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Resumo

Objetivou-se avaliar o armazenamento hermético e atividade de enzimas polifenoloxidase (PPO)

e peroxidase (POD) na alteração da cor do tegumento de grãos de soja armazenados durante

180 dias. Os grãos foram armazenados em dois sistemas, e então avaliados quanto a atividade

de PPO e POD no início e aos 180 dias de armazenamento, e cor do tegumento no início, aos 90

e 180 dias. A atividade enzimática avaliada está correlacionada com o escurecimento do tegumento

de soja armazenada durante 180 dias, nos dois sistemas de armazenamento. O armazenamento

hermético reduz o escurecimento do tegumento da soja.

Palavras-chave: alteração enzimática, polifenoloxidase, peroxidase.

Introdução

O Brasil é o segundo maior produtor de soja no mundo. A produção da safra 2010, conforme

dados da Conab (2010), foi de 68,71 milhões de toneladas. Um dos principais mercados da soja

brasileira é a China, que sozinha absorve 27,88% da produção nacional, seguida pelos Países

Baixos (4,14%) e Espanha (3,7%). Principalmente nos países asiáticos, uma parcela do produto

expedido é processada para alimentação humana, seja nas formas de extrato aquoso de soja,

tofu e outros.

A produção agrícola brasileira precisa avançar na direção das exigências internacionais para al-

cançar os mercados externos, uma vez que é essencial a manutenção da qualidade dos grãos

durante o armazenamento, a fim de que sejam evitadas perdas econômicas. A qualidade dos

grãos é importante parâmetro para a comercialização e o processamento, podendo afetar o valor

do produto (FARONI, 2009), um destes parâmetros é a cor, a qual normalmente se reflete na
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classificação deste produto, alterando seu valor comercial.

Durante o armazenamento, os grãos de soja estão propícios a alterações físicas, químicas e

biológicas. Dentre estas alterações está a coloração do tegumento. Conforme Hou & Chang (2004),

o armazenamento provoca o escurecimento dos grãos de soja. Os principais fatores que afetam

a conservabilidade dos grãos após a colheita incluem a umidade relativa do ambiente, o teor de

água dos grãos, a temperatura e o ambiente de armazenamento (KONG, 2008).

Uma vez que os grãos tenham suas características alteradas, estas serão refletidas diretamente

nos produtos obtidos apartir do seu processamento. Para Narayan et al. (1988), o escurecimento

dos grãos durante o armazenamento pode ser devido a reações não-enzimáticas como a reação

de Maillard, porém este tipo de reação está mais relacionado ao processamento destes produtos

à temperaturas acima de 100 °C. Para Kong et al. (2008), as reações não-enzimáticas e a oxida-

ção de lipídios são as principais causas do escurecimento.

De acordo com Pourcel et al. (2007) a oxidação dos Flavonóides contribui para as alterações de

propriedades químicas e biológicas de tecidos vegetais levando à formação de pigmentos mar-

rons de matérias-primas bem como alimentos derivados destas. Oxidação dos flavonóides é

principalmente catalisada por polifenoloxidases (catecol oxidases e lacases) e peroxidases.

A PPO é uma enzima de baixa especificidade, que age sobre uma grande variedade de compos-

tos fenólicos. Os principais compostos fenólicos dos grãos de soja são as isoflavonas e taninos

condensados (polímeros de catequina e/ou leucoantocianidina). O principal efeito da PPO nos

grãos é o escurecimento enzimático. Esse fenômeno altera o aspecto tradicional dos produtos

através da formação de pigmentos. Vários métodos de prevenção do escurecimento enzimático

foram desenvolvidos, sendo um deles a supressão do oxigênio (KOBLITZ, 2008), porém inexistem

trabalhos que comprovem a eficiência destes métodos no controle destas alterações enzimáticas

e de cor do tegumento dos grãos de soja.

Objetivou-se, com este trabalho, avaliar efeitos da hermeticidade sobre a atividade de enzimas

polifenoloxidase e peroxidase, bem como sua correlação com alteração da cor do tegumento em

grãos de soja armazenados por 180 dias.

Material e métodos

Foram utilizados grãos de soja (Glycine max L. Meril), cultivados em sistema de plantio direto no

município de Primavera do Leste, no Estado do Mato Grosso, Brasil. A colheita foi realizada com

colhedora automotriz quando a umidade encontrava-se próxima a 18%. Ainda na unidade de pro-

dução, os grãos foram pré-limpos em máquina de ar e peneiras e secados em sistema de seca-

gem contínua até a faixa de 14% de umidade. Em seguida, os grãos foram colocados em sacos

de ráfia e transportados para o Laboratório de Pós-Colheita, Industrialização e Qualidade de Grãos,

do DCTA-FAEM-UFPel, onde foi desenvolvido o experimento a partir do armazenamento.

Já no laboratório, os grãos foram armazenados em diferentes sistemas: Hermético e Convencio-

nal, o qual serviu como controle. De cada saco de 60 kg foi coletada uma alíquota de 5 kg que foi

utilizada como amostra de trabalho. No armazenamento pelo sistema hermético, os grãos foram

colocados em sacos de polietileno de 0,20 mm de espessura do filme plástico e, em seguida, a
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embalagem foi selada pelo mesmo equipamento Webomatic®. Para avaliação do sistema con-

vencional, os grãos foram armazenados em sacos de ráfia. Todos os tratamentos foram protegi-

dos individualmente da luz, sendo envolvidos em papel alumínio. Ambos os tratamentos foram

mantidos a temperatura de 25 °C ± 2 e umidade relativa do ar de 75 ± 5% por 180 dias.

A cor do tegumento foi determinada usando um colorímetro Minolta modelo CR-310, o qual faz a

leitura das cores em um sistema tridimensional, avaliando-a em três eixos. O eixo vertical L*

avalia a cor da amostra do preto ao branco, o eixo a* da cor verde ao vermelho e o eixo b* da cor

azul ao amarelo. Foram feitas 10 determinações em cada amostra, as quais foram colocadas em

um recipiente de 22 cm de diâmetro e 3 cm de altura no qual os grãos de soja cobriam completa-

mente o fundo do recipiente. A amostra foi medida em uma área de 19,6 cm
2

. Um índice de

diferença de cor ( E) foi calculado a partir dos eixos L*, a* e b* pela Equação 1:

( ) ( ) ( )[ ]
2/1

222

*b*a*L*E Δ+Δ+Δ=Δ
(1)

Onde: .*b*b*be;*a*a*a;*L*L*L
212121

−=Δ−=Δ−=Δ  Valores iniciais de L*, a* e b* estão subscri-

tos pelo número 1 e os valores de cada período de armazenagem estão subscritos pelo número 2.

Para a determinação da atividade de enzima polifenoloxidase, foi obtido um extrato enzimático a

partir da homogeneização de 0,5 g de farinha das amostras de feijão em 15 mL de solução tam-

pão fostato de sódio 0,1 mol.L
-1

 pH 6,0 durante 3 minutos a 4 °C, centrifugado por 20 minutos a

5000 rpm e filtrado. Foram recolhidos 0,21 mL de extrato enzimático e a este foram adicionados

2,79 mL de catecol preparado em solução tampão fosfato de sódio 0,1 mol.L
-1 

pH 7,2. Ao branco

foram adicionados 2,79 mL preparados em tampão fosfato de sódio 0,1 mol. L
-1

 pH 7,2. A leitura foi

feita após 2 minutos em espectrofotômetro a 420 nm. Uma unidade enzimática foi considerada

como a quantidade de enzima que provocou o aumento de 0,001 unidade de absorbância por

minuto de reação. A atividade enzimática da polifenoloxidase foi expressa em unidade/g de farinha

de feijão/minuto de reação.

Já atividade de enzima peroxidase foi determinada pelo método descrito por Fermann e Diamond

(1967), com algumas modificações. O extrato enzimático foi obtido na mesma forma que no

método de determinação da atividade de enzima polifenoloxidase. Um mL deste extrato foi incuba-

do com 0,4 mL de peróxido de hidrogênio a 3%, 2,0 mL de tampão citrato fosfato 0,1 mol. L
-1

 pH 5,0

e 4,0 mL de guaiacol a 0,5%, durante 15 minutos a 30 °C. Após serem retirados do banho-maria,

os tubos foram colocados em banho de gelo. A leitura foi feita em espectrofotômetro a 470 nm. A

atividade de peroxidase também foi expressa em unidade/g de farinha de feijão/minuto de reação.

O experimento foi estruturado em delineamento inteiramente casualizado, em três repetições. Os

resultados obtidos para a atividade de ambas as enzimas foram avaliados em triplicata através de

análise de variância ANOVA, seguida do teste de Tukey, de comparação de médias, todos com

5% de significância (p<0,05).

Resultados e discussão

Na Figura 1, são apresentados os valores de cor do tegumento dos grãos de soja armazenados
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por 180 dias pelos sistemas hermético e convencional.

Figura 1. Coloração dos grãos de soja armazenados por 180 dias em sistema hermético ( ) e

sistema convencional ( ) onde (a) Valor L (Luminosidade), (b) Valor a (verde ao vermelho), (c)

Valor b (azul ao amarelo) e (d) .E ( E).

De acordo com os dados de coloração apresentados na Figura 1, nota-se que ao longo do arma-

zenamento ocorrem alterações na coloração do tegumento dos grãos de soja em ambos os

sistemas de armazenagem, porém nos grãos armazenados sob sistema hermético estas altera-

ções são menos acentuadas.

Os valores do parâmetro L (Figura 1a), que medem a luminosidade ou claridade do material,

demonstram que há perda de luminosidade do tegumento dos grãos ao longo do armazenamen-

to, ou seja há escurecimento dos grãos durante o armazenamento. O valor E (Figura 1b) de-

monstra o índice de alteração de cor durante o armazenamento, onde verificam menores altera-

ções na coloração de grãos de soja armazenados sob condições herméticas. Já o parâmetro de

cor “b”, o qual está intimamente relacionado com os pigmentos vermelho-maronzados produzidos

por oxidação enzimática por PPO e POD, aumentam durante o período de armazenagem, Estes

resultados são similares aos encontrados por Beninger, et al. (2005) no armazenamento de grãos de

feijão.

 (b) (d)

(a) (c)
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A Figura 2 apresenta o efeito do sistema e do tempo de armazenamento na atividade de enzima

polifenoloxidase, expressa em unidade de enzima por grama de amostra (U.g-1 de amostra).

Figura 2. Efeito do sistema e do tempo de armazenamento na atividade de enzima polifenoloxidase

(PPO) expressa em unidade de enzima por grama de amostra (U.g-1 de amostra).

Letras diferentes minúsculas apontam diferença estatística entre os sistemas aos 180 dias. Letras diferentes maiúsculas indicam

diferença estatística ao longo do período de armazenagem, em relação à amostra inicial.

De acordo com as figuras 2 e 3 verifica-se que a atividade das enzimas PPO e POD aumentam

no período de estocagem dos grãos. De acordo com Pourcel et al. (2007) este aumento na atividade

é atribuído ao metabolismo secundário, induzido pelas condições do ambiente de armazenamen-

to e ataque de insetos e fungos, a que os grãos estão sujeitos.

A Figura 3 apresenta o efeito do sistema e do tempo de armazenamento na atividade de enzima

peroxidase, expressa em unidade de enzima por grama de amostra (U.g-1 de amostra).

Figura 3. Efeito do tempo de armazenamento e do sistema na atividade de enzima peroxidase

(POD) expressa em unidade de enzima por grama de amostra (U.g-1 de amostra).

Letras diferentes minúsculas apontam diferença estatística entre os sistemas aos 180 dias. Letras diferentes maiúsculas indicam

diferença estatística entre o sistema de armazenagem e o período inicial.

A Tabela 1 apresenta os índices de correlação entre a coloração do tegumento e a atividade de

enzimas POD e PPO.
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Tabela 1. Índice de correlação entre a coloração do tegumento e a atividade de enzimas POD e PPO.

             Índice de correlação

Parâmetro de colorimétrico  POD PPO

L -0,90* -1,00*

E  0,99*  0,94*

b -0,91* -1,00*

a  0,92*  1,00*

*Ìndice de correlação estatisticamente significante ao nível de 5%.

Os índices de correlação apresentados na Tabela 1 demonstram alta correlação entre os

parâmetros colorimétricos e a atividade de enzimas POD e PPO, tendo alto grau de significância

em todos os parâmetros avaliados principalmente a PPO. E que as alterações verificadas na

coloração do tegumento dos grãos estão mais correlacionadas a atividade de PPO.

Concluiu-se que há correlação entre a atividade enzimática e o escurecimento do tegumento e

que o sistema de armazenamento hermético reduz o escurecimento no armazenamento de soja

por 180 dias.
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