor da casca, na cor da polpa e mudanças de ordem organolépticas, são processos 

drásticos que ocorrem durante o amadurecimento. Muitas destas características 

são, sem dúvida, o reflexo de mudanças fisicas, fisiológicas e bioquímicas que 

ocorrem na parede celular do fruto desde a maturidade fisiológica até a 

senescência. 
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Dentre todas estas características, a textura da polpa é um dos 

fatores de grande importância na determinação da qualidade do produto, 

influenciando os métodos pelos quais estes frutos serão colhidos, estocados e 

manuseados pelo mercado. Além disso, frequentemente a textura é utilizada como 

índice de maturidade e qualidade do mamão pelo consumidor final. 

As mudanças que ocorrem na textura dos frutos são devidas em 

grande parte ao resultado da hidrólise da parede celular mediada por reações 

enzimáticas (FISHER & BENNETT, 1991; HUBER, 1983) ou ainda a perdas na 

coesão celular pela retirada do cálcio da matriz péctica (GLENN & POOV AIAH, 

1990; KLEIN et ai., 1990; MASON, 1976). Dada a importância da textura na 

qualidade de muitos frutos, inclusive o mamão, tem-se desenvolvido uma série de 

tratamentos pré e pós-colheita baseados no efeito que podem produzir na textura. 

A redução das perdas pós-colheita depende de uso apropriado da 

tecnologia atual e futuro desenvolvimento derivado de um largo espectro 

multidisciplinar, envolvendo bioquímica, fisiologia, patologia, horticultura, 

agronomia, fisica, engenharia e economia agrícola que são úteis para melhorar o 

futuro da tecnologia pós-colheita e preservação de alimentos no Brasil. 
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OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo a observação dos efeitos causados 

pela irradiação comercialmente utilizada para desinfestação e prolongamento da 

vida pós-colheita dos frutos do mamoeiro ( Carica papaya L.) cultivar Solo. Mais 

especificamente, será estudado o comportamento das enzimas envolvidas no 

metabolismo da parede celular durante o amadurecimento, em resposta ao 

tratamento de irradiação e suas implicações na modificação da textura da polpa 

dos frutos. Espera-se assim, com este trabalho, contribuir para a compreesão dos 

diversos processos que ocorrem na polpa do mamão durante o amadurecimento. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

1. Breve histórico da cultura do mamão

Por volta de 1500, o mamoeiro (Carica papaya L.) foi encontrado 

na costa da Colômbia e no Panamá pelos primeiros navegadores espanhóis. A 

partir de 1600, ao que parece, a planta foi difundida para a Malásia, Filipinas e 

outros países do oriente asiático, o que indica sua adaptação a todas as regiões de 

clima tropical e subtropical dos dois hemisférios, entre a linha do equador e os 

32º de latitude, que não apresentassem temperatura média anual abaixo de 25ºC 

(ARRIOLA et al., 1980; MARANCA, 1992). 

Dos países onde o mamoeiro se desenvolveu, merece destaque o 

Havaí, que possui hoje área de plantio inferior à do Brasil, mas com elevada 

tecnologia e onde o fruto é objeto de pesquisas importantes no aspecto 

agronômico e genético. Lá são produzidos frutos pequenos, piriformes ( ou em 

forma de pêra), aromáticos, do tipo Solo. Estes frutos foram introduzidos no 

Brasil em anos recentes e são chamados de "papaia", de forma a diferenciá-los 

dos frutos grandes aqui já existentes (MEDINA, 1980). 

No Brasil, existem dois grupos principais de fruto do mamoeiro: o 

mamão comum, grande, com várias formas e o pequeno, piriforme e de bom sabor 

pertencente ao grupo Solo, de origem havaiana. Os cultivares do grupo Solo se 

afirmaram no Pará e conservaram suas caracteristicas organolépticas nas regiões 

quentes e úmidas (ou irrigadas) do Norte e Nordeste do Brasil. 
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O nome Solo deriva do italiano que quer dizer "unico" e 

"composição musical para um só executor", de onde provém a idéia de que o 

pequeno fruto, de menos de meio quilo, pode servir para uma única pessoa. 

Dentre as linhagens do grupo Solo, a mais difundida no Havaí é a 

Kapoho solo, seguida pela Sunrise solo, de polpa de cor avermelhada/alaranjada, 

com peso em torno de 400g (MEDINA, 1980), que é a variedade difundida hoje 

no Brasil, de grande aceitação pelo consumidor, e a que trata este estudo. 

2. As perdas pós-colheita de frutos no Brasil

No Brasil, as perdas pós-colheita de frutos tropicais como banana, 

manga e mamão situam-se na ordem de 30% dos produtos comercializados. Este 

resultado faz parte de um estudo feito somente na cidade de São Paulo, 

considerando apenas o processo de comercialização, ou seja, quitandas, 

supermercados e feiras livres (P ANT ASTICO, 1981 ). Sem dúvida, este dado 

reflete a importância do manuseio dos frutos pelo embalador (no caso do 

supermercado, que apresenta maiores perdas que as demais formas de comércio 

apresentadas no estudo), dada a perecibilidade ou sensibilidade dos frutos às 

injúrias mecânicas. 

Pelo trabalho citado acima, nota-se que o maior montante de perdas 

se dá bem próximo ao consumidor, nos terminais de comercialização. Assim, se 
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considerarmos toda a energia dispendida durante o plantio, tratos culturais, 

colheita e transporte, pode-se ver o desperdício de dinheiro e tempo para se obter 

na linha final menos de 70% do produto para ser comercializado. 

É importante, neste caso, que não só para o mamão, mas para todos 

os produtos perecíveis, sejam reduzidas as perdas pós-colheita, partindo do 

conhecimento das suas causas. 

De maneira geral, pode-se atribuir às perdas três causas principais, 

referentes aos processos de deterioração dos frutos: 1) aquelas resultantes dos 

processos fisiológicos de amadurecimento em si, 2) provindas dos efeitos físicos 

do manuseio e 3) e das doenças pós-colheita (SALUNKHE & DESAI, 1984). 

Se observarmos be114 os três motivos citados acima que levam a 

perdas estão direta ou indiretamente relacionados à textura dos frutos. Os 

processos fisiológicos do amadurecimento, o manuseio e a ocorrência de doenças 

levam ao amaciamento da polpa, que é qualidade desejável para o consumo. Mas 

quando o amaciamento ocorre de forma prematura devido a algum destes fatores, 

leva a resultados indesejáveis: perdas econômicas e rejeição do produto pelo 

consumidor final. 
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3. O amadurecimento dos frutos

Os mamões pertencem à classe chamada "climatérica" de frutos 

( assim como a banana e a manga), que exibem, após a colheita, uma taxa de 

evolução de dióxido de carbono e consumo de oxigênio que lentamente declina a 

um mínimo comumente denominado "mínimo pré-climatérico", que ocorre 

imediatamente antes de se dar o amadurecimento. Quando o amadurecimento se 

inicia, a taxa respiratória aumenta rapidamente assim como a taxa de evolução de 

etileno, acompanhada por mudanças diversas que ocorrem nos frutos, como 

pigmentação, textura, aroma e sabor (THOMAS, 1986). 

Na pigmentação ocorre a degradação da clorofila e sobressaem-se 

ou são sintetizados os pigmentos amarelo e/ou vermelho, resultantes da síntese de 

carotenóides e/ou antocianina, respectivamente. 

A textura também sofre modificações e ocorre o amaciamento da 

polpa com a transformação da protopectina (insolúvel) em pectinas solúveis e 

ácidos pécticos. 

Os componentes responsáveis pelo aroma e sabor do fruto são 

modificados devido à síntese de compostos voláteis típicos e mudanças na relação 

açúcar:ácido, além de outras mudanças como aumento na taxa de açúcares e 

diminuição da adstringência, em alguns frutos. 
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Quando a taxa respiratória finalmente atinge um máximo, 

denominado "pico climatérico", o fruto inicia o processo de senescência, 

progredindo até a morte dos tecidos. Para os frutos incluídos nesta classe, são 

considerados em seu estágio comestível de melhor aceitação quando se encontram 

um pouco antes ou dentro do pico climatérico (THOMAS, 1986). 

Enquanto muitos eventos individuais do amadurecimento são 

entendidos em certos detalhes, existe uma incerteza considerável em relação à 

extensão com que são mecanisticamente relacionados ou como eles são iniciados. 

Segundo HUBER (1983), já se conhece que um amadurecimento normal 

representa uma série independente de eventos que ocorrem coordenadamente no 

tempo, mas ainda resta grande interesse no sentido de esclarecer seus mecanismos 

centrais de iniciação e controle. 

4. A parede Celular

4. l. Estrutura e função da parede celular

A parede celular das plantas possm muitas funções, as mais 

conhecidas são: conferir força mecânica e forma à célula, além de rigidez a toda 

planta ou órgão; controlar o crescimento celular por enfraquecimento seletivo da 

parede; proteger contra o ataque de patógenos e predadores e participar na 

comunicação entre células (BRETT & WALDRON, 1990). Outras funções são 

citadas, como conter componentes para a sinalização e comunicação por 
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continuidade simplástica através das plasmodesmatas, além de formar conexões 

com a membrana plasmática como resultado da adaptação a estresses osmóticos 

(CARPITA & GIBEAUT, 1993). 

O amadurecimento dos frutos envolve tipicamente o amaciamento 

da polpa. Isto é causado pelas mudanças na parede celular dos frutos e, de certa 

forma está bem estabelecido que a degradação da parede celular está envolvida 

neste amaciamento (HUBER 1983). 

A importância da degradação da parede celular pode ser ressaltada 

em pontos essenciais da vida da planta, como germinação de sementes, formação 

dos vasos do xilema, crescimento, amadurecimento e abscisão de frutos. Ainda, a 

degradação da parede celular é importante no aspecto pelo qual outros 

orgarusmos degradam o material vegetal, tal como ataque saprofítico por 

microrganismos, alimentação de herbívoros e humanos (BRETT & W ALDRON, 

1990). 

A parede celular é composta de duas fases: uma microfibrilar, 

composta pela celulose e uma matriz ou fase não-cristalina, composta por 

pectinas, hemicelulose, proteínas e compostos fenólicos (BRETT & W ALDRON, 

1990). 
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4.1.1. Celulose 

A celulose é o polímero mais homogêneo presente na parede 

celular. Trata-se de um polímero linear de resíduos de glicoses ligadas na forma � 

-1,4. O comprimento de cadeias de celulose individuais foi estimado em 6000 a

8000 monômeros e estas encontram-se combinadas em feixes formando 

microfibrilas, daí a caracterização da celulose como componente da "matriz 

fibrilar" (PRESSEY,1977; BRETT & WALDRON, 1990) 

As cadeias de celulose são mantidas em uma espécie de treliça 

composta por material cristalino e paracristalino ( de certo grau de organização, 

menor que o cristalino) dentro da fibrila caracterizando uma estrutura de força e 

tensão consideráveis (BRETT & W ALDRON, 1990, CARPITA & GIBEAUT, 

1993). A celulose é completamente insolúvel em água, embora tenha grande 

afinidade por ela (LEHNINGER, 1976). 

4.1.2. Hemiceluloses 

Apesar de algumas controvérsias, todos os modelos de parede 

celular pos1c10nam camadas de celulose intercaladas com camadas de 

hemicelulose ligadas fortemente com pontes de hidrogênio à superficie da 

microfibrila (FISHER & BENNETT, 1991). 
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Em paredes celulares de plantas dicotiledôneas, como é o caso do 

mamão, as hemiceluloses principais são xiloglicanas: um esqueleto linear de 

glicoses com ligações glicosídicas P-( l ➔4 ), no qual estão ligadas unidades de 

xilose (CARPITA & GIBEAUT, 1993). Algumas cadeias laterais de galactose e 

fucose podem estar ligadas ao esqueleto principal a intervalos regulares. São 

caracterizadas pela diversidade em composição, ligações e ramificações, além de 

serem solúveis em meio alcalino (PRESSEY, 1977). 

4.1.3. Pectinas 

Segundo a nomenclatura adotada pela "American Chemical Society11

(BAKER et al., 1944 apud KERTESZ, 1955), as pectinas ou ácidos pectínicos 

designam aqueles II ácidos poligalacturônicos que contem quantidade de metil 

ésteres e grau de neutralização variáveis, que mostram propriedades coloidais e 

são capazes de formar, sob certas condições, géis com açúcares e ácidos". Já os 

"ácidos pécticos" são ácidos poligalacturônicos de natureza coloidal mas 

essencialmente livres de grupos metil-éster (KERTESZ, 1955). 

Para REXOVÁ-BENKOVÁ e MARKOVIC (1976), o ácido péctico 

e a pectina são heteropolissacarídeos cujo esqueleto contém resíduos de L

ramnose e ácido D-galactopiranosidurônico ligados em u-D-(1➔4). Segundo 

estes autores, os açúcares neutros D-galactose e L-arabinose e algumas vezes D

xilose e L-fucose formam as cadeias laterais da molécula de pectina. Os grupos 

carboxil dos resíduos de ácido D-galactopiranosidurônico são parcialmente 
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esterificados com metanol. O grau de esterificação, a proporção de sacarídeos 

neutros e o grau de polimerização são os principais elementos que distinguem os 

compostos pécticos de várias origens. 

Segundo CARPITA e GIBEAUT (1993), dois constituintes 

fundamentais das pectinas são os ácidos poligalacturônicos (homopolímeros de 

ácidos galacturônicos ligados na forma a( 1 ➔4)) e as ramnogalacturonanas 

(heteropolímeros de unidades dissacarídeas repetidas de ramnose em ligação a( l 

➔2) e ácido galacturônico em ligação a(l➔4)).

Para muitos tecidos, e talvez para todas as frutas, a parede celular 

inclui uma camada morfologicamente distinta conhecida como lamela média, a 

região entre as paredes celulares primárias de células adjacentes. Esta camada é 

especialmente nca em polissacarídeos pécticos (principalmente 

ramnogalacturonanas) e acredita-se ser a região mais afetada durante o 

amaciamento do fruto (HUBER,1983). 

4.1.4. Lignina e outros compostos fenólicos 

Certos tipos diferenciados de células contém lignina, um polímero 

fenólico que é depositado após ter cessado o crescimento celular. Os precursores 

da lignina são os três álcoois aromáticos: coumaril, coniferil e sinapil, que 

produzem respectivamente as sub-unidades p-coumarílico, guaiacílico e sinapil

propano (BRETT & W ALDRON, 1990). 
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A lignina é encontrada principalmente em células do esclerênquima 

e nos traqueídeos e vasos do xilema. Também pode ser encontrada em outras 

células em resposta a infecções ou outros estímulos externos (BRETT & 

WALDRON, 1990). 

4. 1. 5. Proteínas

A parede celular das plantas contém pequena quantidade de 

proteínas, que têm proporções relativamente altas de resíduos serina e 

hidroxiprolina, esta última não sendo muito comum no protoplasto (PRESSEY, 

1977). A porção proteica da parede celular, que normahnente compreende 2 a 

10% do peso, é rica em hidroxiprolina, serina, alanina e glicina. A hidroxiprolina 

pode ser frequentemente encontrada ligada a um polissacarídeo da parede através 

de uma ligação f3-galactosídica (BRETT & W ALDRON, 1990). 

É na porção proteica da parede celular que são encontradas as 

enzimas. As enzimas que são encontradas na parede celular incluem peroxidases, 

invertases, celulases, fosfatases ácidas, pectinases, pectinametilesterases e 

malatodesidrogenase, além de uma quantidade de exo-glicanases, incluindo f3-

glicosidase, f3-xilosidase, u e f3-galactosidases (BRETT & WALDRON, 1990). 

A visão da estrutura da parede celular proposta por RUSSEL ( 1977) 

e ainda aceita nos dias de hoje (BRETT & W ALDRON, 1990), é aquela em que 

os polissacarídeos e proteínas formam uma rede polimérica, envolvendo ligações 
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covalentes e pontes de hidrogênio. As xiloglicanas (hemiceluloses) são ligadas à 

celulose via pontes de hidrogênio. A extremidade redutora das cadeias laterais das 

xiloglicanas são conectadas às ramnogalacturonanas através de uma cadeia linear 

de galactanas. As rarnnogalacturonanas por sua vez, estão conectadas a proteínas 

ricas em hidroxiprolina através de uma arabinogalactana ramificada. Uma 

segunda cadeia de rarnnogalacturonana é ligada através de uma arabinogalactana 

à mesma molécula de proteína e a ordem dos componentes é invertida a uma outra 

cadeia de celulose. Assim, o componente estrutural da parede celular pode ser 

considerado uma macromolécula. 

5. As enzimas da parede celular

As mudanças aparentes no tamanho molecular dos polímeros da 

parede celular que acompanham o amadurecimento dos frutos implicam na ação 

de enzimas capazes de degradar componentes específicos da parede celular. 

Consequentemente, a atividade das hidrolases envolvidas no amadurecimento tem 

sido objeto de estudo de muitos autores (FISCHER & BENNETT, 1991; HUBER, 

1983; PRESSEY, 1977; REXOVÁ-BENKOVÁ& MARKOVIC, 1976). 

A modificação da estrutura da parede celular mediada por enzimas 

durante o amadurecimento de frutos tem sido estudada em mangas ( ALI et al., 

1995; FARIA et al., 1994; LABIB et al., 1995; MITCHAM & McDONALD, 

1992; ROE & BRUEMMER, 1981), em abacates (AWAD & YOUNG, 1979; 

HATFIELD & NEVINS, 1986; HUBER & O'DONOGHUE, 1993; 
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ZAUBERMAN & SCHIFFMANN-NADEL, 1972), além de outros frutos, como 

os de clima temperado ou não climatéricos. 

Em mamões, também muitos estudos já foram conduzidos a respeito 

da degradação enzimática da parede celular durante o amadurecimento (CHANG 

et al., 1965; CHAN & IAM, 1972; CHAN et al., 1981; FAYYAZ et al., 1995; 

HARTMANN-SCHREIER & SCHREIER, 1986; LAZAN et al., 1989; LAZAN et 

al., 1995; PAULL & CHEN, 1983). 

As pnnc1pais enznnas levantadas neste estudo compreendem as 

mais citadas como importantes no metabolismo da parede celular durante o 

amadurecimento dos frutos e também apontadas como responsáveis pelo 

amaciamento da polpa da maioria deles. A maioria dos estudos destas enzimas, 

sobretudo as D-galacturonases, tiveram maiores avanços em frutos de tomate 

(ALI & BRADY, 1982; BRADY et al., 1982; O'DONOGHUE & HUBER, 1992; 

PRESSEY, 1983). 

Toda forma de degradação envolve quebra enzimática dos polímeros 

da parede celular. Cada enzima envolvida vai promover a quebra de uma ligação 

ou tipo de ligação em particular, e geralmente, são necessárias várias enzimas de 

modo a ser atingida a quebra de uma determinada ligação nos polímeros. As 

enzimas que degradam os polissacarídeos de parede celular estão divididas nas 

seguintes classes, segundo BRETT & WALDRON ( 1990): 
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1) Hidrolases (E.C. 3.2.5)

a) Endoglicanases: Estas enzooas, também chamadas

endopolisacaridases, hidrolisam as ligações internas dos 

po lissacarideos 

b) Exoglicanases: Estas enzimas hidrolisam resíduos de açúcar

(monossacarídeos) a partir do final da cadeia do polissacarídeo

e também são chamadas exopolissacaridases. Elas podem atuar

como glicosidases, produzindo resíduos de glicose ligados a

polissacarideos.

2) Liases ou transeliminases (E.C.4.2.2). Estas enzimas fazem a

clivagem dos polissacarídeos por J3-eliminação. Elas são

conhecidas principalemente na degradação da pectina.

a) Endoliases, que clivam os polissacarideos internamente.

b) Exoliases, que clivam um único resíduo de açúcar a partir do

terminal do polissacarídeo por eliminação.

Segundo HUBER (1983), os estudos referentes às transeliminases 

não tiveram sucesso quando relacionadas ao amadurecimento de frutos. Essa 

classe de enzima tem recebido maior atenção quando se trata de pectina-liases de 

origem fúngica (MACMILLAN et al., 1964; REXOVÁ-BENKOVÁ & 

MARKOVIC, 1976). 

REXOVÁ-BENKOVÁ & MARKOVIC (1976) dividem as enzimas 

pécticas em dois grupos a saber: 1) as pectinesterases, que catalizam a de-
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esterificação da pectina e 2) as enzimas despolimerizantes (D-galacturonases), 

que catalizam a quebra das ligações glicosídicas a-( 1 ➔4) da cadeia de 

galacturonanas da molécula de pectina e sua nomenclatura estaria de acordo com 

a preferência pelo substrato e modo de ação. Segundo estes autores, e de acordo 

com a "IUPAC-IUB Enzyme Nomenclature (1973)1 º, a pectinesterase pertence ao 

grupo das carboxil-ester hidrolases (EC 3 .1.1.11 ) e teria o nome sistemático de 

pectina pectil-esterase. Na literatura, estas enzimas também são denominadas 

pectina metilesterase, pectina demetoxilase e pectina metoxilase. 

Para o presente estudo, a atenção foi concentrada em quatro 

hidrolases: as poligalacturonases ( endo e exo-PG), a celulase, a f3-galactosidase e 

a pectinametilesterase (PME). 

5.1. Poligalacturonases 

A poligalacturonase (PG) tem sido objeto de estudo de muitos 

autores por ter sido considerada a principal responsável pela modificação da 

textura dos frutos, devido à sua distribuição universal e atuação associada ao 

momento do amadurecimento (HUBER 1983). A solubilização da pectina que 

acompanha o amadurecimento do fruto é comumente atribuída à hidrólise das 

ligações glicosídicas na protopectina, catalizada pela PG (PRESSEY & 

AV ANTS, 1982). Muitos autores têm estudado esta enzima, sobretudo em 

tomates, onde se chegou a avanços genéticos que contribuíram para a 

lIUPAC-IUB, "Enzyme Nomenclature", Elsevier, Amsterdam, 1973, citado por 
REXOVÁ-BENKOVÁ& MARKOVIC (1976) 
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compreensão do seu papel na fase de amadurecimento (ALI & BRADY, 1982� 

BRADY et al., 1982). 

Segundo REXOVÁ-BENKOVÁ e MORKOVIC (1976), as enzimas 

pectolíticas seriam referidas como D-galacturonases, com o prefixo endo ou exo

sendo empregado para designar um modelo de atuação ao acaso ou terminal, 

respectivamente. Desse modo, as enzimas pectolíticas nos frutos em 

amadurecimento senam identificadas como endo-D-galacturonases 

(endopoligalacturonases, E.C. 3.2.1.15), exo-D-galacturonases 

(exopoligalacturonases, E.C. 3.2.1.67) e oligo-D-galactosiduronato hidrolases 

(E.C. 3.2.1.82), de acordo com a preferência por detenninado substrato e o seu 

modo de ação (REXOVÁ-BENKOVÁ & MORKOVIC, 1976). Assim, as duas 

últimas enzimas hidrolizam D-galacturonanas da forma "exo", produzindo 

sequencialmente monômeros e dímeros, repectivamente, a partir da extremidade 

redutora de galacturonanas ou oligogalacturonanas (HUBER, 1983). 

A presença de endo-D-galacturonases (ou endopoligalacturonases) 

em frutos é conhecida há muito tempo e já foi detectado por vários autores que 

em frutos imaturos fisiologicamente ( ou mesmo fisiologicamente maduros mas 

ainda de coloração verde) a atividade destas enzimas é baixa ou indetectável. 

Durante o amadurecimento e amaciamento da polpa sua atividade tende a 

aumentar expressivamente no tomate (BRADY et al., 1982), em mamão (CHAN 

et al., 1981) e outros frutos (AWAD &YOUNG, 1979; LABIB et ai., 1995). 
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ALI & BRADY (1982) purificaram e caracterizaram as endo

poligalacturonases ( endo-PG) de frutos de tomate. Nos frutos ainda nos primeiros 

estágios do amadurecimento a enzima predominante era a que apresentava peso 

molecular por volta de l 15000Da. 

A endo-PG foi· também purificada e caracterizada para frutos de 

mamão por CHAN & TAM (1982). Estes autores encontraram para a endo-PG do 

mamão frações da enzima com peso molecular de 164000Da (PGI) e 34000Oa 

(PGII), para frutos completamente maduros e utilização da placenta como tecido 

originário do extrato. Já nos frutos de tomate completamente maduros, 

predominavam as formas menores da enzima, com peso molecular em tomo de 

43000 e 46000Da (ALI & BRADY; 1982). 

Segundo CHAN & TAM (1982), a endo-PG foi diferenciada da 

exo-PG por comparação da atuação de cada uma delas durante ensaios 

viscosimétricos ou redutométricos. A exo-PG, segundo eles, atuaria reduzindo a 

viscosidade do substrato muito mais rapidamente em relação à exo-PG, além de 

produzir ácidos tetra-, tri- di- e monogalacturônicos visíveis por cromatografia de 

camada delgada (TLC), caracterizando o comportamento ao acaso de uma 

"endo "-enzima. 

Na maioria dos estudos em que a atividade da enzima é medida 

viscosimetricamente, a componente mais aparente é a atividade da endo-PG, 

como é o caso do trabalho de CHAN et al. ( 1981) com mamões. Contudo, não se 
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pode excluir a possibilidade de atuação da exo-PG durante a incubação do 

extrato, a menos que este esteja altamente purificado para a endo-PG. 

Na medida redutométrica da atividade da PG não ficam 

diferenciadas as formas de atuação "endo-" ou "exo-", uma vez que ambas 

produzem extremidades redutoras durante a hidrólise do substrato. No trabalho de 

CHAN e TAM (1982) com mamões, a atividade quase que exclusiva da exo-PG 

foi confirmada pela cromatografia de camada delgada (TLC), apresentando 

predominância de unidades de monogalacturonídeos. 

Muitos frutos apresentam as duas enzimas: endo- e exo-PG, mesmo 

que em proporções diferentes. São encontradas na literatura citações de ambas 

para frutos de tomate (ALI & BRADY, 1982; BRADY et al., 1982), pêssego, que 

apresenta maior expressão da exo-PG (DOWNS & BRADY, 1990; GLOVER & 

BRADY, 1994), pêras (DICK & LABAVITCH, 1989;), maçã (BARTLEY, 1978; 

WU et al., 1993), manga (FARIA et ai., 1994; LABIB et al., 1995; MITCHAM & 

McDONALD, 1992; ROE & BRUEMMER 1981) e mamão (CHAN & TAM, 

1982; LAZAN et ai, 1989) 

CUTILLAS-ITURRALDE et al. (1993) não encontraram atividade 

de exo- ou endo-PG em caquis (Dyospyros kaki L.), apesar de terem encontrado 

mudanças na textura da parede acompanhadas de extremo amaciamento da polpa, 

concluindo que esta enzima não seria responsável pelo metabolismo de pectinas 

neste fruto. E ainda, BRADY et ai. ( 1982) concluíram que a endo-PG em tomates 
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não seria a responsável pela indução do amadurecimento dos frutos, uma vez que 

foram detectadas somente em frutos em estágio de amadurecimento avançado. 

Em morangos, não foi encontrada atividade de qualquer uma das 

PG's (HUBER, 1984), não podendo ser associadas portanto ao amaciamento da 

polpa e produção de poliuronídeos solúveis neste fruto. A causa da solubilização 

dos poliuronídeos, segundo este autor, não seria atribuída à sua degradação 

enzimática e sim, provavelmente à síntese de novos poliuronídeos que se ligariam 

fracamente à parede, estando facilmente solubilizáveis durante o amadurecimento. 

Existe ainda uma incerteza com relação ao papel da exo-PG na 

solubilização de pectinas e no amaciamento de frutos durante o amadurecimento 

(HUBER, 1983). Até pouco tempo atrás, PRESSEY & AVANTS (1976) 

concluíram que as exo-PG em peras não participam da produção ou modificação 

das pectinas solúveis da parede. Em muitos trabalhos recentes que tratam de 

ambas as enzimas ( exo e endo-PG) em mamães, não se encontra referência 

específica sobre a atuação da exo-PG no amadurecimento (LAZAN et al., 1989; 

LAZAN et al., 1995), uma vez que a utilização do método redutométrico não 

permite que se faça menção da atuação de uma ou outra enzima em particular. 

5.2. Celulases 

Assim como as poligalacturonases, as celulases têm recebido 

importância relevante no estudo do amaciamento da polpa durante o 
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amadurecimento dos frutos de abacate (AWAD & YOUNG, 1979; HATFIELD & 

NEVINS, 1986; O'DONOGHUE & HUBER, 1992), mangas (ROE & 

BRUEMMER, 1981), pêssegos (HINTON & PRESSEY, 1974) e em mamões 

(PAULL & CHEN, 1983). 

Seguindo o padrão de atividade das poligalacturonases, as celulases 

apresentam atividade baixa ou ausente nos estágios iniciais do amadurecimento, 

aumentando expressivamente com a evolução do amadurecimento e amaciamento 

do fruto (HUBER, 1983). 

Apesar da presença extensiva das celulases em diferentes frutos e 

durante vários estágios de amadurecimento, a função exata destas enzimas no 

amaciamento dos frutos ainda não está bem esclarecida (PRESSEY, 1977; 

HUBER, 1983). 

BRETT & W ALDRON (1990) relatam que a atividade de celulases 

aumenta com o amadurecimento dos frutos, sendo que em abacates, grande 

quantidade de enzima é produzidas e a concentração do RNAm da celulase 

aumenta no mínimo 50 vezes nesta fase. 

Na maioria dos trabalhos encontrados com estudo da atividade de 

celulases em frutos durante o amadurecimento, o enfoque é centralizado na 

atividade das carboximetilcelulases, ou Cx (E.C. 3.2. l.4) ou endo-í3-glicanase 

(O'DONOGHUE & HUBER, 1992). Segundo HUBER (1983), estas enzimas 

teriam pouca ou nenhuma capacidade de degradar as formas insolúveis ou 
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cristalinas de celulose quando presentes na parede celular. Com isso, as enzimas 

celulolíticas em frutos são distinguidas daquelas elaboradas pelos microrganismos 

celulolíticos. Nestes microrganismos, as carboximetilcelulases atuam juntamente 

com P-glicosidases (ou celobiase E.C. 3.2.21) e celobiohidrolases (E.C. 3.2.1.91) 

na degradação de formas insolúveis de celulose, constituindo um "complexo 

celulase". Dessa forma, a maneira pela qual o componente Cx do "complexo" atua 

especificamente não está bem entendido. 

Em caquis, o conteúdo de a-celulose diminui lentamente quando se 

atinge o estágio de maturação comestível (CUTILLAS-ITURRALDE et al., 

1993). Contudo não foi feito um estudo da atividade da celulase neste trabalho. Já 

em mangas esta enzima apresentou um aumento na atividade durante o 

amaciamento dos frutos (ROE & BRUEMMER, 1981). 

HINTON e PRESSEY (1974) atribuíram à atividade da celulase a 

responsabilidade pelo amaciamento da polpa de pêssegos, considerando ainda que 

esta enzima seria a precursora ou indutora do processo de amaciamento, em 

contraposição à poligalacturonase que apresenta atividade em estágios mais 

avançados do amadurecimento dos frutos. 

Em abacates, AWAD e YOUNG (1979) estudaram o 

comportamento da celulase, da PG e da PME, correlacionando estas atividades 

com a produção de etileno durante o amadurecimento dos frutos. A atividade da 

celulase começou a aumentar cerca de três dias antes da atividade da PG, sendo 

que o aumento na produção de etileno foi acompanhado pela atividade da 



26 

pnme1ra enz1ma. Por este trabalho, não se consegue desassociar a atividade 

isolada da celulase do efeitos do etileno e das demais enzimas no amaciamento 

dos frutos. 

A celulase foi purificada a partir de frutos de abacate em 

amadurecimento por HATFIELD e NEVINS (1986). Utilizando diferentes 

polissacarídeos como substratos, com diferentes tipos de ligações e contendo 

vários resíduos de açúcar, estes autores puderam concluir que somente os 

substratos contendo ligações P-( 1 ➔4 )-glicosil foram hidrolisadas pela enzima 

purificada. Dois polissacarídeos foram extensivamente hidrolizados pela celulase: 

a carboximetilcelulose e as glicanas P-( l ➔3) e P-(1 ➔4). E ainda, que a enzima 

tinha reconhecimento específico para o sítio de ligação, só sendo capaz de 

hidrolizar ligações glicosídicas P-( 1 ➔4) que fossem adjacentes a outras ligações 

P-(1➔4). A atividade isolada da celulase indicou que esta enzima seria incapaz 

de solubilizar os componentes celulósicos da parede celular dos frutos de abacate. 

O'DONOGHUE e HUBER (1992) esudaram especificamente a 

atuação da carboximetilcelulase (Cx-celulase) durante a modificação da matriz de 

polissacarídeos no amadurecimento do abacate. Partindo de um extrato purificado 

para Cx-celulase e relacionando a atividade desta enzima com a despolimerização 

de hemicelulose, concluíram que a enzima não estava envolvida na 

despolimerização dos xiloglicanos relacionada ao amdurecimento dos frutos de 

abacate. 
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Dos componentes da parede celular extraída de mamão, 43% é 

composta por celulose (KOH & MELTON, 1994). No entanto, o estudo foi 

realizado em um único estágio de maturação, ou seja, não houve um 

acompanhamento dos componentes da parede celular durante o amadurecimento. 

A quantidade de celulose é considerável, mas não se sabe se houve ou não 

atuação de celulases neste material. 

No trabalho de P AULL e CHEN ( 1983), a atividade da celulase em 

mamões foi acompanhada durante o amadurecimento do fruto, por medidas 

viscosimétricas, utilizando carboximetilcelulose (CMC) como substrato. Os 

autores encontraram aumento da atividade da enzima com a evolução do 

amadurecimento. E ainda, como o estudo foi desenvolvido tanto no mesocarpo 

quanto no exocarpo, encontraram aumento da atividade em direção ao exocarpo 

durante o amadurecimento. Contudo, as atividades mais altas foram encontradas 

sempre no mesocarpo. 

Em mamões, ainda não está bem definida a relação direta da 

atividade da celulase no amaciamento da polpa. BRETT e W ALDRON (1990) 

sugerem que tais mudanças na atividade da celulase, bem como de outras enzimas 

envolvidas no amadurecimento dos frutos, estaria sendo influenciada pela 

produção de etileno durante este período. 
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5 .3. f3-Galactosidases 

As perdas de galactose e arabinose da parede celular dos frutos em 

amadurecimento levaram a pesquisas de outras glicanases e glicosidases que 

pudessem participar no amaciamento dos frutos (HUBER, 1983). A partir destes 

estudos foi encontrada uma grande quantidade de "carboidrases11 no processo. 

Apesar de inicialmente ter-se atribuído às glicosidases o papel de 

hidrolisar glicosídeos secundários em plantas, a sua função fisiológica exata ainda 

não está bem compreendida. 

RANW ALA et al. (1992) chegaram à conclusão que o amaciamento 

da polpa de melões se dá na ausência da atividade da PG, mas mostram um 

envolvimento das f3-galactosidases na modificação dos polissacarideos estruturais 

da parede destes frutos, sugerindo um papel importante destas enzimas no 

amaciamento da polpa. 

Em tomates, bem como em maçãs e morangos, ocorre uma perda 

expressiva de galactose da parede celular, que, segundo PRESSEY ( 1983 ), não 

estaria relacionada à degradação da parede celular pela PG, mas possivelmente 

por uma galactanase. Este estudo levou ao encontro de três f3-galactosidases onde 

uma delas estaria envolvida na degradação de galactanas na parede celular de 

tomates e esta atividade aumentou durante o amadurecimento. Contudo, o autor 

não relacionou a atividade da f3-galactosidase a modificações na textura do fruto. 
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ALI et al. ( 1995) sugerem uma estreita correlação entre a atividade 

da �-galactosidase, o amaciamento dos tecidos e um aumento na solubilidade de 

pectinas em mangas, posicionado a enzima como fator importante no processo de 

amadurecimento e amaciamento da polpa destes frutos. 

Entre as glicosidases presentes no mamão, a f3-galactosidase 

(E.C.3.2.1.23), quando comparada com a a-manosidase (E.C.3.2.1.24) e a �

glicosidase ou celobiase (E.C.3.2.1.21), mostrou as mais altas atividades no 

extrato da polpa da fruta (HARTMANN-SCHREIER & SCHREIER, 1986). 

LAZAN et al. (1989, 1995) estudaram a f3-galactosidase em 

mamões durante o amadurecimento e concluíram que existe uma importância 

relavante desta enzima com relação à degradação da parede, contribuindo para o 

amaciamento da polpa, talvez por complementar a ação da PG. 

5.4. Pectinametilesterases 

A pectinametilesterase (PME) (E. C. 3 .1. 1.11) é a enzuna que 

cataliza a hidrólise de metil ésteres na pectina. Ela é altamente específica para 

ésteres e metil ésteres quando estes ocorrem na pectina, sendo que não hidroliza 

estes radicais em cadeias curtas de galacturonanas. A enzima é ativada por cátions 

divalentes ou monovalentes em altas concentrações e sua faixa ótima de pH está 

em tomo de 5 a 8, dependendo da concentração de cátions (PRESSEY, 1977). 
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Segundo REXOV Á-BENKOV Á e MARKOVIC (1976), as 

pectinametilesterases foram encontradas em todas as espécies de plantas 

superiores testadas, nos seus frutos, folhas, caules e raízes. Uma porção relevante 

da enzima é ligada à parede celular e é obtida sob tratamentos com altas 

concentrações salinas, bem como através do aumento do pH em direção à região 

alcalina (KERTESZ, 1955). 

Alguns trabalhos sugerem que a atividade da PG está diretamente 

relacionada ao grau de esterificação da pectina, promovido pela atuação da PME 

(KOCH & NEVINS, 1989; PRESSEY & A V ANIS, 1982). De acordo com 

FISCHER e BENETT ( 1991 ), a PME apresenta um papel importante, 

influenciando na extensão em que a pectina estará acessível à degradação pela 

PG. 

LABIB et al. (1995) caracterizaram as enzimas PME e PG em polpa 

e casca de mangas e sua inativação pelo calor. Estes autores sugerem que existem 

vários tipos de PME's, que são inativadas a temperaturas diferentes. Neste estudo, 

os autores chegaram ao pH ótimo de 7.5, tempo para reação de primeira ordem de 

8 minutos e concentração de NaCl ideal entre 0.1 e 0.2M. 

Em abacates, a atividade da PME diminui com o passar dos dias 

após a colheita, tendo o início da queda muito antes de se detectar o 

amaciamento da polpa dos frutos (ZAUBERMAN & SCHIFFMANN-NADEL, 

1972). Neste trabalho, foram observadas as atividades da PG e da PME em vários 

estágios de desenvolvimento dos frutos e foi concluído que o amaciamento se deu 
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quando a atividade da PME era mínima e da PG era máxima. O abacate é um dos 

poucos frutos em que se relata uma redução da atividade da PME com o 

amadurecimento dos frutos (BARMORE & ROUSE, 1976; AW AD & YOUNG, 

1979). 

BEN-ARIE et al. (1979) estudaram o comportamento da PME, PG e 

celulase juntamente com a modificação dos componentes de parede celular em 

peras. Neste trabalho também foi encontrada uma queda na atividade da PME e 

aumento da PG e celulase durante o amadurecimento dos frutos. Contudo, os 

autores comentam que a taxa de diminuição da atividade da PME não pôde ser 

claramente relacionada com a perda na firmeza dos frutos. 

Em mamões, a atividade da PME se eleva com o amadurecimento e 

é acompanhada por um aumento na atividade da PG e redução da firmeza da 

polpa (LAZAN et al., 1995; PAULL & CHEN, 1983). 

De maneira geral, muitos estudos já foram conduzidos para se tentar 

entender o processo de amadurecimento dos frutos relacionando a atividade de 

várias enzimas do metabolismo de parede celular com a modificação de seus 

componentes. Contudo, nota-se a dificuldade em se estabalecer uma relação exata 

da função de cada enzima no processo, uma vez que ocorrem inúmeras interações 

entre elas. 
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6. A irradiação na pós-colheita de frutos

Uma variedade de práticas pré e pós-colheita podem ser empregadas 

para minimizar as perdas pós-colheita de frutos (SALUNKHE & DESAI, 1984). 

Dentre as muitas recomendadas, os cuidados durante a colheita e o 

manuseio, respeitando melhores horários para colheita e retirada do calor de 

campo já são técnicas bem conhecidas no meio agronômico. Contudo, muitas 

vezes a necessidade de se transportar os produtos em horários restritos impede a 

execução de tais procedimentos se não houver planejamento prévio. 

A ma10na das técnicas de armazenamento empregadas envolve 

elevado custo de energia, além de necessitar de estruturação adequada, tais como 

o armazenamento a baixa temperatura e armazenamento hipobárico.

Outras formas de controle do amadurecimento também são descritas 

normalmente na literatura (SALUNKHE & DESAI, 1984), como o controle 

químico (utilização de fungicidas, por exemplo, como controle indireto do 

amadurecimento) e técnicas de embalagem. A irradiação dos frutos também é 

tratada com especial importância por muitos autores (SALUNKHE & DESAI, 

1984; BURDITT, 1982; THOMAS, 1986; D'AMOUR et al., 1993; MILLER et 

al., 1994), mas com o objetivo principal de reduzir a infestação dos frutos por 

insetos ou fungos. 
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A Environmental Protection Agency (EP A) em julho de 1983 

propôs a restrição nos Estados Unidos do uso de dibrometo de etileno (EDB) 

como fumigante no tratamento de quarentena contra moscas das frutas. Uma das 

alternativas propostas pela agência foi o uso da irradiação gama como tratamento 

de quarentena para frutos infestados (BURDITT, 1982). Em setembro de 1984 a 

restrição foi efetivada (THOMAS, 1986). 

Um dos maiores impedimentos para o mercado internacional de 

frutos tropicais, inclusive o mamão, é a restrição de quarentena imposta por 

alguns países onde existe um grande potencial para popularização desta fruta, 

bem como outras frutas exóticas de origem tropical. Os frutos tropicais 

normalmente já se deparam com problemas como sensibilidade ao frio, quando 

expostos a baixas temperaturas durante as viagens em containers marítimos, 

necessárias em percursos extensivos. É de importância econômica que se reduzam 

as exposições dos frutos tropicais a tais injúrias com a utilização de tratamentos 

de quarentena alternativos. 

Muitas vezes, os tratamentos de quarentena não são adequados aos 

frutos de origem tropical, que naturalmente já têm sua vida pós-colheita ( ou vida 

de prateleira) reduzida a poucos dias. 

A energia atômica para usos pacíficos tem apresentado múltiplas 

possiblidades na conservação de alimentos. Os produtos de fissão nuclear ( 6°Co, 

137Cs e 235U) podem apresentar funções importantes na pesquisa e no avanço 
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tecnológico da conservação de alimentos processados e frescos (SALUNKHE et 

al., 1991). 

A irradiação gama em baixas dosagens tem melhorado a vida de 

prateleira de frutos como bananas, mangas e mamões, retardando processos de 

amadurecimento e senescência. Estas dosagens baixas também se mostraram 

efetivas como tratamento de quarentena contra infestações de mosca das frutas 

(THOMAS, 1986). 

Nos Estados Unidos, o Animal and Plant Health Inspection Service 

(APHIS) do United States Department of Agriculture (USDA) é responsável pela 

regulação da importação, exportação e movimento dentro dos Estados Unidos de 

produtos que estão sujeitos ao tratamento de quarentena. Para ser proposto como 

tratamento de quarentena, e aceito pelo APHIS, deve ser demonstrado o seguinte 

(BURDITT, 1982): o tratamento deve ser efetivo (99,9968% de mortalidade) 

contra a espécie de praga a ser controlada; não deve apresentar efeito adverso na 

qualidade, armazenamento ou composição do produto a ser tratado ou deixar 

resíduo no produto que possa causar danos à saúde do consumidor; deve ser 

efetuado sem causar danos à saúde do pessoal envolvido no processo;e ser feito 

de modo que não implique em gasto elevado de tempo e custo. 

De acordo com os comentários de BURDITT (1982), a irradiação 

atenderia a todos estes requisitos, quando obtidas as dosagens adequadas a cada 

produto e fosse atingida escala comercial de aplicações. 
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Os estudos desenvolvidos pela U.S. Food and Drug Administration 

e pelo U.S. Department of Commerce Evaluations (BREWBAKER, 1966), 

detectaram 5 categorias principais nas quais os alimentos que sofrem problemas 

econômicos de mercado ou de processamento podem se encaixar, para o uso da 

irradiação: 

1) Inibição do brotamento de raízes e tubérculos durante o

armazenamento, que é conseguida a dosagens muito baixas, por exemplo, 5 krad; 

2) Desinfestação dos alimentos eliminando insetos ou fungos, sendo

que se obtém esterilização dos insetos a baixas dosagens ( 1 O a 20 krad) e morte a 

altas dosagens (acima de 50 krad); 

3) Pasteurização de alimentos para redução da população de

bactérias e fungos, conseguida através de altas dosagens (200 a 500 krad); 

4) Extensão da vida de prateleira de produtos frescos, retardando o

amadurecimento pela interferência nos processos enzimáticos normais do 

alimento; 

5) Esterilização ou completa desinfecção de produtos a altíssimas

doses (2000 a 5000 krad). 

Alguns estudos foram realizados para se conhecer os efeitos da 

irradiação nos frutos ou alimentos em geral (BREWBAKER, 1966; MAXIE & 

ABDEL-KADER, 1966; MASSEY, 1968; BURDITT, 1982;). Em frutos, 

especificamente, muitos trabalhos já foram desenvolvidos. Alguns exemplos 

seriam: em bananas e abacate (KAHAN et al., 1968), maçãs (KERTESZ et al., 
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1964), em abacaxi (UPADHIA & BREWBAKER, 1966), em framboesas 

(MILLER et al., 1994) e morangos (D'AMOUR et al., 1993). 

Foram feitos estudos também para mamões, no sentido de estender a 

vida de prateleira destes frutos (AKAMINE & WONG, 1966), analisando-se os 

efeitos das diferentes dosagens aplicadas em várias épocas do amadurecimento. 

Neste trabalho, foram estipuladas dosagens máximas de tolerância, chegando-se 

ao valor de l00krad (l000Gy) como limite, uma vez que a partir desta dosagem 

há o desenvolvimento de escaldadura de superfície (manchas de escurecimento). 

HILKER e YOUNG (1966) analisaram os efeitos da radiação 

ionizante em algumas propriedades nutricionais e bioquímicas da mamão. Neste 

trabalho os autores concluíram que não há modificações no conteúdo de vitamina 

C, proteína e pectinas no mamão irradiado até l00krad (l000Gy). Este resultado é 

importante, uma vez que é desejável a manutenção da qualidade nutricional do 

fruto durante o armazenamento. Com o aumento da dose (até 300krad), no 

entanto, há um aumento no conteúdo de ácido péctico (pectina desesterificada), 

que retorna aos níveis normais em 3 a 5 dias da irradiação, o que mostra um efeito 

direto da irradiação na pectina. 

A irradiação foi estudada por BALOCK et al. ( 1966) como 

tratamento de quarentena para diversos tipos de moscas de frutas que eram 

problema no Havaí naquela época, e ainda são motivo de estudo hoje. Neste 

trabalho, os autores estudaram a resistência de larvas e ovos tratados pela 

irradiação, em frutos diversos, incluindo o mamão. Os autores concluíram por 
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uma dosagem máxima de l 00krad ( 1 000Gy) que o fruto de mamão toleraria sem 

danos, resultado que corrobora o obtido por HILKER e YOUNG (1966). 

Como pode ser notado, na década de 60 houve grande incentivo ao 

estudo dos efeitos da irradiação em alimentos, e esse interesse tem se estendido 

até os dias de hoje (MILLER et al., 1994). 

O estudo do metabolismo de um fruto diante de um tratamento com 

objetivo duplo - aumentar a vida pós-colheita e eliminar a infestação de moscas 

de frutas - é de importância relevante, uma vez que estes objetivos devem ser 

atingidos sem prejuízo da qualidade nutricional e organoléptica do fruto. Esses 

dois últimos parâmetros (qualidade nutricional e organoléptica) podem ser 

automaticamente obtidos pelo respeito às dosagens recomendadas para o fruto 

(até l00krad ou l000Gy, segundo BALOCK et al. (1966) HILKER e YOUNG 

(1966)). Resta conhecer as respostas das principais enzimas envolvidas no 

amadurecimento e amaciamento dos frutos à dosagem mínima para morte das 

moscas (BREWBAKER, 1966). 

Existem alguns trabalhos sendo desenvolvidos com relação ao 

estudo das enzimas do metabolismo de parede celular em mamões. Apesar disso, 

nota-se a falta de um estudo mais completo envolvendo as várias enzimas que 

atuam na fase do amadurecimento e suas respostas na textura e outros parâmetros 

fisiológicos, diante de tratamentos pós-colheita alternativos, como é o caso da 

irradiação gama. 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

O annazenamento dos frutos durante o amadurecimento e parte das 

análises foram realizados no Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL), 

Campinas, SP, enquanto que o armazenamento em freezer -80ºC e as demais 

análises foram feitas na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

São Paulo (FCF-USP), São Paulo. 

!.Material 

Foram utilizados 64 mamões (Carica papaya L.) da cultivar Solo 

provenientes de Linhares, Espírito Santo. Os frutos foram colhidos quando 

apresentavam uma pinta amarela na casca como sinal comercial de maturidade 

fisiológica. 

2. Métodos

2.1 Tratamento pós-colheita 

Metade dos frutos (32 unidades) foi submetida a radiação gama da 

ordem de 500Gy, dosagem dentro da recomendada para preservação pós-colheita 

e controle de moscas das frutas ( AKAMINE & WONG, 1966; BURDITT, 1982), 

na Empresa Brasileira de Radiação (EMBRARAD), 72 horas após a colheita. 
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No ITAL, os frutos foram tratados por calor (imersão em água a 

49ºC por 20 minutos), e por fungicida (Sportack l000ppm), de modo a evitar 

novas infestações fúngicas no decorrer do experimento. Foram então armazenados 

em caixas de papelão com oito unidades, em câmara com temperatura controlada 

a 22ºC, umidade relativa em tomo de 90% e atmosfera normal. 

2.2. Amostragem 

Os frutos foram amostrados ao acaso, em triplicatas a cada dois 

dias, por dez dias, perfazendo um total de 15 frutos por tratamento. Depois de 

feitas as análises fisicas ( cor da casca, cor da polpa, textura e brix), a polpa foi 

triturada em nitrogênio líquido e armazenada a -80ºC para análises enzimáticas e 

químicas (pH e acidez titulável). 

O experimento foi conduzido no delineamento inteiramente 

casualizado, com dois tratamentos ( controle e irradiado) e cada resultado de 

análise constituiu-se da média de três replicatas. 
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2.3. Análises fisicas 

2.3 .1. Cor da casca 

Na análise da cor da casca, foram feitas observações a respeito de 

manchas e pintas presentes nas regiões distal, equatorial e proximal (região do 

pedúnculo) do fruto. A cor foi comparada a uma cartela de Munsell e os frutos 

fotografados. 

2.3.2. Textura e cor da polpa 

Pequena porção de casca foi retirada em três pontos opostos da 

região equatorial do fruto para medida da textura. Foi utilizado penetrômetro do 

tipo "Bishop fruit pressure", (FT327), com capacidade de medida de 0,5kg a 

13kg, e (FT0ll), com capacidade de medida de 0,2 a 8kg, ambos com ponteira de 

6mm de diâmetro. 

No local onde foi feita a medição da textura foi retirado um cilindro 

da polpa com furador de rolha ( 11mm de diâmetro), observada a coloração da 

polpa, comparada à cartela de cores e fotografada. 
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2.3.3. Brix 

A percentagem de sólidos solúveis ( ou graus Brix) foi medida com 

refratômetro do tipo 11Atago hand refractometer", a partir de suco da polpa obtido 

no orifiício aberto pelo furador de rolha, como descrito no ítem 2.3 .2. 

2.4. Análises Químicas 

O pH da polpa foi analisado segundo LAZAN et al. (1989), onde 

2,5g de polpa foram homogenizados por 2 minutos em 7,5ml de água destilada 

recentemente fervida e centrifugados por 20 minutos a 2000g. O sobrenadante foi 

filtrado em gaze e seu volume completado a 25ml com água destilada e fervida. 

Foi feita a leitura do pH em potenciómetro E512 Micronal. A acidez titulável foi 

feita em seguida, titulando-se a amostra com NaOH 0.0lN em bureta de 10ml, até 

pH 8, l. 

2.5. Análise enzimática 

2.5. 1. Extração 

O processo de extração das enzimas foi desenvolvido de acordo com 

ROE e BRUEMMER (1981) com algumas modificações. Cinco gramas de polpa 

congelada foram homogeneizadas com 5 ml de solução extratora gelada contendo 

12% de polietilenoglicol 8000 e 0,2% de bissulfito de sódio, a pH 5,0. 
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A homogeneização foi feita em homogeneizador Ultra-turrax por 

lmin e 30s a velocidade média, em tubo para centrífuga com capacidade para 

50ml. O homogenato foi centrifugado por 30 minutos a 15000g, o precipitado 

lavado com 10ml de água destilada e centrifugado a 15000g, por duas vezes. Foi 

então homogeneizado novamente com tampão acetato de sódio O, IM pH 4,5 

contendo IM de NaCl e permaneceu em banho de gelo por 1 hora com agitação 

(LAZAN et al., 1989 e LABIB et al., 1995). 

O novo homogenato foi centrifugado a 7000g, por 20 minutos, o 

sobrenadante foi filtrado em gaze e seu volume medido. O extrato foi dialisado 

em membrana de celulose (PM de 12000 a 14000Da) por toda a noite 

(aproximadamente 12 horas), contra tampão acetato de sódio O, IM contendo 

0,IM de NaCl. Ao final da diálise o material obtido foi denominado extrato bruto 

e utilizado diretamente como fonte de enzima. 

Todo o procedimento foi efetuado em temperatura de O a 4ºC, 

utilizando-se soroalbumina bovina para se evitar atuação de proteases e bissulfito 

de sódio para evitar oxidações por compostos fenólicos (RHODES, 1977). 

2.5.2. Atividade da poligalacturonase 

Para a análise da atividade da poligalacturonase foram utilizados 

tubos do tipo "Eppendorf'' de 1. 7ml. A mistura de reação consistiu de 50µ1 de 
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ácido poligalacturônico 0,4% (pré-lavado com etanol 80%), contendo 0,5% de 

albumina de soro bovino, 100µ1 de tampão acetato de sódio O, lM pH 4,5 e 50µ1 

do extrato bruto, perfazendo um total de 200µ1. Esta mistura foi incubada por 

duas horas em Thermomixer 5436 Eppendorf, com agitação a 800rpm e 

temperatura de 37ºC. 

A hidrólise foi interrompida com a adição de solução contendo uma 

parte de cianoacetamida 1% e cinco partes de tampão borato O, lM pH 9.0 

(HONDA et al., 1982; GROSS, 1982) e fervura por lOminutos. 

O conteúdo de extremidades redutoras produzidas pela hidrólise do 

ácido poligalacturônico foi analisado a 276nm. O valor de absorbância obtido 

com o branco de reação foi subtraído do valor obtido para a amostra e ajustado a 

uma curva-padrão de ácido galacturônico a 2µmol/ml (O, 20, 40, 60, 80 e 100 

nmols de ácido galacturônico em 200µ1 de tampão acetato de sódio O, lM pH 

4,5). 

Brancos de reação foram obtidos utilizando-se o extrato fervido na 

mistura de reação. 

A unidade de atividade da poligalacturonase foi µmol de ácido 

galacturônico produzidos em 1 00g de polpa por hora (µmol ác. 

galacturônico/1 00g/h). 
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2.5.3. Atividade da celulase 

A atividade da celulase foi feita de maneira semelhante à da 

poligalacturonase, sendo que 100µ1 de carboximetilcelulose (0,5%) foram 

adicionados a 50µ1 de tampão fosfato O, lM, pH 6,5 e 50µ1 do extrato. 

A glicose produzida pela hidrólise da celulose foi analisada a 

276nm. O valor de absorbância obtido com o branco de reação foi subtraído do 

valor obtido para a amostra e ajustado a uma curva-padrão de glicose lmg/ml (O, 

10, 20, 40, 60 e 80 µg de glicose em 200µ1 de tampão fosfato O, lM pH=6,5). 

A unidade de atividade utilizada foi miligramas de glicose 

produzidas por 100g de polpa por hora (mg glicose/l00g/h). 

2.5.4. Atividade da í3-galactosidase 

A análise da atividade da P-galactosidase foi feita através da 

incubação de 50µ1 do extrato bruto e 500µ1 de solução contendo 4,3mM de p

nitrofenil-í3-d-galactopiranosídeo e O, 05% de albumina de soro bovino em tampão 

acetato de sódio O, lM pH 4,5, por 10 minutos a 37ºC com agitação de 800rpm. A 

reação foi interrompida com a adição de 1ml de solução de carbonato de sódio 

(Nc½C0
3
) 0,2M. 
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A medida do conteúdo de p-nitrofenol formado foi feita através da 

leitura a 415nm. O valor de absorbância obtido com o branco de reação foi 

subtraído do valor obtido para a amostra e ajustado a uma curva-padrão de p

nitrofenol lnmol/ml (O, 20, 40, 60, 80 e 100 nmol em 550µ1 de tampão acetato de 

sódio O, lM pH4,5). 

Os brancos de reação foram obtidos adicionando-se o extrato 

fervido à solução de substrato e procedendo da mesma maneira a incubação e 

paralização da hidrólise. 

A unidade de atividade foi dada em µmol de p-nitrofenol produzido 

por g de polpa por hora (µmol de p-nitrofenol/g/h). 

2.5.5. Atividade da pectinametilesterase 

A atividade da pectinametilesterase foi analisada de acordo com a 

quantidade de ésteres produzidos a partir da hidrólise das ramificações metiladas 

da pectina. Para tanto foi utilizado o método proposto por CHANG et al., (1965), 

onde é feita a titulação dos ácidos produzidos juntamente com os ésteres, com 

NaOH 0,01N por 10 minutos, a pH 7,5, a 30ºC. 

O substrato utilizado para a reação de hidrólise foi a pectina de 

citros a 0,5%, neutralizada com NaOH 0,2N a pH 7,0, contendo O, 15M de NaCl. 

Foram utilizados 500µ1 do extrato bruto para 10ml de substrato. Para medida da 
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esterificação ocorrida de forma não enzimática foi utilizado extrato bruto fervido 

e procedida a reação de forma igual à utilizada para a amostra com extrato bruto 

sem ferver. 

A unidade de atividade utilizada foi de miliequivalentes de ésteres 

hidrolizados por 100g de polpa por hora (meq/lOOg/h). 
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RESULTADOS 

1. Análises físicas

1.1.Cor 

A TABELAI mostra a variação encontrada na coloração dos frutos, 

em valores obtidos a partir da carta de Munsell. 

TABELA I: Variação da cor de casca durante o amadurecimento de mamões 
controles e submetidos a irradiação gama na dose de 500Gy, de acordo com a 
carta de cores de Munsell. 

Dias após a Dias após a Controle Irradiado 

colheita irradiação 

4 l 7.5 GY 3/6* 7.5 GY 4/6 

6 3 2.5 GY 4/6 5.0 GY 3/6 

8 5 2.5 Y 5/8 5.0 GY 3/6 

10 7 2.5 Y 5/8 2.5 Y 5/8 

12 9 10 YR 5/8 10 YR 6/10 

*O primeiro número indica o "tom" ou distinção da cor; as letras em seguida são
associadas ao tom (GY= green/yellow; Y= yellow, YR=yellow/red); a fração
indica no numerador o "valor11 (quantidade de preto ou branco, luminosidade) e 
no denominador o "croma" (quantidade de cor). 

A cor da casca de todos os frutos, irradiados ou não, era o verde 

intenso, no dia seguinte à irradiação, ou seja, quarto dia após a colheita (Fig. 1 ). 
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No sexto dia após a colheita (Fig. 2) os frutos apresentavam 

semelhanças na cor da casca e da polpa, mas mostraram diferenças marcantes 

entre os tratamentos no oitavo dia. (Fig. 3). 

A cor da casca se igualou nos frutos controle e irradiados no décimo 

e décimo segundo dia (Figs. 4 e 5, respectivamente), em que não houve diferença 

também na coloração da polpa (TABELA II). 

TABELA II: Variação da cor da polpa durante o amadurecimento de mamões, na 
parte mais externa (ext.) e na parte mais interna (int.) do mesocarpo, para frutos 
submetidos a irradiação gama na dose de 500Gy, de acordo com a carta de cores 
de Munsell. 

Dias após Dias após Controle Irradiado 

a colheita a (ext.) (int.) (ext.) (int.) 

irradia2ão 

4 1 10 YR 8/6* 5YR 5/10 10 YR 8/6 5 YR 5/10 

6 3 7.5 YR 7/8 2.5 YR 6/6 7.5 YR 7/8 2.5 YR 5/10 

8 5 7.5 YR 6/10 2.5 YR4/10 7.5 YR 7/10 2.5 YR 5/8 

10 7 7.5 YR 7/10 2.5 YR4/8 7.5 YR 7/8 2.5 YR4/8 

12 9 5 YR 6/10 2.5 YR4/10 5 YR6/10 2.5 YR4/10 

*O primeiro número indica o "tom" ou distinção da cor; as letras em seguida são
associadas ao tom (YR=yellow/red); a fração indica no numerador o "valor"
(quantidade de preto ou branco, luminosidade) e no denominador o "croma" 
(quantidade de cor). 



49 

DIA01 

IRRADIADO CONTROLE 

Fig. 1: Cor da casca de mamões controles e submetidos a irradiação 
gama na dose de 500Gy, 1 dia após o tratamento. 

DIA 02 

IRRADIADO CONTROLE 

Fig. 2: Cor da casca de mamões controles e submetidos a irradiação 
gama na dose de 500Gy, 3 dias após o tratamento. 
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DIA 03 

IRRADIADO . CONTROLE 

\ 

.. 

Fig. 3: Cor da casca de mamões controles e submetidos a irradiação 
gama na dose de 500Gy, 5 dias após o tratamento. 

Fig. 4: Cor da casca de mamões controles e submetidos a irradiação 
gama na dose de 500Gy, 7 dias após o tratamento. 
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Fig. 5: Cor da casca de mamões controles e submetidos a irradiação 
gama na dose de 500Gy, 9 dias após o tratamento. 
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1.2. Textura 

Foi estabelecido, no início do experimento, que as medidas seriam 

feitas na região equatorial dos frutos, em três posições equidistantes. A mudança 

na textura da polpa está representada na figura 6. 

A textura da polpa mostrou modificações marcantes durante o 

amadurecimento dos frutos, tanto irradiados como não irradiados. Os frutos 

controle mostraram desde o primeiro dia de análise ( 4 dias após a colheita) 

diferença na textura em relação aos irradiados, já apresentando início de 

amaciamento. Entre os dias 4 e 6 não houve aumento ou diminuição significativos 

da firmeza dos frutos. A queda na firmeza dos frutos controle foi brusca até o 

oitavo dia após a colheita, chegando ao seu mínimo de firmeza ( ou máximo de 

amaciamento) que permaneceu até o 12º dia (Fig. 6). 

Para os frutos irradiados, notou-se uma manutenção da firmeza do 

quarto ao oitavo dia após a colheita (Fig. 6), a partir do qual se iniciou o 

amaciamento progressivo até o 12º dia. O valor médio (1.89±0.9lkg) obtido no 

12º dia para os mamões irradiados foi ainda superior ao obtido para os frutos não 

irradiados (0.5 l±0.18kg) no mesmo dia, apresentando diferença estatisticamente 

significativa ao nível de 5%, pelo teste "F". 
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Fig. 6: Mudança na textura da polpa durante o amadurecimento de 

mamões controles e submetidos a irradiação gama na dose de 500Gy. 

Os dados representam valores médios de de três repetições. 
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1.3. Brix 

Pelo observado na figura 7, a alteração na percentagem de sólidos 

solúveis expressa em ºBrix não foi significativamente diferente em todos os 

estágios de amadurecimento e mesmo comparando-se os frutos irradiados e não 

irradiados. A modificação no brix ocorrida durante o amadurecimento não é 

significativa ao nível de 5% de significância pelo teste "F". 

2. Análises químicas

2. l. pH e acidez titulável

O pH dos frutos durante o amadurecimento mostrou tendência à 

queda ( ou acidificação) com o decorrer do tempo pós-colheita (Fig. 8). Com 

relação ao tratamento, houve diferença estatística entre os frutos irradiados e o 

controle apenas no oitavo dia àpós a colheita. 

A acidez titulável, assim como o pH, mostrou modificação com o 

decorrer do tempo. A elevação na acidez titulável expressa em ml de NaOH 

0,0lN (Fig 9) não se mostrou significativa durante o amadurecimento, mas 

apresentou diferença entre os tratamentos no oitavo dia após a colheita. 
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Fig. 7: Variação da percentagem de sólidos solúveis expressa em 

ºBrix durante o amadurecimento de mamães controles e submetidos 

a irradiação gama na dose de 500Gy. Os dados representam 

valores médios de três repetições. 
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Fig. 8: Variação do pH durante o amadurecimento de mamões 

controles e submetidos a irradiação gama na dose de 500Gy. 

Os dados representam valores médios de três repetições. 
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mamões controles e submetidos a irradiação gama na dose de 

500Gy. Os dados representam valores médios de três repetições. 

57 



58 

2.2. Relação ºBrix/acidez 

De acordo com a figura 1 O pode-se notar um aumento da 

percentagem de sólidos solúveis (expressos em ºbrix) até o sexto dia, quando se 

inicia a queda até o décimo segundo dia pós-colheita. Nota-se uma diferença entre 

os frutos controle e os irradiados a partir do oitavo dia após a colheita, onde os 

frutos controle apresentam menor relação ºbrix/acidez quando comparados aos 

frutos irradiados. 
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3. Análises enzimáticas

3 .1. Atividade da PG 

No quarto dia após a colheita a atividade da PG se mostrou baixa 

para o mamão não irradiado (Fig. 11), diferente da atividade dos frutos irradiados, 

que foi nula. A partir do sexto dia, os frutos dos dois tratamentos apresentaram 

elevação na atividade da PG, não havendo porém diferença estatística entre eles. 

O aumento na atividade progrediu até o oitavo dia nos frutos controle, época em 

que a atividade manteve-se constante até o décimo segundo dia. 

A atividade da PG nos frutos irradiados manteve-se constante nos 

dias 6 e 8, sendo que no oitavo dia essa atividade se mostrou muito inferior à 

apresentada pelo controle. A partir do oitavo dia, os frutos irradiados mostraram 

atividade da PG constante até os dias 10 e 12. Neste último dia, a atividade da PG 

dos frutos irradiados se igualou estatisticamente à dos não irradiados (Fig. 11 ). 
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Fig. 11: Variação da atividade da poligalacturonase em mamões controles 

e submetidos a irradiação gama na dose de 500Gy. Os dados representam 

valores valores médios de três repetições. 
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3.2. Atividade da celulase 

Embora as diferenças entre as atividades da clulase não terem 

diferido entre os tratamentos , houve uma elevação da atividade de maneira mais 

brusca para os frutos irradiados, que partiram de atividade próxima de zero 

atingindo cerca de doze vezes este valor no sexto dia após a colheita (Fig. 12). Já 

os frutos controle apresentaram duplicação da atividade da enzima do quarto para 

o sexto dia. A partir do oitavo dia, o comportamento foi semelhante para os dois

tratamentos. 

3.3. Atividade da f3-galactosidase 

No primeiro dia de análise (quarto dia após a colheita) a atividade 

da f3-galactosidase foi igual para os dois tratamentos (irradiado ou controle), 

como pode-se verificar na figura 13. Do quarto ao sexto dia houve um aumento 

progressivo nas atividades, sendo que os frutos irradiados apresentaram no sexto 

dia atividade da p-galactosidase inferior à apresentada pelos frutos controle. A 

partir deste dia (sexto) os dois tratamentos apresentaram atividades semelhantes 

(diferença estatística não significativa), progredindo com ligeira elevação até o 

décimo segundo dia. 
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Fig. 12: Variação da atividade da celulase durante o amadurecimento 

de mamões controles e submetidos a irradiação gama na dose de 

500Gy. Os dados representam valores médios de três repetições. 
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Fig. 13: Variação da atividade da p-galactosidase durante o amadureci

mento de mamães controles e submetidos a irradiação gama na dose de 

500Gy. Os dados representam valores médios de três repetições. 
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3.4. Atividade da PME 

A atividade da PME foi igual no quarto dia após a colheita tanto 

para os frutos irradiados quanto para os controles (Fig. 14). O número de 

miliequivalentes de ésteres hidrolizados por l 00g de polpa se elevou nos frutos 

controle a um patamar de aproximadamente 60 unidades no sexto dia, quase o 

dobro da atividade inicial no quarto dia. A partir do sexto dia, manteve-se 

constante até o décimo segundo dia. 

Para os frutos irradiados, houve uma manutenção na atividade da 

PME do quarto ao oitavo dia , quando ocorreu elevação da atividade, que se 

igualou à do fruto controle no décimo dia após a colheita (Fig. 14). 
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DISCUSSÃO 

Os frutos, depois de colhidos, mantém a maioria dos processos que 

se desenvolviam enquanto estavam ainda ligados à planta. Respiram, utilizando 

oxigênio e produzindo gás carbônico, gerando calor. Além disso, muitas 

mudanças passam a ocorrer na composição e estrutura da parede celular que 

resultam em amaciamento da polpa. Também ocorrem modificações na cor da 

casca onde a cor verde vai desaparecendo dando lugar ao amarelo, processo 

devido à destruição da clorofila e aumento de outros pigmentos ( em quantidade 

ou simplesmente visibilidade). 

A cor da casca e o amaciamento dos frutos estão associados ao 

amadurecimento. Normalmente, o mamão está em seu estágio comestível 

adequado quando inicia o seu amaciamento, independente da coloração atingida, 

ou seja, o fruto não precisa estar completamente amarelo para estar comestível ou 

maduro. Muitas das vezes, os frutos que apresentam coloração completamente 

amarela estão "passados" e, outras vezes, mal atingiram o amadurecimento 

necessário para estar comestível. Portanto, as mudanças na textura representadas 

pelo amaciamento da polpa são indicadores mais exatos do estágio de 

amadurecimento em que o fruto se encontra do que a cor da casca. 

Observando os resultados obtidos pela carta de Munsell (TABELA 

I) e as fotos dos frutos (Figs.1 a 5), pode-se notar que existe diferença entre a cor

da casca dos frutos irradiados e controles somente no oitavo dia após a colheita 

(quinto dia após a irradiação dos frutos que sofreram o tratamento). Nesse dia, a 
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mudança de cor dos frutos não irradiados é evidente, iniciando o progresso da 

coloração amarelada. A partir do décimo dia, nota-se que externamente os frutos 

atingiram coloração semelhante até o final do período de estudo ( décimo segundo 

dia após a colheita). Portanto, há um atraso de cerca de dois dias na mudança da 

cor da casca dos frutos irradiados. Quanto à coloração da polpa, não se nota 

diferença entre os frutos irradiados e controle, ou seja, a mudança na coloração da 

polpa não seguiu o ocorrido para a cor da casca. 

Pelos resultados obtidos neste trabalho, observa-se uma diferença de 

comportamento entre os frutos irradiados e não irradiados quanto à textura. Os 

frutos controle apresentaram uma queda na força necessária para rompimento da 

polpa dois dias antes que os frutos irradiados, o que sugere que a irradiação tenha 

atuado de alguma forma ( direta ou indiretamente) na textura ( firmeza ou maciez) 

dos frutos submetidos a esse tratamento. 

Nas figuras 6 (textura) e 14 (atividade da PME), chega-se a algumas 

considerações interessantes. A atividade da PME em frutos não irradiados tem 

aumento brusco entre o 4° e o 6º dia após a colheita, quando então inicia um 

período de atividade constante até o 12º dia. Nota-se que durante o período de 

atividade constante da PME a polpa já apresentava diminuição da firmeza, que 

chegou ao máximo de maciez no 8° dia após a colheita. Para os frutos irradiados, 

a atividade da PME permaneceu constante nos primeiros 8 dias, quando iniciou 

elevação até o 10º e 12º dias. No período inicial do estudo (entre os dias 4 e 8) a 

textura apresentou valores elevados de firmeza, que só foram diminuindo a partir 

do 8° dia. Enquanto o fruto controle apresentava o máximo de amaciamento já no 
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8° dia, o fruto irradiado só chegou nesta condição no 12º dia. Pela figura 6, pode

se inferir que os frutos irradiados poderiam permanecer no mercado com textura 

mais firme ( 6kg) por pelo menos 3 dias a mais que os frutos controle. 

Estes resultados podem ser comparados aos de LAZAN et al. 

( 1995), onde os autores mostram que ocorre início da queda na firmeza dos frutos 

quando a atividade da PME se encontra em aproximadamente 2/3 de sua atividade 

máxima. Em seus trabalhos, que tratam de frutos que não sofreram tratamento de 

irradiação, LAZAN et al. (1995) e PAULL & CHEN (1983) relatam que a PME 

chega em sua atividade máxima em mamões entre o sétimo e nono dia após a 

colheita. 

O aumento do ácido péctico segundo HILKER e YOUNG (1966) é 

atribuído à atuação direta da irradiação na desesterificação da pectina. Não houve 

diferença significativa entre os tratamentos na modificação da acidez dos frutos, 

mas nota-se uma elevação da acidez com o amadurecimento dos frutos, irradiados 

ou não. O aumento da atividade da PME poderia contribuir para a elevação da 

acidez do fruto durante oa amadurecimento observado na figura 9. Assim, em 

frutos irradiados onde o pH apresenta-se ligeiramente maior que em frutos 

controle entre o 6° e o 10° dia após a colheita (Fig. 8), a atividade da PME nesse 

período (Fig. 14) é maior nos últimos. Consequentemente, pelos resultados desse 

trabalho é possível se relacionar a elevação da acidez do frutos coma atividade da 

PME. 
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Segundo alguns autores (REXOV Á-BENKOV A & MARKOVIC, 

1976; PRESSEY, 1977; HUBER, 1983) a atividade da PME deve preceder à 

atividade da PG, no sentido de facilitar a atividade da última, pela 

desesterificação da pectina. De acordo com estes autores, a PG teria maior 

afinidade pelo substrato linear, desesterificado, após a atuação da PME. Essa 

hipótese pode ser comprovada com os resultados desse experimento para frutos 

controle, onde a atividade da PME se elevou do 4º ao 6° dia (Fig. 14) enquanto 

que a atividade da PG só mostrou elevação a partir do 6° dia (Fig. 11 ). Entretanto, 

para os frutos irradiados, ocorreu o inverso: a elevação da PG é notada desde o 4º

dia, enquanto que a PME mostra início de elevação da atividade somente no 8°

dia, o que contraria a hipótese dos autores citados acima, de que a PME seria 

precursora da PG. A irradiação teria causado ainda um efeito direto sobre a 

atividade da PG, que se mostrou nula umdia após a irradiação. 

A atividade da PG nos frutos irradiados e controle foi 

estatisticamente diferente nos dias 4, 8 e 10 após a colheita. A elevação da 

atividade em frutos irradiados foi mais rápida do que nos frutos controle do 4º ao 

6° dia após a colheita. Portanto, não houve relação direta entre a queda na firmeza 

da polpa que ocorre a partir do 8º dia e a elevação da atividade da enzima no 

periodo anterior. Para os frutos controle, o amaciamento se iniciou no 6º dia, 

junto com o aumento mais expressivo na atividade da PG (Figs. 6 e 11). No dia 6, 

não houve diferença na atividade da enzima para dois tratamentos, o que não 

explica o atraso do amaciamento nos frutos irradiados. 
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A atividade da celulase foi semelhante à PG em comportamento. 

Nos frutos irradiados a atividade parte de nula se elevando rapidamente até o 6º

dia. Para os frutos controle, a atividade se eleva com mais expressão a partir do 6º

dia, junto com o início do amaciamento (Figs. 6 e 12). Mesmo com o 

amaciamento lento nos frutos irradiados, ou com máximo de amaciamento nos 

frutos controle, no período de 8 a 12 dias após a colheita, nota-se que a atividade 

da celulase (Fig. 12) assim como a da PME (Fig. 14) continua a aumentar, 

diferente da PG (Fig. 11) e da f3-galactosidase (Fig. 13) que tendem a se 

estabilizar. Pelos resultados obtidos, parece que a celulase teria um papel pouco 

relevante no amaciamento da polpa do mamão, uma vez que não pôde ser 

relacionada diretamente ãs mudanças ocorridas na textura nos dois tratamentos. 

Esses resultados corroboram com os obtidos por PAULL e CHEN (1983), onde a 

celulase não apresentou correlação com o amaciamento dos frutos. 

A atividade da j3-galactosidase (Fig. 13) se elevou do 4° ao 6º dia 

com velocidade maior nos frutos controle. Este comportamento foi semelhante ao 

da PME para os mesmos frutos. A f3-galactosidase e a PME poderiam estar 

atuando como precursores da atividade da PG ou mesmo da celulase, induzindo 

seu aumento posterior. Para os frutos irradiados, o comportamento da j3-

galactosidase se assemelha ao da PG nos dias logo após a irradiação ( 4 a 6), 

iniciando a elevação da atividade antes da PME. Dessa forma, a PME não seria 

precursora na atuação de nenhuma das enzimas estudas para os frutos irradiados. 

LAZAN et al. ( 1995) concluíram pela associação da atividade da j3-

galactosidase com a queda na textura da polpa dos frutos de mamão, sobretudo 



72 

por terem encontrado ma10res concentrações da enznna na parte externa do 

mesocarpo do fruto. 

O aumento na atividade da í3-galactosidase já foi comentado para 

frutos em geral, por HUBER (1983), em que se considera comum um aumento de 

cerca de 20% na atividade da enzima durante o amadurecimento dos frutos. 

Considera-se que esta enzima estaria envolvida na desramificação do polímero de 

pectina (galactana), possivelmente, facilitando a hidrólise das pectinas pelas D

galacturonases. 

Para o estudo em questão, relacionando-se a atividade da í3-

galactosidase com o amaciamento da polpa dos frutos irradiados ou não, nota-se 

que não se pode fazer uma associação direta entre atividade da enzima e perda na 

firmeza dos frutos. Isso porque, apesar da enzima apresentar elevação da 

atividade por volta de 100% até o final do período de estudo, seu comportamento 

foi de elevação constante, mesmo quando já se havia atingido o máximo de 

maciez. Este comportamento sugere que a í3-galactosidase poderia estar atuando 

inicialmente e indiretamente (por facilitar a atuação de outras enzimas) como 

auxiliar na redução da firmeza. Essa elevação contínua da atividade da í3-

galactosidase durante o amadurecimento foi estudada por HARTMANN

SCHREIER & SCHREIER (1986). Estes autores estudaram os precursores de 

"flavor" em plantas e encontraram a ocorrência de terpenóides e outros í3-

glicosídeos no mamão. A partir deste estudo, iniciaram os trabalhos para 

conhecimento das enzimas que estariam envolvidas em sua síntese e hidrólise. 

Apesar de terem encontrado elevadas atividades da í3-galactosidase durante o 
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amadurecimento de mamões, não puderam correlacionar uma dependência desta 

atividade ao estágio de amadurecimento do fruto. 

Todas as enzrmas abordadas no presente estudo apresentaram 

elevação da atividade durante o amadurecimento do mamão, independente do 

tratamento aplicado. Entretanto nota-se que cada enzima apresentou um 

comportamento diferenciado em termos de velocidade ou época de indução. As 

atividades da PG e da PME da j3-galactosidase mostraram diferença entre os 

tratamentos em períodos que as tomam relacionadas às mudanças na textura, ao 

passo que a celulase não apresentou diferenças na atividade, nestes mesmos 

períodos. A relação mais direta da PG, PME e da j3-galactosidase nas 

modificações 

da textura, levam a crer que para mamões, a modificação na estrutura da pectina e 

não da celulose estaria mais envolvida no amaciamento da polpa. Seria necessário 

um estudo do comportamento dos componentes da parede celular integrado ao 

estudo destas enzimas para esclarecer o papel da irradiação no amadurecimento 

do fruto. 
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CONCLUSÕES 

A mudança na cor da casca dos frutos irradiados é retardada em dois 

dias, em relação aos frutos não irradiados. Essa diferença entre os tratamentos não 

é observada na coloração da polpa, assim como no brix e na relação brix/acidez. 

O tratamento de irradiação na dose de 500Gy atrasou o 

amaciamento da polpa em cerca de dois dias, e os frutos mantiveram a firmeza da 

polpa num nível desejável para comercialização até o décimo dia após a colheita. 

Esse estágio de firmeza foi atingido pelos frutos não irradiados já no sétimo dia 

após a colhieta. 

As enzimas PME, PG, e í3-galactosidase mostraram diferença de 

comportamento entre os frutos irradiados e controle em pelo menos um estágio de 

amadurecimento dos frutos. O mesmo não ocorreu com a celulase, que apesar de 

mostrar-se relacionada às modificações na textura, teve comportamento 

semelhante nos frutos irradiados e controle. 

O tratamento de irradiação, além de ter mostrado eficiência no 

atraso do amaciamento, pode ser apontado como técnica de estudo do 

comportamento de algumas enzimas, que sofrem alteração direta sob sua ação, e 

ainda pode contribuir na compreensão das modificações ocorridas na estutura da 

parede celular, sobretudo a pectina. 
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