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RESUMO 

Este trabalho teve como principais objetivos verificar as alterações na 

atividade de enzimas amilolíticas, pectinolíticas e celulásicas em raízes de 

mandioquinha-salsa durante o período pós-colheita, sob diferentes condições de 

armazenamento, visando avaliar os mecanismos de deterioração das raízes, bem 

como identificar o microrganismo possivelmente responsável pela alta perecibilidade 

das raízes. Além disso, foram estudadas características físico-químicas e reológicas 

do amido de mandioquinha extraído em laboratório. Para a detecção de atividade 

pectinesterásica (PE) e poligalacturonásica (PG) nas raízes, os parâmetros de 

extração destas enzimas foram otimizados através de metodologia de superfície de 

resposta (MSR). As enzimas apresentaram pH ótimo de extração de 7,5 e 4,0 para a 

PE e PG, respectivamente, sendo os outros parâmetros, como tempo de extração e 

concentração de NaCI, considerados como não-significativos pelo modelo. As 

enzimas pectinolíticas parecem estar relacionadas à deterioração das raízes durante 

o armazenamento, associadas ao amolecimento das raízes. Devido à alta produção 

de gás, sob condições de temperatura e embalagem, a presença de bactérias 

produtoras de enzimas pécticas e causadoras de podridão-mole pode ser uma das 

principais causas da alta perecibilidade das raízes. A atividade amilolítica apresenta 

um importante papel na deterioração da mandioquinha uma vez os açúcares 

redutores provenientes da hidrólise do amido podem vir a ser substrato para o 

ataque de microrganismos oportunistas. Representa um dos principais aspectos 

metabólicos em um tubérculo rico em amido. A atividade celulásica foi praticamente 

nula durante o armazenamento. A melhor forma de conservação das raízes ocorreu 

à temperatura de refrigeração, sob acondicionamento a vácuo. O microrganismo 

isolado das raízes foi identificado através de provas bioquímicas como Erwinia 

carotovora subsp. odorífera. Em relação às características físico-químicas, o amido 

de mandioquinha apresentou um teor de amilose abaixo dos valores determinados 

para cereais e raízes convencionais (12,1 %) e uma boa estabilidade durante a 

cocção, analisada através da determinação de viscosidade. A turbidez das 

suspensões de amido também apresentou estabilidade durante o armazenamento, 

assim como a sinerese, que .em condições ótimas de preparação do gel apresentou 
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2,53 % de expulsão de água. Ainda sobre a relação água/gel, o pH da solução e a 

concentração de amido influenciam significativamente a capacidade de retenção de 

água, enquanto a temperatura de formação do gel não se mostrou um parâmetro 

significativo. A textura das preparações de amido foi influenciada significativamente 

pela temperatura de formação do gel e pela concentração de amido utilizada na 

preparação. O conhecimento de algumas características reológicas e de 

propriedades físico-químicas do amido de mandioquinha, visando a aplicação como 

ingrediente alimentício, pode ser uma alternativa a utilização das raízes in natura, 

principalmente no que diz respeito ao excedente de safra e ao aproveitamento de 

raízes com baixo valor comercial. 

I ' 
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ABSTRACT 

The aim of this work was to verify the changes in amylolytic, pectinolytic and 

cellulasic activity in Peruvian carrot roots after harvest, under different storage 

conditions, in order to evaluate the deteriorative mechanisms of the roots, as well as 

to identify the microorganism possible responsible to its low conservation time. In 

addition, physico-chemical and rheological characteristics of Peruvian carrot starch 

were studied. For pectinesterase (PE) and poligalacturonase (PG) detection on the 

roots, the extraction parameters of both enzymes were optimized by response 

surface methodology. The enzymes presented the optimum pH values at 7.5 and 4.0 

for PE and PG, respectively. Extraction time and NaCI concentration were considered 

non-significant by the model. Pectic enzymes seams to be related to the deterioration 

process of Peruvian carrot, that is associated to the root softening. Considering the 

high volume of gas under speciflC packing and temperature, the presence of 

microorganisms soft rot promoters could be the main cause of the high perecibility of 

the roots. The amylolytic enzymes present an important role on Peruvian carrot 

deterioration related to the starch hydrolysis and the releasing of reducing sugars, 

substrate for opportunistic microorganisms. The cellulasic activity was not significant 

during storage time. Best conditions for roots conservation occurred at 4°C and under 

vacuum package. The bacteria isolated from the roots were identified by biochemical 

reactions as Erwinia carotovora subsp. odorifera. Peruvian carrot starch presented 

low values of amylose content (12.1 %) in comparison to other starch sources and a 

good stability during cooking, analyzed by viscoamylogram Brabender. The turbidity 

of starch suspensions presented good stability during storage, as well as water 

holding capacity, which presented 2.53% in optimal conditions of gel preparation. 

Syneresis is positively influenced by the pH of past solution and starch concentration 

whereas temperature of gel formation was not significant. Texture of starch 

preparations was significant influenced by temperature of gel formation as well as 

starch concentration. The knowledge of some rheological and physico-chemical 

properties of Peruvian carrot starch can be useful focusing its use as a food 

ingredient, which can be an alternative to the consumption of the roots in nature, 

especially considering crop excesses and low commercial value roots. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A mandioquinha-salsa ou batata baroa é, provavelmente, a planta mais antiga 

cultivada na América do Sul. Corresponde ao gênero Arracacia, espécie 

xanthorrhiza, descrita por Bancroft em 1825, e pertence à família U.mbelliferae 

(Apisciae). Originária dos Andes, é cultivada no Brasil na região centro-sul, 

principalmente em áreas de elevada altitude e clima ameno (Minas Gerais, Paraná, 

Santa Catarina, Espírito Santo e São Paulo), onde ocorrem condições climáticas 

similares às de seu local de origem (Casali & Sediyama, 1997; Leonel & Cereda, 

2002). 

A mandioquinha-salsa é uma raiz comercializada, normalmente, in natura, 

podendo ser consumida cozida, frita ou em forma de purês, sopas e alimentos 

infantis, com o uso culinário bastante difundido no Brasil. Caracteriza-se como 

alimento essencialmente energético devido ao seu alto teor de carboidratos, 

apresentando níveis consideráveis de vitamina A, niacina, cálcio, fósforo e ferro 

(Pereira, 1995). Dos carotenóides presentes, a maior fração corresponde ao beta

caroteno, sendo também encontrado o gama-, o zeta- e o beta-zeta-caroteno 

(Almeida & Penteado, 1987). A Tabela 1 mostra a composição físico-química das 

raízes de mandioquinha. 

A conservação da mandioquinha-salsa é, no entanto, um ponto crítico na sua 

comercialização. Comparativamente ao seu ciclo de cultivo, que varia de 10 a 12 

meses para a variedade tradicional (Cv. Amarela Comum), as raízes tem um período 

curto de conservação pós-colheita, no máximo de sete dias, quando mantidas à 

temperatura ambiente. Este fato tem implicações diretas no manuseio, na 

distribuição, e na disponibilidade do produto, e faz com que os preços sofram 

flutuações acentuadas ao longo do ano (Henz, 1995; Pereira, 1995; Santos, 1997). 
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Tabela 1 - Composição físico-química das raízes de mandioquinha-salsa (Leonel & 

Cereda, 2002). 

Umidade1 

Amido 1 

Elementos 

Açúcares solúveis totais1 

Açúcares redutores1 

Fibras1 

Proteínas1 

Cinzas1 

pH 

Acidez titulável2 

1 % em base úmida 

2 mL de NaOH 1 N /100 mL 

Quantidade 

79,70 ±O,15 

15,75 ±O,04 

1,34 ± 0,02 

0,36 ± 0,01 

0,38 ± 0,06 

0,56 ± 0,06 

1,03 ± 0,02 

5,94 ± 0,04 

10,69 ± 0,28 

A raiz de mandioquinha, como qualquer outra raiz comestível, é um órgão 

vivo, retirado do solo e destacado da planta em plena atividade metabólica. Os 

principais fatores que podem acelerar a deterioração dos produtos de origem vegetal 

são a taxa de respiração e de transpiração, e doenças associadas ao ataque de 

microrganismos. Avelar-Filho (1989) verificou que a taxa respiratória apresentada 

pela raiz é de mandioquinha é baixa, não se constituindo, portanto, um fator 

preponderante à sua perecibilidade. 

As principais razões que respondem pela difícil comercialização das raízes de 

mandioquinha-salsa são de natureza agronômica, como o seu longo ciclo de cultivo, 

citado anteriormente, sobretudo quando comparado a batatas e a outros tipos de 

tubérculos. Mas existem ainda alguns outros fatores: lignificação das raízes na 

maturidade, susceptibilidade a pestes e doenças - como Alternaria sp., Erwinia spp. 

e Rhyzoctonia crocorum. e lesões a nematóides, como o Praty/enchuns penetrans, 

que causa necrose - e a conseqüente dificuldade de se estocar as raízes (Herman, 

2004). As perdas pós-colheita afetam consideravelmente as margens de 

comercialização da mandioquinha. Geralmente embutidas no preço final do produto, 

as porcentagens de perdas são repassadas aos consumidores pelas redes de 

comercialização, o que resulta no encarecimento do produto (Santos, Carmo & 

Vilela, 1998). 
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A podridão-mole é a doença mais importante de que pode ser acometida a 

mandioquinha-salsa, pois responde por grandes perdas durante o transporte, o 

armazenamento e a comercialização das raízes (Lopes & Henz, 1997). Embora 

alguns aspectos relacionados à deterioração pós-colheita das raízes já estejam 

estabelecidos, como a perda de matéria fresca e a degeneração provocada por 

microrganismos, os mecanismos de degradação da mandioquinha-salsa ainda não 

são suficientemente conhecidos. 

A ação dos diversos grupos de enzimas endógenas na mandioquinha-salsa 

ainda não é totalmente conhecida, ao contrário de outros tubérculos, similares a ela 

quanto ao alto teor de amido observado em sua composição, como a mandioca 

(Matos da Veiga, 2002; Padmaja & Balagopal, 1985), a batata (Cho & Ahn, 1999; 

Kahn, 1981), o inhame (Oluoha & Ugochukwu, 1995) e a batata doce (Hagenimana 

et aI., 1994). Poucos estudos relacionados à participação de enzimas endógenas na 

deterioração destas raízes foram realizados até agora. Pires (2002) caracterizou 

parcialmente as enzimas amilolíticas presentes no extrato aquoso de mandioquinha

salsa e concluiu que essas enzimas não são as principais responsáveis pelo 

processo de degradação das raízes. No entanto, este grupo de enzimas pode estar 

atuando em conjunto com outros grupos de enzimas endógenas, durante a fase de 

armazenamento, contribuindo para a deterioração das raízes e provocando, inclusive 

o seu amolecimento. 

Durante a estocagem, as raízes de mandioquinha apresentam um 

amolecimento gradual do tecido, que pode estar relacionado à ação de enzimas 

responsáveis pelos processos de amolecimento e senescência de frutas e vegetais 

(Alonso, Rodrígues & Canet, 1995). Dentre as enzimas que atuam na parede celular 

de plantas, as enzimas pécticas e as celulases são as principais responsáveis pelos 

processos de amolecimento de frutas e vegetais. Mesmo no caso de doenças 

relacionadas à pós-colheita, como no caso da podridão-mole, provocada pela 

Erwinia , a raiz apresenta um alto grau de amolecimento, que pode ser atribuído à 

ação de enzimas pectinolíticas, como a pectato liase, produzida pela bactéria 

causadora da doença. Até então, nenhum estudo fora realizado com o propósito de 

identificar as alterações na atividade destas enzimas. durante o período de 

armazenamento das raízes de mandioquinha. 

Além da necessidade de se conhecer as vias de deterioração pós-colheita 

das raízes de mandioquinha. outro aspecto relevante seria o estudo do 
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processamento das raízes com vistas a ampliar os seus horizontes de 

comercialização. No Brasil , a área plantada de mandioquinha-salsa é de 16 mil 

hectares, que reúne cerca de nove mil produtores, atividade com vasto potencial de 

crescimento, principalmente por ser uma cultura bastante rústica, ter baixo custo de 

produção, e estar voltada principalmente para a agricultura familiar. O país é um dos 

maiores produtores da planta, sendo os estados de Minas Gerais, Paraná, Santa 

Catarina e Espírito Santo os que mais cultivam e o Estado de São Paulo, o que mais 

consome suas raízes. Diante da necessidade dos pequenos e médios produtores de 

aumentar a produtividade das lavouras, a Embrapa lançou uma nova variedade de 

mandioquinha-salsa, a Amarela de Senador Amaral (Figura 1 a), desenvolvida 

mediante a seleção de clones originários de sementes botânicas, coletadas no sul de 

Minas Gerais, oriundas do material tradicionalmente cultivado. A variedade Amarela 

de Senador Amaral vem sendo avaliada e caracterizada desde 1993 pela Embrapa 

Hortaliças, por produtores rurais e pelas instituições de Pesquisa e de Extensão 

Rural de diversos Estados brasileiros (CNPH-Embrapa, 2004). 

a b 

Figura 1 - Raízes de mandioquinha-salsa das variedades a) Amarela de Senador 

Amaral, desenvolvida pela EMBRAPA, de formato cilíndrico e cor amarela-clara e b) 

Amarela Comum, a variedade tradicional , de cor amarela intensa e formato cônico. 

Fonte: CEASA MINAS, 2004. 

A variedade Amarela de Senador Amaral atinge até 25 toneladas por hectare, 

contra as 8 toneladas de produção, alcançadas pela variedade tradicional, a Amarela 

Comum (Figura 1b), além de apresentar um ciclo de cultivo menor (de 7 a 8 meses) , 

raízes mais uniformes (85% medem de 15 e 20 cm, tamanho considerado ideal 

pelos mercados consumidores), e preservar as peculiaridades do material 

tradicionalmente cultivado, como o aroma típico e o sabor adocicado (CATI, 2002; 

CNPH-Embrapa, 2004). Em 2001, cerca de 1.500 famílias de produtores rurais dos 
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Estados do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. tiveram sua renda 

significativamente aumentada com a produção desta nova variedade, mais resistente 

a doenças, mais precoce no campo. e com maior produtividade (CNPH-Embrapa, 

2004). Em 2003. foi divulgada uma nota sobre o aumento da produtividade da 

mandioquinha-salsa em São Bento do Sapucaí (SP). Um projeto desenvolvido em 

parceria com o Núcleo de Produção de Sementes e Mudas da Secretaria da 

Agricultura conseguiu dobrar a média de produtividade da lavoura na região, que 

passou de 8 toneladas/hectare para 16 toneladas. Além da difusão de novas 

tecnologias e da capacitação dos produtores, uma das principais providências 

adotadas neste projeto foi substituir a antiga variedade pela variedade Amarela de 

Senador Amaral (CATI, 2004). 

Segundo Prudêncio Senaga, da Irmãos Senaga Ltda, que comercializa 

mandioquinha-salsa no CEAGESP, o aumento da produtividade da mandioquinha, 

graças ao plantio da nova variedade, entusiasmou tanto os agricultores que, com os 

lucros gerados em 2003, resolveram elevar a produtividade para o ano subsequente. 

O aumento foi tal que o resultado ultrapassou a demanda das raízes no mercado, 

gerando excesso de safra. Além disso, por ter um ciclo de cultivo menor, para alguns 

agricultores a colheita da variedade Amarela de Senador Amaral coincidiu com a 

colheita da variedade tradicional, contribuindo assim para que ocorresse um 

excedente de safra. Em meados de maio de 2004, os comerciantes do CEAGESP 

constataram a desvalorização do preço da mandioquinha (comercializada em caixas) 

em razão do aumento da produção. 

O aumento da produtividade das raízes com a implantação dessa nova 

variedade foi um grande passo, em particular no caso da mandioquinha, onde 

pequenos e médios produtores e, em muitos casos, os sistemas de agricultura 

familiar, foram beneficiados. Este excesso de safra não deve ser considerado como 

prejuízo. Se os produtores resolverem diminuir a produção para que o excedente 

não ocasione alterações nos preços de mercado, a decisão representaria um 

retrocesso frente aos avanços tecnológicos alcançados. 

Uma alternativa à problemática do excesso de safra da mandioquinha-salsa 

seria o processamento das raízes frescas, na forma de amido, realizada pelos 

próprios produtores, que poderiam processar o excedente - ou mesmo as raízes 

com baixo ou nenhum valor comercial - e lucrar com a venda de um amido 

alternativo ao amido de mandioca ou de batata, que são os mais consumidos. Sobre 
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esse aspecto, alguns recursos são subutilizados no Brasil e no restante do mundo, 

como é o caso da mandioquinha-salsa (Santacruz et aI., 2002). Além disso, o 

processamento do amido de mandioquinha também pode constituir-se como 

alternativa à utilização das raízes in natura, que apresentam alta perecibilidade, 

como abordado anteriormente. 

O processamento das raízes não é comum na maioria dos países onde a 

planta é cultivada. Segundo Cereda (2001), a mandioquinha-salsa é uma matéria

prima de grande potencial como fonte de amido. O estabelecimento da 

potencialidade de uma cultura a ser comercializada na forma de amido é feito, 

inicialmente, em laboratório, para fins de determinação de seu rendimento. Além 

disso, estudos relacionados às propriedades físico-químicas do amido também são 

necessários para avaliar as suas potenciais aplicações como ingrediente alimentício. 

Este trabalho teve como principal objetivo identificar as alterações na 

atividade de enzimas amilolíticas, pectinolíticas e celulásicas durante o período pós

colheita das raízes de mandioquinha, armazenadas sob diferentes condições de 

temperatura e embalagem. O isolamento do microrganismo responsável, em parte, 

pelas perdas pós-colheita da mandioquinha, foi realizado neste estudo. Além disso, 

foram estudadas as características físico-químicas e reológicas do amido de 

mandioquinha extraído em laboratório, visando a sua aplicação tecnológica, como 

alternativa à comercialização das raízes, que hoje ocorre somente in natura. 



7 

Capítulo 1 

Alterações enzimáticas e físico-químicas 

no período pós-colheita em raízes de 

mandioquinha-salsa 

(Arracacia xanthorrhiza Bancroft.) 
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Capítulo 1 - Alterações enzimáticas e físico-químicas no 

período pós-colheita em raízes de mandioquinha-salsa 

(Arracacia xanthorrhiza Bancroft.) 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 - O amido 

Em todas as culturas, sociedades e civilizações, o amido tem sido a maior 

fonte de energia utilizada pelo homem. É o principal carboidrato de reserva 

sintetizado por plantas superiores e constitui uma fonte de energia essencial à 

maioria dos organismos vivos (Núiies-Santiago et aI., 2004). l amido extraído pode 

ser utilizado como ingrediente alimentício ou como matéria-prima, com diferentes 

aplicações industriais. É um polímero versátil e útil, não somente pelo baixo custo de 

extração e ser uma matéria-prima natural, mas também devido a suas propriedades 

físico-químicas, que podem ser alteradas via tratamento químico, físico e/ou 

enzimático (Jobling, 2004). 

O amido é um polímero relativamente simples, composto por moléculas de 

glicose e organizado em grânulos, cuja morfologia, composição química e o arranjo 

das macromoléculas em estado sólido, são característicos de sua fonte botânica 

(Núiiez-Santiago et aI., 2004). Seu grânulo compreende dois diferentes polímeros de 

glicose: a amilose e a amilopectina. A primeira representa cerca de 20-30% da 

composição do amido, é uma molécula linear, formada por ligações glicosídicas a-

1,4, enquanto a amilopectina, o maior componente do amido (70-80%), é composta 

também por moléculas de glicose unidas por ligações a-1,6 nos pontos de 

ramificação (Figura 1) (Teste r et aI., 2004). A cadeia linear da amilose forma 

complexos de cor azul com soluções aquosas de iodo-iodeto, à temperatura 

ambiente. Essa ligação com o amido permite a determinação do teor de amilose de 

amidos nativos, pois a capacidade da molécula de amilopectina de incorporar o iodo 

é menor que 1 % (Parker & Ring, 2001). 
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Figura 1 - Estrutura da amilose e da amilopectina em um grânulo de amido (Tester 

et ar, 2004). 

A composição e a estrutura dos grânulos de amido variam consideravelmente 

entre as plantas, o que afeta as suas propriedades e funcionalidades, assim como a 

susceptibilidade ao ataque enzimático (Núiiez-Santiago et aI., 2004). Amidos 

provenientes de tubérculos possuem grânulos maiores e teores de proteínas e 

lipídios menores, quando comparados a amidos de cereais. Após o processamento, 

os amidos tuberosos formam pastas claras e com sabor suave, o que apresenta uma 

vantagem quando aplicados em produtos alimentícios (Jobling, 2004). 

A temperatura de gelatinização do amido varia de 60 a 85°C, conforme sejam 

os fatores que a influenciam, como a fonte de amido, as proporções de amilose e 

amilopectina, e a quantidade de umidade disponível para a hidratação dos grânulos. 

A retrogradação é o processo inverso, que tende a reverter o amido gelatinizado a 

uma estrutura parcialmente cristalina sob condições favoráveis, como a refrigeração 

(Tester et aI., 2004; Alavi, 2003). Durante o processo de retrogradação, a cadeia de 

amilose forma associações dupla-hélice de 40-70 unidades de glicose. Quanto maior 

o teor de amilose do amido, maior a sua tendência à retrogradação - processo 

indesejável durante o armazenamento de alimentos, uma vez que está relacionado 

à exudação de água de preparações alimentícias (Singh et aI., 2003) . 

Nas indústrias de alimentos, o amido é utilizado como ingrediente, aditivo, ou 

como coadjuvante de tecnologia. No setor frigorífico, é usado como coadjuvante, 

pois promove uma maior absorção de água pelo produto, deixando-o mais macio e 
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propiciando maiores rendimentos a custos mais baixos; na indústria de biscoitos 

pode substituir, em parte, a farinha de trigo, tornando-os mais leves e saborosos; em 

massas (macarrão), o uso de amido diminui o tempo de cocção, o que eleva o 

rendimento da pasta devido à absorção de água; na indústria de sobremesas, pode 

substituir o uso de gomas em algumas formulações; em iogurtes, melhora a 

cremosidade do produto; na indústria de panificação, o produto obtido apresenta 

coloração mais clara e o amido promove um retardamento no envelhecimento do 

pão, maior absorção de água pela massa e obtenção de um miolo com maior teor de 

umidade; na fabricação de balas e caramelos, é usado para absorver a umidade dos 

moldes e, em molhos e sopas, é um excelente agente espessante (Cereda, 2001). 

1.2 - Amilases 

As amilases são enzimas que catalizam a degradação do amido e de 

polissacarídeos derivados. Podem ser subdivididas em vários tipos, dependendo de 

seu modo de ação (endógenas ou exógenas), da retenção ou inversão da 

configuração, da hidrólise da ligação glicosídica a-1,4 ou a-1,6, e do tipo de reação 

(transferência ou hidrólise) (Whitaker, 1994). 

a-Amilase 

a-Amilases (1,4-a-D-glucan glucanohidrolase, EC 3.2.1.1) são 

endoglucanases que catalizam a quebra de ligações a-1 ,4-D-glicosídicas internas no 

amido e em polissacarídeos derivados de maneira essencialmente aleatória, 

produzindo dextrinas e oligossacarídeos (Wong & Robertson, 2003a). A designação 

a-amilase deve-se ao fato dos produtos de degradação serem açúcares com a 

configuração óptica a (Greenwood & Milne, 1968). A enzima ocorre naturalmente em 

plantas superiores, tecidos animais e microrganismos, e seu modo de ação depende 

não só da natureza do substrato como da natureza da enzima em questão (Suckling, 

1990). 

o peso molecular da maioria das a-amilases é em torno de 50 kDa e contém, 

pelo menos, um íon Ca+2 por molécula de proteína, cuja presença é essencial para a 

estabilização da enzima (Wong, 1989). Com a completa remoção do cálcio, que 

pode ser realizada por meio do uso de agentes quelantes, tais como oxalato, citrato, 
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polifosfato, EDTA ou através de diálise, a enzima torna-se inativa (Hagenimana et 

aI., 1994). 

A a-amilase, utilizada no processamento de alimentos, é obtida mediante a 

fermentação controlada de microrganismos que contém o gene da a-amilase 

(Bacillus stearothermophilus ou Bacillus subtilis). As aplicações típicas da enzima 

incluem preparações de xarope de amido, dextrose, álcool, cerveja e produtos de 

panificação. A a-amilase é utilizada para fins industriais na liquefação do amido para 

a produção de dextrinas, as quais são posteriormente sacarificadas por 

glicoamilases para a produção da glicose a ser empregada na fabricação de xarope 

de milho, etanol combustível ou para a produção de bebidas alcoólicas. Na indústria 

de panificação, é adicionada à massa para assegurar o fornecimento contínuo de 

açúcares fermentativos para o crescimento das leveduras e conseqüente produção 

de gás (Wong & Robertson, 2003a). 

Existem diferentes métodos de detecção de atividade a-amilásica. Eles se 

baseiam, principalmente: a) na quantificação do aumento de grupos redutores ou de 

fragmentos produzidos pela ação da hidrólise da enzima no amido. Os açúcares 

redutores podem ser detectados através do método do ácido 3,5-dinitrosalicílico, 

onde a concentração do ácido nitroaminosalicílico, formado no grupo hemiacetal 

redutor, é medida colorimetricarnente (Bernfeld, 1955). Por este método, a 

quantificação da atividade a-amilásica só é segura se na amostra não estiverem 

presentes outros tipos de enzimas amilolíticas (Wong & Robertson, 2003a). Os 

grupos redutores também podem ser determinados pelo método de Nelson-Somogyi 

(Nelson, 1944; Somogyi, 1952), que embora seja um método sensível, requer 

cuidados durante a manipulação dos reagentes; b) na leitura direta da solução 

colorida como resultado da liberação de dextrinas coloridas. Um amido corado de 

baixa solubilidade ao ser hidrolisado pela a-amilase libera fragmentos solúveis 

coloridos, portanto não sendo afetado pela presença de grupos redutores. Estes 

substratos estão disponíveis comercialmente ou podem ser sintetizados em 

laboratório. Um exemplo deste tipo de substrato é o amido marcado com corante 

através de ligações cruzadas, (dye-Iabeled crosslinked starch) , onde o substrato 

forma uma rede insolúvel de polímeros que, umedecidos em água ou em solução 

tampão, formam uma suspensão. Uma grande vantagem deste tipo de quantificação 

é a resistência do substrato à hidrólise da [3-amilase. O amido de ligações não-
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cruzadas, marcado com corante (dye-Iabeled non-crosslinked sfarch) , é um 

substrato solúvel, susceptível à ação da f3-amilase e, portanto, não é um método 

específico para a a-amilase (Wong & Robertson, 2003a); 

c) na utilização de um substrato de estrutura definida pelo emprego de 

oligossacarídeos sintéticos de baixo peso molecular, cuja vantagem é a eliminação 

da variabilidade do substrato. Entretanto, este substrato não é natural e a atividade 

enzimática pode ficar comprometida (Wong & Robertson, 2003a). 

fJ-Amilase 

A presença de f3-amilase (1,4-a-D-glucan maltohidrolase, EC 3.2.1.2) é 

limitada a plantas superiores e a bactérias, não ocorrendo, portanto, em mamíferos 

(Bemmiller & Whistler, 1996). É uma exo-enzima que catalisa a hidrólise de ligações 

glicosídicas 1,4-a-D em amido e glicogênio, com inversão na configuração da 

glicose sobre a posição C (1) de a para 13, razão pela qual a enzima é caracterizada 

como 13 (Guzmán-Maldonado & Paredes-Lópes, 1995; Wong, 1989). 

Em geral, as f3-amilases apresentam maior peso molecular em relação às a

amilases, que pode chegar a 215 kDa em batata doce (Greenwood & Milne, 1968). 

Ao contrário das a-amilases, as f3-amilases não necessitam de metais para a 

manutenção de sua estabilidade. Entretanto, podem sofrer alterações em sua 

atividade enzimática devido à presença de íons (Wong, 1989). Em relação a 

inibidores, a a-ciclodextrina é um inibidor competitivo, que se complexa com a 

enzima, bloqueando fisicamente o seu sítio ativo (Wong & Robertson, 2003b). 

A indústria de amido utiliza a f3-amilase na produção de xaropes com alto teor 

de maltose que, comparado ao xarope de glicose, apresenta maior viscosidade, 

menor grau de higroscopicidade, menor tendência à cristalização e maior resistência 

ao escurecimento - por esses motivos, tem maior aceitabilidade nas indústrias de 

balas e de panificação (Wong & Robertson, 2003b). 

Para a detecção da atividade f3-amilásica, o uso de p-nitrofenil a

maltopentosídeo, como substrato específico, tem sido empregado em razão de sua 

cadeia ser curta para a hidrólise efetiva, realizada pela a-amilase proveniente de 

cereais. No entanto, este substrato pode sofrer o ataque de outros tipos de a

amilases, provenientes de microrganismos (Wong & Robertson, 2003b). 
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Glicoamilase 

A glicoamilase [a-(1,4)-D-glucan glicohidrolase, EC 3.2.1.3, GA], conhecida 

industrialmente como amiloglicosidase, hidrolisa o amido e seus derivados a partir 

da extremidade não redutora da cadeia, sendo a glicose o produto da reação, o que 

a diferencia das amilases a- e 13-. A enzima é produzida, apenas, por 

microrganismos, e, por isso, não é considerada um fator importante em alimentos 

processados. No entanto, tem papel relevante no processamento de alimentos e é 

utilizada, por exemplo, na sacarificação do arroz e da batata cozidos e no arroz rico 

em amilopectina. No Japão, é muito utilizada na fabricação de molho a base de soja 

e sakê. Sua forma purificada é amplamente empregada na produção de xaropes de 

glicose, a partir de maltodextrinas (Reilly, 2003). 

A atividade glicoamilásica é facilmente determinada, pois a enzima produz, 

exclusivamente, glicose, que pode ser determinada através do uso da glicose 

oxidase (Reilly, 2003). 

Determinação de atividade amilásica 

A maioria dos parâmetros enzimáticos relacionados à determinação 

quantitativa da atividade amilolítica já foram estudados e muitas alterações já foram 

sugeridas, incluindo o aumento ou a diminuição do tempo de incubação e/ou a 

variação do tipo e da concentração do substrato, entre outros, o que mostra a 

insatisfação geral de pesquisadores a respeito da utilização dos métodos existentes 

para a detecção de atividade amilolítica (Bassinello et ai., 2002). 

Os métodos mais comumente utilizados na detecção de atividade amilolítica 

podem ser subdivididos em três grandes grupos: aminoclástico, sacarogênico e 

cromogênico (Tabela 1) (Okuda et ai., 1988). No entanto, os resultados obtidos nem 

sempre revelam o produto, predominantemente formado a partir da hidrólise do 

amido (Bassinello et ai., 2002). O método aminoclástico mede a degradação do 

amido por análises viscosimétricas, turbidimétricas ou iodométricas, enquanto os 

métodos sacarogênicos medem diretamente a hidrólise do amido, uma vez que a 

quantificação é feita através do número de grupos redutores formados. Os métodos 

cromogênicos baseiam-se na liberação do corante solúvel ligado ao substrato 

(McCleary et ai. , 1987; Okuda et ai., 1988; Ohnishi et ai., 1988; Sinner et ai., 1978). 
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Bassinello et aI (2002) aplicou diferentes métodos de detecção de atividade 

amilolítica em bananas, comparando sua eficiência. Quando comparado ao DNS, o 

método iodométrico mostrou-se mais sensível, detectando atividade hidrolítica 

mesmo em extratos que não haviam sofrido dessalinização. 

Tabela 1 - Métodos de detecção de atividade amilolítica, reações químicas e 

descrição da metodologia 1. 

Método Substrato Princípio de reação Detecção 

Método sacarogênico 

DNS I Amido nativo I Redução do ácido alcalino 3,5-1 Espectrofotometricamente 

ou solúvel dinitrosalicilico a 

3-amino-5-nitrosalicilico 

Ceralpha 

Betamyl 

Amido 

colorido 

BPNPG72 

PNPG53 

Amilose

azure4 

lodométrico I Amido 

amilose 

Métodos cromogênicos 

Ataque endolítico seguido de a-I Espectrofotometricamente 

glicosidase/glicoamilase em parte do 

p-NP, liberação de p-NP 

Ataque exolítico e ação da a-I Espectrofotometricamente 

glicosidase em parte do p-NP, 

liberação de p-NP 

Liberação de cor azul devido à I Visualmente ou 

hidrólise da amilose Espectrofotometricamente 

Método amiloclástico 

ou I Hidrólise do complexo amilose-iodo, I Espectrofotometricamente 

redução do complexo e cor azul 

Adaptado de Bassinello et aI., 2002. - ~p-nitrofenol-maltoheptaose bloqueado. "p-nitrofenol

maltoheptaose. 4Amilose marcada com corante remazol brilhante blue. 

BIBLIOTECA 
Faculdad:: rle Ciências Farmacêuticas 

, . . : .'j ,,; '; r.~ São Paulo 
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1.3 - Pectina 

Pectinas são carboidratos complexos, encontrados na parede celular de 

plantas. Desempenham a função de polissacarídeo estrutural no meio da lamela e 

na parede celular primária de plantas, e se sobressaem no tecido parenquimático. 

Executam diversas funções na parede celular de tecidos vegetais, dentre elas 

atividades fisiológicas relacionadas ao crescimento, à determinação do tamanho e 

forma da célula, da integridade e rigidez dos tecidos, do transporte de íons, 

absorção de água, e do mecanismo de defesa contra infecções patogênicas na 

planta (Thibault & Ralet, 2001; Voragen et aI., 2001). 

Como não são metabolizadas pelo trato intestinal humano, são classifICadas 

como fibras . Este fato desperta o interesse dos nutricionistas e das indústrias de 

alimentos, não só devido à dieta fibrosa, mas também ao seu potencial de 

diminuição dos níveis de colesterol no sangue. As pectinas também afetam o 

metabolismo da glicose, na qual diminuem a resposta na curva glicêmica. Fazem 

parte de nossa dieta quando consumidas tanto como frutas e vegetais, quanto como 

ingrediente em produtos alimentícios enriquecidos com pectina, para uma dieta rica 

em fibra, ou como aditivo em alimentos manufaturados, como geléias cítricas. As 

pectinas também possuem propriedades nutracêuticas, atuando como 

desintoxicante, regulador e protetor do trato gastro-intestinal, entre outras (Voragen 

et aI., 2001). 

A estrutura dominante da pectina é uma cadeia linear de ácidos-D

galacturônicos (Figura 2), unidos por ligações a-1 ,4, os quais variam de acordo com 

os grupos ácidos presentes na forma de ésteres metílicos. Estão geralmente 

associados a açúcares neutros, como a arabinose, o arabinogalactano e o 

galactano. Por definição, pectinas que possuem mais da metade de seus grupos 

carboxílicos na forma de éster metílico (-COOCH3) são classificadas como pectinas 

com alto grau de metoxilação (Figura 2). Os grupos carboxílicos podem estar 

presentes na forma de ácidos livres (-COOH) ou sais (-COO-Na+). Pectinas que 

possuem menos da metade de seus grupos carboxílicos na forma de éster metílico 

são chamadas pectinas com baixo grau de metoxilação. Pectinas com alto grau de 

metoxilas formam gel na presença de açúcares ou polióis, em meio ácido, enquanto 

pectinas com baixo teor de metoxilas formam gel somente na presença de cátions 
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diva lentes (Voragen et aI., 2001 ; Pérez & Kouwijzer, 1999; BeMiller & Whistler, 

1996). 

. 
\ 
08 
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Figura 2 - Unidade de ácido D-galacturônico, estrutura dominante da cadeia linear 

de pectina. Fonte: IPPA, 2004. 

As propriedades físico-químicas, assim como a matriz da parede celular após 

a extração, são importantes tanto do ponto de vista funcional como nutricional. Além 

disso, as pectinas têm um papel fisiológico na dieta fibrosa no trato digestivo humano 

e, no alimento, exibe uma série de propriedades funcionais, a maioria relacionada à 

textura. Como molécula isolada, a pectina tem propriedades fíSico-químicas, como 

viscosidade, gelatinização e troca iônica, numa relação estreita com suas 

características químicas. A parede celular, rica em pectina, apresenta características 

de hidratação, troca iônica e propriedades reológicas peculiares. Estas propriedades 

estão intimamente relacionadas à estrutura química, mas a estrutura física (área de 

superfície, tamanho das partículas, tamanho dos poros) do material da planta rica 

em pectina também deve ser considerada (Thibault & Ralet, 2001; Voragen et aI., 

2001). 

Durante o amadurecimento, a colheita e a estocagem de frutas e vegetais, as 

mudanças na quantidade e na natureza das pectinas presentes determinam os 

atributos de qualidade em frutas e vegetais frescos (textura, maturação), 

características de processamento dos alimentos manufaturados (filtração, 

clarificação, tratamento térmico etc) , e a biodisponibilidade de importantes matérias

primas constituintes da planta, como açúcares, óleos, proteínas, corantes, 

antioxidantes, e vitaminas (Voragen et aI., 2001). 
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2 - Ramificações: Ramnogalaturonanas tipo I, alternando na cadeia principal L

ramnosil ligados em a-1,2 e ácido galacturônico ligados em a-1,4, ramificados com 

diferentes tipos de oligo- e polissacarídeos neutros, tais como D-galactose, L

arabinose e D-xilose (Figura 3) (Voragem et ai., 1995; Voragen et ai., 2001) . 

PectIIw 

........ RegIon HaIry ReaIooI 

8mooth Region 

••••••••••••••• 6 •••• 

Ha!ry Reqion 

~ ............ ", -w ~ -~ -
. ~t: 11 111 

lUNm I J Wr!IJ W· 
SubInIt 8 Rhamnogalacturonanbackbone with arabinan. 

arabinogalactan and galactan sidechaina 

flublllitlll 

.- 101'1 OI 1.3.,04-a-GeIA a.1.2 .. 1.2.4-«-AN 

.... ~ .. _ a' ce •• t-6-Xyf 

.e3O-ec:etylllted c;."" y. 1 OI" 1.3 CI' 1.3.6-O-G11 

Figura 3 - Estrutura sistemática da molécula de pectina (Voragen et ai., 1995). 
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1.4 - Enzimas pectinolíticas 

Devido à complexidade do substrato, entende-se a multifuncionalidade das 

diferentes enzimas pectinolíticas. Elas estão presentes em diversas plantas e 

também são produzidas por uma série de microrganismos. Enzimas pécticas 

endógenas podem provocar importantes alterações de textura e mudanças no 

conteúdo, na estrutura química, na solubilidade e em outras propriedades físicas, em 

frutos e vegetais durante o amadurecimento, estocagem e processamento, como 

resultado da despolimerização, da desesterificação, e da solubilização (Pilnik & 

Voragen, 1991, Voragen, et aI., 2001). 

As enzimas pectinolíticas são classificadas segundo o seu modo de ação no 

substrato. Podem ser subdivididas em dois grandes grupos: de degradação das 

homogalacturonanas e de degradação das ramnogalacturonanas (Figura 4) 

(Voragen et aI., 2001). 

PE endo-PG, endo-PAL PL 

1 COOIf COOCH3 3 t COOCH3 

t-o -.~o 
~

H H H H~ 
~ H 00 00 o 

H . H 

H H H 00 

Figura 4 - Fragmento de galacturana da pectina e pontos de ataque de enzimas 

pécticas (Voragen et aI., 2001). 
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Enzimas de degradação das homogalacturonanas 

a) Pectinesterase 

Também denominada de pectina-metil-esterase, pectase, pectina-metil

hidrolase, pectina-metoxilase, pectina-desmetoxilase e pectolipase, a pectinesterase 

(pectina pectilhidrolase, EC 3.1 .11.1, PE) hidrolisa a ligação metil-éster do ácido 

poligalacturônico da pectina para formar produtos como o ácido péctico e o metanol, 

e converter pectinas com alto grau de metoxilas em pectinas com baixo grau de 

metoxilação (Figura 5) e que podem ser hidrolisadas, em seguida, a pectato, pela 

poligalacturonase (Jiang et aI., 2003). A PE ocorre na maioria das plantas e também 

é produzida por uma série de fungos e bactérias. As PE de plantas apresentam um 

pH ótimo em torno de 7,0 e atuam na cadeia de galacturonana para criar blocos de 

grupos carboxílicos livres. A hidrólise da pectina a ácidos pécticos, na presença de 

íons divalentes, como o Ca+2
, induz um enrijecimento do tecido devido à formação 

de pontes entre o Ca+2 e os grupos carboxílicos do ácido péctico (Whitaker, 1996; 

Voragen et aI., 2001). 

Durante o amadurecimento de frutos e vegetais, a PE remove os grupos 

metílicos, constituintes da pectina na parede celular, os quais são, então, 

despolimerizados pelas poligalacturonases, diminuindo assim a adesão intracelular e 

a rigidez dos tecidos (Alonso et aI., 1995; Assis et aI., 2001). Essa redução no grau 

de metoxilação está diretamente relacionada à textura e à firmeza de frutas e 

vegetais, uma vez que ocorre um aumento na hidratação na parte da molécula 

desmetoxilada, o que gera calor e diminui a susceptibilidade para a [3-degradação da 

pectina, aumentando as forças de repulsão entre os biopolímeros da matriz da 

parede celular (Tijskens et aI., 1997). Dessa forma, a PE nativa pode ser utilizada 

para proteger e melhorar a firmeza de diversas frutas e vegetais durante o 

processamento, bem como nas etapas de extração e de clarificação de sucos de 

frutas (Fayyaz et aI., 1993). As PE são os principais agentes responsáveis pela 

clarificação de sucos de frutas e, por isso, o controle de sua atividade é muito 

importante na atividade de preservação do turvor de sucos cítricos. Neste caso, os 

ácidos pécticos, produzidos pela ação da PE, podem reagir com os íons cálcio, 

presentes no meio, e formar complexos de pectato de cálcio insolúveis induzindo a 

perda de turvor em sucos cítricos (Assis et aI., 2001). Na prevenção deste defeito de 



21 

natureza qualitativa, a enzima deve ser inativada por pasteurização a 90° C por 1 min 

(Versteeg et ai., 1980; Seymour et ai., 1991). Industrialmente, a PE é utilizada na 

transformação de pectinas com alto grau de metoxilação em pectinas de baixo grau 

de metoxilas, mediante a desesterificação do substrato (Benen et ai., 2003). 

I o o 11 8 
lo ~-oo. o " H 

~OCH o . HO + CH30H 
H20 o o 

HO OH o" "_08 
o 118 . ~o, 

~~, HO~ 
HO~ ? 

Y 

Figura 5 - Hidrólise da ligação metil-éster do ácido poligalacturônico da pectina, 

responsável pela formação do ácido péctico e metanol, devido à ação da 

peCtinesterase (Whitaker, 1996). 

Da ação da PE resulta a liberação de metanol e, conseqüentemente, a 

formação de grupos carboxílicos - que podem englobar duas formas específicas de 

monitoramento da atividade enzimática. A liberação de H+ pode ser monitorada por 

meio de um sistema não-tamponado, mediante a adoção de um indicador de pH que 

corresponda ao pH ótimo de atividade PE. A liberação de metanol pode também ser 

medida pela cromatografia líquida-gasosa ou pela utilização de métodos 

colori métricos , onde o metanol é oxidado a formaldeído (Schols & Voragem, 2003). 

b) Poligalacturonases 

As poligalacturonases, ou pectinases (poli-a-1,4-galacturonide glicano

hidrolase, EC 3.2.1.15 e 3.2.1 .67, PG), rompem as ligações glicosídicas a-1,4 do 

ácido galacturônico próximas ao grupo carboxílico livre por hidrólise (Figura 6). 

Hidrolisam pectinas com baixo teor de metoxilas ou de ácidos pécticos, 

preferencialmente, uma vez que essas enzimas podem apenas romper as ligações 

glicosídicas adjacentes ao grupo carboxílico livre (Voragen et ai., 1995). Podem ser 

subdivididas em enzimas que degradam o substrato na forma endo (endo

poligalacturonase, EC 3.2.1.15), as quais quebram a cadeia de pectina de maneira 

aleatória no interior da cadeia, e no modo exo (exo-poligalacturonase, EC 3.2.1 .67), 
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quando quebram os ácidos mono e digalacturônicos a partir da extremidade não 

redutora da cadeia. As endopoligalacturonases, com sua forte ação 

despolimerizante, são de importância tecnológica particular, dado que o 

monitoramento de sua atividade pode influenciar a firmeza de tomates. Para PGs, 

pectatos e pectinas com baixo teor de metoxilação são o substrato preferido, pois 

essas enzimas têm atividade muito baixa em pectinas com alto teor de metoxilas. A 

enzima é produzida por plantas e por microrganismos e apresenta um pH ótimo de 

atividade enzimática entre 4 e 5 (Pilnik & Voragen, 1991; Whitaker, 1996; Voragen et 

ai., 2001; EI-Zoghbi, 2003). 

Na parede celular de plantas, a PG pode atacar e solubilizar a pectina nativa 

(protopectina) com alto grau de esterificação, dependendo da distribuição dos 

grupos carboxílicos na molécula devido à ação da PE. Conforme seja o tipo de 

hidrólise, as PEs são consideradas como participativas do amolecimento dos tecidos 

de plantas durante o amadurecimento (Labib et ai., 1995). 
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Figura 6 - Quebra da ligação glicosídica da pectina por hidrólise devido à ação de 

poligalacturonase (Fonte: Whitaker, 1996). 

A atividade poligalacturonásica pode ser quantificada por meio: a) da 

diminuição da viscosidade na mistura de reação; b) da formação de grupos 

redutores; c) da diminuição da rotação óptica ou d) da redução da formação de 

precipitados na presença de íons Ca2
+ ou de solventes apoiares. Somente a 

formação de grupos redutores e a medida da diminuição da rotação óptica estão 

diretamente correlacionadas ao número de ligações glicosídicas hidrolisadas. Para 

se distinguir as endo das exo poligalacturonases, ambos os testes são necessários 

(Whitaker, 1994). 
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c) Pectato liase 

As pectato-liases (poli-a-1,4,-D-galacturonide-liase, EC 4.2.2.2. e 4.2.2.9, 

PAL) quebram as ligações glicosídicas adjacentes ao grupo carboxílico livre da 

pectina e dos ácidos pécticos, não por hidrólise, mas pelo mecanismo de 13-
eliminação (Figura 7). O rompimento da ligação glicosídica forma dois grupos: um 

galacturomil redutor e outro reduzido. Este último grupo de enzimas também contém 

as formas endo- e exo-enzimas. A forma endo (EC 4.2.2.2.) quebra a cadeia de 

pectina de maneira aleatória, enquanto as exo-PALs (EC 4.2.2.9) quebram os 

dímeros insaturados a partir da extremidade não-redutora da cadeia. Os substratos 

preferidos para as atividades endo-pectato-liases são pectinas com baixo teor de 

metoxilas, pois tais enzimas toleram uma série de resíduos de ácido galacturônico 

metil-esterificado em seu sítio ativo (Whitaker, 1996). 
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Figura 7 - Quebra da ligação glicosídica da pectina por l3-eliminàção devido à ação 

de pectato-liase (Fonte: Whitaker, 1996). 

Até pouco tempo, era sabido que a pectato liase era uma enzima secretada 

por uma série de fungos e bactérias patogênicos em plantas, tendo como ação 

resultante a maceração do tecido. Entretanto, um grande número de seqüências 

similares à pectato liase, observadas em genomas de plantas sugerem um 

importante papel desta enzima nos vários processos de desenvolvimento do vegetal 

(Marín-Rodríguez et aI. , 2002). O primeiro seqüenciamento foi determinado por Wing 

et aI. (1989), citado por Marín-Rodríguez et aI. (2002), a partir do pólen de plantas. 

Dois genes com seqüências similares a pectato Iiases de Erwinia foram expressos 

em nível máximo em flores, anteras e pólen de tomates maduros (Kulikauskas & 

McCormick, 1997, citado por Marín-Rodríguez et aI., 2002). O seqüenciamento de 

pectato liases já foi reportado em plantas superiores, como morango (Jirnénez-
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Bermúdez et aI., 2002), banana (Nakaniwa et aI., 2004; Payasi & Sanwal, 2003) e 

uva (Nunan et aI., 2001). 

O pH ótimo para a atividade da enzima varia entre 8,5 e 9,5, enquanto para a 

maioria das PGs é entre 5,0 e 6,5. A necessidade do íon Ca2+ para a sua 

estabilização é uma característica da PL, ao contrário da PG. Outros cátions 

divalentes, como o S~+, Mn2+ e o Mg2+, também estimulam a atividade enzimática, 

mas não do mesmo modo que o Ca2+ (Di Pietro & Roncero, 1996). 

Alguns microrganismos produzem somente PL, enquanto outros produzem 

tanto a PL quanto a PG. É fácil distinguir as duas enzimas pela correlação do 

número de grupos redutores formados com o número de duplas ligações formadas, 

medida espectrofotometricamente. Quando somente a PL está presente, o número 

de grupos redutores e de dupla ligações formados é exatamente o mesmo, tanto em 

preparações ou extratos brutos, quanto em purificados. Quando ambas as enzimas 

estão presentes, o número de grupos redutores formados supera o de duplas 

ligações (Whitaker, 1994). 

Tanto a poligalacturonase quanto a pectato liase formam grupos redutores 

quando a ligação glicosídica é rompida, o que ocasiona a perda de textura e, 

conseqüentemente, não podem ser distinguidas através do emprego do mesmo 

método. Assim, a atividade pectato-liásica pode ser mensurada pelos mesmos 

métodos citados anteriormente e referidos à poligalacturonase (Whitaker, 1994). 

Enzimas de degradação das ramnogalacturonanas 

Tais enzimas somente foram descobertas na década passada. Compreendem 

dois tipos de enzimas despolimerizantes: a hidrolase e a liase. O primeiro tipo rompe 

a ligação a-ácido-galatopiranosiluronico-(1~2)-a-ramnopiranosil em 

ramnogalacturonana (RG hidrolase), enquanto o segundo rompe a ligação a

ramnopiranosil-(1~)-a-ácido-galatopiranosiluronico por trans-eliminação (RG liase). 

Além destas enzimas, outras duas foram encontradas em fragmentos de 

ramnogalacturonanas: a ramnogalacturonana ramnohidrolase, que libera grupos 

ramnosil de sua extremidade não redutora, e a ramnogalacturonana 

galacturonohidrolase, que libera grupos galacturanosil da extremidade não-redutora 

da cadeia (Pilnik & Voragen, 1991). 
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1.5 - Celulose 

A parede celular é o principal componente que confere a textura de frutos e 

vegetais; nos alimentos, a textura é alterada de forma acentuada durante os 

processos de amadurecimento e/ou cozimento (Chappe & Carpita, 1998). 

A celulose é o principal constituinte da parede celular de plantas e ocorre, 

normalmente, em conjunto com outros componentes, como as hemiceluloses, a 

pectina, e a lignina. A molécula de celulose consiste em resíduos de 13-0-

glucopiranosil, unidos por meio de ligações glicosídicas 13-1,4 (Figura 8). Devido à 

sua linearidade e natureza regular, as moléculas de celulose se associam e formam 

feixes fibrosos. As regiões cristalinas são ligadas por pontes de hidrogênio 

intermoleculares (Bemilher & Whistler, 1996). 

De acordo com sua origem, a molécula de celulose apresenta diferentes 

graus de polimerização, que variam de 1.000 a 14.000, o que corresponde a pesos 

moleculares que vão de 162 a 2.268 kDa. Em função do alto peso molecular de sua 

estrutura cristalina, a molécula de celulose é insolúvel em água. Entretanto, a 

celulose purificada pode ser convertida em um polímero solúvel em água (mediante 

o processo de substituição), e é bastante utilizada como ingrediente alimentício. 

Esse polímero solúvel é conhecido comercialmente como carboximetilcelulose 

(CMC) (Belitz & Grosch, 1999). 

A celulose microcristalina é muito utilizada como ingrediente em produtos 

alimentícios de baixa caloria, como molhos para saladas e em sobremesas e 

sorvetes. Sua capacidade de dispersão e hidratação aumenta substancialmente pela 

adição de pequenas quantidades de carboximetilcelulose. A celulose pode ser 

alcalinizada, formando assim uma série de derivados com propriedades de 

intumescimento interessantes e que se refletem no aumento da solubilidade, como a 

carboximetilcelulose, produzida por meio do tratamento da celulose com soluções de 

hidróxido de sódio a 18% (Belitz & Grosch, 1999). 



OH 

NOIl -rc:tlucing end Redu..:ing eml 

Somelimes shown as 

6 
CH20H 

n-2 

Figura 8 - Molécula de celulose. Fonte: Fibersource , 2004. 
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As celulases hidrolisam as ligações glicosídicas 13-1,4 na molécula de 

celulose. São subdivididas em quatro classes, baseadas na posição da hidrólise e 

no produto formado. As endoglucanases (endo-1 ,4[1 ,3; 1 ,4]-J3-glucan 4-

glucanohidrolases, EC 3.2.1.4) hidrolisam as ligações internas da cadeia de 

celulose. As exocelobiohidrolases (1,4-J3-0-glucan celobiohidrolases, EC 3.2.1.91) 

liberam, predominantemente, a celobiose da molécula de celulose. As 

exoglucohidrolases (1,4-J3-0-glucan glucobiohidrolases, EC 3.2.1.74) liberam, 

predominantemente, a glicose, a partir da extremidade não-redutora da molécula de 

celulose. Por fim, a quarta classe de celulases é a J3-glicosidase (J3-glicosidase 

glicohidrolase, EC 3.2.1.21), que hidrolisa celobiose e celotriose, produzindo glicose. 

Tecnicamente, este último grupo não é considerado celulase, uma vez que as 

enzimas não hidrolisam celulose. No entanto, estão inclusos neste grupo, pois 

hidrolisam a ligação glicosídica 13-1 ,4 e sua forma de ação é importante para a 

hidrólise da celulose à glicose (Johnston, 2003). O amolecimento de frutas e 

vegetais é atribuído não só à degradação de substâncias pécticas pelas enzimas 
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pectinolíticas, mas também às alterações ocorridas na cadeia de celulose no período 

pós-colheita (Hilton & Pressey, 1979). 

A análise da atividade celulásica apresenta problemas singulares, em geral 

não observados nos estudos de outros tipos de enzimas. A celulose, substrato 

nativo para a celulase, é insolúvel e varia significativamente em sua estrutura 

(Johnston, 2003). O uso de substratos sintéticos, como a carboximetilcelulose 

(CMC), derivada da celulose através de reação com álcali e ácido cloroacético, é 

solúvel em água e apresenta cadeia molecular mais curta. A estrutura da CMC é 

baseada em polímeros de ~-(1-4)-D-glucopiranoses. Este substrato é mais 

adequado que a celulose para a medição de atividade, devido a heterogeneicidade 

do sistema. A ação da celulase sobre a CMC pode ser medida através da redução 

da viscosidade do sistema ou por meio da determinação da taxa de formação de 

grupos redutores (Whitaker, 1994). 

1.7 - Tempo de armazenamento de frutos e vegetais 

Vários são os fatores que podem acelerar a deterioração dos produtos de 

origem vegetal, normalmente associados às respostas fisiológicas dos tecidos às 

condições adversas do meio. Os processos fisiológicos, principalmente a respiração 

e a transpiração, além das perdas patológicas provocadas pelo ataque de 

microrganismos, aceleram a senescência dos produtos. Todo o esforço voltado à 

conservação deve ter por objetivo reduzir a taxa de ocorrência desses processos, 

particularmente o que se refere à respiração, pois embora seja vital à manutenção 

da vida, deve ser mantida em nível reduzido para que se retarde ao máximo a 

senescência dos órgãos vegetais já mencionados (Avelar-Filho, 1989). 

A respiração é um processo de obtenção de oxigênio e de oxidação das 

substâncias orgânicas celulares ricas em energia, como o amido, açúcares, e os 

ácidos orgânicos, voltado à produção de C02, H20 e da própria energia. A 

transpiração é um processo de perda de água. Antes da colheita, quando o vegetal 

ainda está preso à planta parental, as perdas que resultam da respiração e da 

transpiração são supridas pela água, pela fotossíntese, e pelos minerais da planta. 

Após a colheita, as perdas devidas à respiração e à umidade não são compensadas 

e o processo deteriorativo se inicia. As mudanças fisiológicas da respiração, 

transpiração e biossíntese, são afetadas por fatores intrínsecos (frutos climatéricos 
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versus frutos não-climatéricos e produção de substâncias como etileno e CO2) e 

extrínsecos (como temperatura), mas em geral provocam o declínio na qualidade e 

na vida-de-prateleira de frutos e vegetais (Floros, 1993). 

Além da deterioração fisiológica, outros tipos de degradação podem ocorrer 

em frutos e vegetais. As alterações químicas e enzimáticas podem provocar 

mudanças no amolecimento do tecido, perdas de cor, odor, sabor e pigmentos, bem 

como alterações de natureza nutricional. Os danos mecânicos também produzem 

efeitos similares, provenientes da colheita, manuseio, processamento e embalagem. 

A contaminação microbiana também contribui significativamente para o declínio da 

qualidade, com implicações na segurança sanitária do produto. O aumento da 

população microbiana depende de condições de crescimento, do nível populacional 

inicial, manuseio, processamento, e condições de embalagem e de armazenamento. 

Finalmente, frutas e vegetais também podem sofrer o ataque de organismos, como 

pestes e insetos, promovendo mudanças deteriorativas e declínio na qualidade dos 

produtos (Floros, 1993). 

O tempo de armazenamento de frutos e vegetais pode ser prolongada pelo 

retardamento ou pela completa inativação de alguns processos fisiológicos e 

deteriorativos. O cuidado no manuseio pós-colheita e o uso de técnicas como baixas 

temperaturas de estocagem, atmosfera controlada e processamento mínimo, apenas 

retardam a ação negativa das atividades fisiológicas. 'Processos de preservação 

tradicionais , tais como a esterilização a quente, a desidratação ou o congelamento, 

reduzem dramaticamente, ou por completo a degradação fisiológica, microbiológica 

e enzimática, prolongando consideravelmente o tempo de estocagem. No entanto, o 

processamento tradicional é geralmente acompanhado de perdas na qualidade do 

produto, tais como alterações nutricionais, alteração de textura, etc (Avelar-Filho, 

1989). 

O principal desafio na comercialização de frutos e vegetais é fornecer 

produtos de qualidade uniforme ao longo do ano. Por isso, é de suma importância a 

escolha do tipo de processamento, aliada a técnicas de manuseio adequadas e à 

embalagem apropriada. 

Em frutas e vegetais frescos, as técnicas de preservação incluem 

refrigeração, uso de embalagem com atmosfera modificada , e controle de umidade. 

As duas primeiras técnicas citadas fazem parte do estudo de preservação da 

mandioquinha, objeto deste trabalho. Segundo a literatura, estes processos 
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apresentam um prolongamento curto da vida-de-prateleira, uma vez que o objetivo é 

proteger o estado natural/fresco do produto. Para prolongar o período de 

armazenamento, o processamento se faz necessário. 

A taxa de respiração e transpiração de frutas e vegetais frescos é um bom 

indicador de vida-de-prateleira: quanto maior a taxa, menor o tempo de 

armazenamento. Considerando que os métodos de preservação curta têm como 

objetivo manter o material fresco, o método mais indicado para aumentar a vida-de

prateleira é o da redução das taxas de transpiração e respiração. Neste caso, o 

efeito da diminuição da temperatura não somente minora estas taxas, como atua na 

redução de reações biológicas e bioquímicas, incluindo o crescimento microbiano 

(Floros, 1993). 

O uso de atmosfera modificada visa a retardar os processos fisiológicos 

(como a respiração, o amadurecimento, e a deterioração) e a minimizar as injúrias 

mecânicas e o crescimento microbiano. Combinado com o processo de refrigeração, 

ela aumenta consideravelmente o período de conservação. Segundo a literatura, 

raízes tuberosas são mais bem preservadas na ausência de oxigênio e de gás 

carbônico, sugerindo que o uso de embalagem a vácuo pode ser uma solução 

opcional para a preservação deste grupo de vegetais (Floros, 1993). 
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2. OBJETIVOS 

Objetivos gerais 

Verificar as alterações na atividade de enzimas amilolíticas, pectinolíticas e 

celulásicas em raízes de mandioquinha-salsa após a colheita, armazenadas sob 

diferentes condições de temperatura e acondicionamento, visando a identificar os 

mecanismos de deterioração das raízes. 

Objetivos específicos 

1) Estudar as melhores condições de extração de pectinametilesterase e de 

poligalacturonase das raízes de mandioquinha, mediante o emprego da 

ferramenta estatística, a metodologia de superfície de resposta (MSR); 

2) Verificar a atividade das enzimas amilolíticas, pectinolíticas e celulásicás das 

raízes de mandioquinha-salsa, bem como determinar os teores de açúcares 

redutores, de amido total e de proteínas, durante o período de estocagem, 

sob diferentes condições de armazenamento; 

3) Verificar as alterações de firmeza e perda de água das raízes, em 

decorrêdencia do armazenamento; 

4) Estudar a morfologia do grânulo de amido e sua degradação em diferentes 

estágios do armazenamento das raízes tuberosas através da técnica de 

microscopia eletrônica de varredura. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - MATERIAIS 

Material vegetal 

As raízes de mandioquinha-salsa (Arracacia xanlhorrhiza Bancroft. Cv. 

Amarela Comum), fornecidas pelo CEAGESP (Companhia de Entrepostos e 

Armazéns Gerais de São Paulo) um dia pós-colheita, provenientes da região do 

Paraná, foram armazenadas em diferentes condições: 

1) temperatura ambiente (25 ± 2°C), sem embalagem (Grupo 1); 

2) temperatura ambiente e embalagem a vácuo (Grupo 2); 

3) temperatura ambiente, lavagem das raízes com hipoclorito a uma 

concentração de 200 ppm e embalagem a vácuo (Grupo 3); 

4) temperatura de refrigeração (4 ± 2°C), sem embalagem (Grupo 4); 

5) temperatura de refrigeração (4 ± 2°C) e embalagem a vácuo (Grupo 5); 

6) temperatura de refrigeração, lavagem das raízes com hipoclorito a 200 ppm e 

embalagem a vácuo (Grupo 6); 

As amostras foram embaladas pelo próprio fornecedor das raízes, em filmes 

de nylon-polietileno com face metalizada (Gabrilina®) e com uma pressão de 

vácuo de 70 mmHg. Quatro diferentes lotes de raízes foram estudados: 

1 ° Lote: raízes fornecidas pelo CATI (Centro de Distribuição de Sementes e 

Mudas de São Bento de Sapucaí), em 15/10/02; 

2° Lote: raízes fornecidas pelo CEAGESP em 23/05/03; 

3° Lote: raízes fornecidas pelo CEAGESP em 21/10/03; 

4° Lote: raízes fornecidas pelo CEAGESP em 15/02/05. 

Durante o período de estocagem de onze dias, uma parte das amostras foi 

coletada periodicamente para a análise de firmeza e energia de penetração e, o 

restante, armazenado em nitrogênio líquido a -BO°C para o posterior preparo dos 

extratos enzimáticos, determinação de açúcares redutores e medição do teor de 

proteínas e do amido total. 
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Reagentes 

A álcool oxidase (P. pastoris, EC 1.1.3.13), o amido de batata, a 2,4-

pentanodiona, a pectina cítrica, o ácido galacturônico, o ácido poligalacturônico, o 

acetato de sódio e a BSA, foram obtidos pela Sigma Chemical Co. St. Louis. A 2-

cianoacetamida foi fornecida pela Aldrich Chemical Co. Steinhein. Todos os outros 

reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico. 

3.2 - MÉTODOS 

3.2.1 - Pectinesterase e poligalacturonase 

Extrato enzimático 

As raízes de mandioquinha-salsa foram lavadas, descascadas e cortadas em 

pequenos cubos (± 2,0 cm de aresta). Cerca de 200 g de amostra foram 

homogeneizadas com 200 mL de NaCI, a diferentes concentrações (Tabela 2), em 

um liquidificador comum, por 2 mino Após a trituração, o pH do homogenato foi 

ajustado para 4,0, 6,0 ou 8,0, mediante a adição de NaOH 3,0 M ou de ácido acético 

2,0 M. O homogenato foi agitado continuamente a 4°C, durante diferentes intervalos 

de tempo (4, 28 e 52 h). O extrato bruto foi centrifugado a 10.000 x g, por 30 min, a 

4°C. O sobrenadante, denominado extrato enzimático, foi utilizado diretamente como 

fonte de enzimas. As extrações em diferentes condições de pH, concentração de 

NaCI e tempo de agitação, objetivaram definir as melhores condições de extração as 

enzimas (PE e PG), determinadas por meio da metodologia de superfície de 

resposta (MSR). 
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Tabela 2 - Condições de extração enzimática para PE e PG em raízes de 

mandioquinha-salsa: valores codificados e reaisa
. 

Experimento Valores codificados Valores reais 

X1 X2 XJ NaCI (M) pH Tempo de 

extração 

(h) 

-1,0 1,0 1,0 0,5 8,0 52 

2 1,0 1,0 1,0 1,5 8,0 52 

3 -1 ,0 -1,0 1,0 0,5 4,0 52 

4 1,0 -1,0 1,0 1,5 4,0 52 

5 -1,0 1,0 -1,0 0,5 8,0 4 

6 1,0 1,0 -1,0 1,5 8,0 4 

7 -1,0 -1,0 -1,0 0,5 4,0 4 

8 1,0 -1 ,0 -1,0 1,5 4,0 4 

9 0,0 0,0 0,0 1,0 6,0 28 

10 0,0 0,0 0,0 1,0 6,0 28 

11 0,0 0,0 0,0 1,0 6,0 28 

12 -1,0 0,0 0,0 0,5 6,0 28 

13 1,0 0,0 0,0 1,5 6,0 28 

14 0,0 -1,0 0,0 1,0 4,0 28 

15 0,0 1,0 0,0 1,0 8,0 28 

16 0,0 0,0 -1,0 1,0 6,0 4 

17 0,0 0,0 1,0 1,0 6,0 52 

aX1 = (NaCI - 1,0)/0,5, onde a concentração de NaCI variou de 0,5 a 1,5 M, X2 = (pH - 6,0)/2,0, onde o 

pH variou de 4,0 a 8,0 e X3 = (t - 28)/24, onde t variou de 4 a 52 h. 

Após a determinação do método de extração adequado a cada enzima, o 

mesmo procedimento foi adotado para a extração enzimática durante os ensaios 

pós-colheita, nos quais o extrato enzimático foi preparado a cada 2 dias de 

armazenamento. 
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Atividade pectinesterásica 

A atividade PE foi determinada por meio do método de quantificação de 

metanol formado (Klavons & Bennett, 1986). Uma alíquota de extrato enzimático 

(150 JlL) foi adicionado a 100 JlL de uma solução contendo 100 mM de fosfato de 

sódio (Na2HP04-NaH2P04, 0,1 M), pH 6,5, e 0,1 % de pectina cítrica. A mistura de 

reação foi incubada a 25° C, por 15 mino A reação foi interrompida mediante o 

aquecimento a 100° C em banho de água, durante 3 mino A mistura foi resfriada a 

25°C e diluída a 2,0 mL com tampão Tris-HCI, 20 mM, pH 7,5 e 1 U de álcool 

oxidase foi adicionada. Após 15 min a 25° C, 1,0 mL de 2,4-pentanodiona 20mM em 

fosfato de amônia (2,0 M) foram adicionados e a mistura de reação foi aquecida a 

60° C, por 15 mino A absorbância foi medida a À = 412 nm contra o branco, 

preparado com os mesmos componentes da mistura de reação, mas com o extrato 

enzimático previamente fervido por 5 min, para inativar a enzima. A curva de 

calibração foi preparada com metanol, em concentrações que variaram de O a 435 

nmoles de metanoVmL, dado que a relação entre o desenvolvimento de cor e a 

concentração de metanol são lineares até o valor de 435 nmoles/mL metanol. Uma 

unidade de atividade enzimática (U) foi expressa por 1,0 nmoles MeOH x mg 

proteína-1 x h-1. A pectina utilizada como substrato em todos os experimentos foi 

exaustivamente dialisada contra água, com o objetivo de diminuir. os valores obtidos 

pelo branco (Castaldo et aI., 1989), pois a medida de atividade enzimática se dá em 

função da quantidade de metanol formado. 

Atividade poligalacturonásica 

A atividade PG foi medida de acordo com os métodos descritos por Gross 

(1982) e Honda et aI. (1982). O método baseia-se na liberação hidrolítica de grupos 

redutores, a partir do ácido poligalacturônico. Uma solução contendo 5 JlL de extrato 

enzimático em 45 JlL em tampão acetato de sódio 37,S mM, pH 4,4, foi incubada 

com 150 JlL do mesmo tampão, contendo 0,2% da ácido poligalacturônico, a 30° C, 

por 2 h. Para a quantificação dos grupos redutores formados, a reação foi 

interrompida através da adição de 1,0 mL de uma solução de tampão borato, 

100mM, pH 9,0, seguido da adição de 0,2 mL de 2-cianoacetamida 1%. As amostras 

foram agitadas e imersas em banho de água fervente por 10 mino Após o 

resfriamento a 25° C, a quantidade de açúcares redutores formada foi medida a A = 
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276 nm contra o branco, preparado nas mesmas condições, mas com o extrato 

enzimático fervido previamente, por 5 mino A curva de calibração, usando ácido 

galacturônico como padrão, foi preparada em concentrações de O a 250 nmoles/mL. 

Urna unidade de atividade enzimática (U) foi expressa por 1,0 nmol de ácido 

galacturônico produzido x mg proteína-1 x h-1
. 

Modelo Experimental e Análise de Dados 

O delineamento central composto (DCC) foi utilizado com três variáveis e três 

replicatas do ponto central, em um total de 17 experimentos. As três variáveis de 

processo estudadas incluíram a concentração de NaCI (NaCI, M), o valor de pH do 

tampão de extração (pH), e o tempo de extração (t, h). As condições experimentais 

do ponto central foram NaCI = 1,0 M, pH = 6,0 e t = 28 h. Os valores experimentais, 

codificados e reais, estão mostrados na Tabela 2. Os valores em escala foram X1 = 

(NaCI - 1,0)/0,5, onde NaCI variou de 0,5 a 1,5 M, X2 = (pH - 6,0)/2,0, onde o pH 

variou de 4,0 a 8,0 e X3 = (t- 28)/24, onde tvariou de 4 a 52 h e os resultados foram 

determinados pelo programa STATISTICA. A MSR foi estimada por regressão linear 

múltipla para os 17 experimentos no delineamento central composto (DCC). A 

confiança do modelo é calculada com base no valor de R2 (variação da resposta do 

modelo). 

Otimização do procedimento de extração de PE e PG de raízes de 

mandioquinha 

Os resultados, obtidos a partir dos 17 experimentos descritos anteriormente, 

foram analisados e o método de extração de ambas as enzimas foi otimizado pela 

realização de 8 novos experimentos, utilizando a mesma metodologia, sob as 

seguintes condições: a) para a extração da PG, quatro novos experimentos foram 

realizados. O pH do homogenato foi ajustado para 3,5, 4,0, 4,5, ou 5,0 pela adição 

de ácido acético 2,0 M (experimentos l-IV, respectivamente); b) para a extração da 

PE, quatro novos experimentos foram realizados, ajustando-se o pH do homogenato 

para 7,0, 7,5, 8,0 e 8,5, através da adição de NaOH 3,0 M (experimentos (V-VIII, 

respectivamente). A concentração de NaCI e o tempo de extração foram de 1,0 M e 

4 h, tanto para a extração de PE, quanto para a PG. 
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Análise estatística: atividade PE e PG durante o período de 

armazenamento 

O efeito do tratamento das raízes com hipoclorito na atividade enzimática foi 

avaliado entre os grupos 2 e 3 (raízes armazenadas à temperatura ambiente e 

embalados a vácuo, não tratadas e tratadas com hipoclorito, respectivamente) em 

cada um dos três períodos de tempo (1°, 3° e 4° dias pós-colheita) e entre os grupos 

5 e 6 (raízes armazenadas à temperatura de refrigeração e embalados a vácuo, não 

tratadas e tratadas com hipoclorito, respectivamente), em cada um dos seis períodos 

de armazenamento (1°, 3°, 5°, 7°, 9° e 11° dias pós-colheita), através do teste-T para 

variáveis independentes ou teste de Mann-Whitney conforme a avaliação prévia da 

normalidade (teste de Shapiro-Wilk) adotando-se um valor de a de 0,05 para todas 

as análises. 

A interação entre os tratamentos (temperatura e acondicionamento a vácuo) 

foi avaliada através de ANOVA Fatorial seguida de teste de Tukey HSD para a 

identificação dos contrastes, no 3° dia pós-colheita, após confirmação da 

homogeneidade das variâncias pelos testes de Hartley (F-max), Cochran C e 

Bartlett. 

O efeito dos quatro tratamentos (grupos 1, 2, 4 e 5) ao longo do período de 

stocagem foi avaliado através de ANOVA para medidas repetidas. O software 

Statistica v.6 (Statsoft Inc., Tulsa, OK) foi utilizado na elaboração dos cálculos e 

gráficos. 

A análise estatística também foi aplicada para verificar o efeito dos 

tratamentos na atividade dos outros grupos de enzimas (pectato liase, celulase e 

amilase), bem como na detecção do amido total e análise de energia de penetração, 

descritos a seguir. 

3.2.2 - Extração e detecção de pectato liase 

Após a lavagem e remoção da casca, a pectato liase foi extraída das raízes 

de mandioquinha através da homogeneização do tecido com tampão glicina-NaOH, 

50 mM, pH 8,6, (1:1, mIv) em homogeneizador Ultra Turrax, por 3 mino Após a 

centrifugação a 8.100 x g, durante 30 min a 4° C, o material decantado foi 

desprezado e o sobrenadante foi chamado de extrato enzimático. 
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A atividade enzimática foi determinada segundo o método descrito por Di

Pietro & Roncero (1996). A mistura de reação consistiu na incubação de 20 JlL de 

extrato enzimático com 1,0 mL de solução contendo 0,2% de ácido poligalacturônico 

em tampão glicina-NaOH 50 mM, pH 9,5 e 5 mM de CaCI2, por 30 min, a 40° C. Os 

grupos redutores foram quantificados segundo o método de Gross (1982) e Honda 

et aI. (1982), pela adição de 200 JlL da mistura com 1,0 mL de uma solução fria de 

tampão borato, 100 mM, pH 9,0, seguido da adição de 0,2 mL de 2-cianoacetamida 

1 %. Após 10 min de incubação a 100° C e resfriamento a 25° C, a quantidade de 

açúcares redutores formada foi medida a ",=276 nm contra o branco, preparado nas 

mesmas condições, mas com o extrato enzimático fervido previamente, por 5 mino A 

curva de calibração, usando ácido galacturônico como padrão, foi preparada em 

concentrações de ° a 250 nmoles/mL. Uma unidade de atividade enzimática (U) foi 

expressa por 1.,0 nmol de ácido galacturônico produzido x g de tecido-1 x h-1. 

3.2.3 - Extração e detecção de celulase 

A extração da celulase (E.C.3.2.1.4) foi realizada conforme o método de 

Hilton & Pressey (1974). Após a lavagem e remoção da casca, 5,0 g de 

mandioquinha foram homogeneizadas (Ultra Turrax, 1 min) com 5,0 mL de uma 

solução contendo 12,0 % de polietileno glicol e 0,2 % de bissulfito de sódio, pH 5,0. 

Após a centrifugação a 10.000 x 9 por 20 min, a 4° C, o sobrenadante foi descartado 

e o resíduo foi re-suspendido em 1 ° mL de água destilada, contendo 0,2 % de 

bissulfito de sódio. Após novo ciclo de centrifugação e lavagem do decantado, o 

resíduo foi , então, re-suspendido em 5,0 mL de solução de NaCI (6,0 %), 

contendo 0,2 % de bissulfito de sódio. O pH do homogenato foi ajustado para 6,0 

com NaOH 1,0 M. Após o período de extração de 2 h, a 2° C, e centrifugação 

(mesmas condições anteriores) , o sobrenadante foi utilizado como extrato 

enzimático. 

Para a detecção da atividade celulásica, 200 JlL de extrato enzimático foram 

incubados com 400 JlL de uma solução com 1,5% de CMC (carboximetilcelulose, 

m/v) , em tampão acetato de sódio 0,04 M, pH 5,0, de acordo com o método de Awad 

& Young (1979). O branco de reação foi preparado da mesma forma, com o extrato 

enzimático aquecido em banho de água" fervente, por 3 mino As amostras foram 

incubadas a 30° C, por 17 h e, em seguida, aquecidas em banho em ebulição por 
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3min para a in ativação da enzima. Após o resfriamento e centrifugação a 10.000 x 9 

por 5 min, a glicose livre foi medida segundo o método de Gross (1982) e Honda et 

aI. (1982), já descrito anteriormente - porém, foi utilizada a glicose na determinação 

da curva padrão. A atividade celulásica (U) foi expressa em Jlg de glicose liberada 

em 17 h de incubação a 30° C, por g de tecido. 

3.2.4 - Extração e detecção de enzimas amilolíticas 

O extrato amilásico de mandioquinha foi preparado de acordo com o protocolo 

de Pires (2002), com algumas modificações. Após a lavagem e remoção da casca, 

as raízes foram cortadas em cubos de, aproximadamente, 2,0 cm de aresta. As 

. amostras foram homogeneizadas em liquidificador comum, com tampão fosfato 0,2M 

(2,5:1, m/v), pH 6,0, por 2 mino Após a trituração, o homogenato foi filtrado e 

centrifugado duas vezes, para a total remoção do material decantado entre cada 

uma das centrifugações, a 10.000 x g, por 30 min, a 4° C. O sobrenadante foi 

chamado de extrato enzimático. 

A atividade amilolítica total foi determinada por meio da medida do complexo 

amido-iodo, descrita por Street (1974).200 JlL de solução 0,1% de amido de batata 

foram incubados com 500 JlL de tampão fosfato (Na2HP04-NaH2P04), pH 6,0, foram 

incubados com 100 J.lL de uma solução contendo extrato enzimático e NaCI 0,1 M 

(1: 1, mIv), a 50° C. Após 15 min, a reação foi interrompida pela adição de 400 JlL de 

solução de iodo (12, 10 mM; KI, 14 mM). O volume de reação foi completado com 

água destilada até 1 ° mL e a absorbância foi medida a À. = 578 nm contra branco, 

onde o extrato enzimático não foi adicionado. A atividade amilolítica (U) foi definida 

como a quantidade de amido (expressa em nanogramas), hidrolisada por minuto, por 

miligrama de proteína presente no extrato enzimático. 
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3.2.5 - Determinação do teor de proteínas 

As proteínas presentes nos extratos enzimáticos foram quantificadas pelo 

método descrito por Bradford (1976), a Â. = 595 nm, utilizando a albumina sérica 

bovina como padrão. A quantificação foi realizada nos extratos amilásicos, PE e PG. 

3.2.6 - Determinação do teor de amido total 

Para a determinação do teor de amido total foi utilizado o método descrito por 

Arêas & Lajolo (1981), com algumas alterações. 500 mg de tecido foram 

homogeneizados em Ultra Turrax com 5,0 mL de solução de NaOH 0,5 M. Após a 

neutralização com 5,0 mL de ácido acético 0,5 M, o volume foi completado com água 

destilada para 100 mL, em um balão volumétrico. Alíquotas de 2,0 mL desta solução 

foram transferidas para tubos de centrífuga e 8,0 mL de etanol puro foram 

adicionados. Após a centrifugação a 10.000 x g, por 15 min, foi feita uma lavagem 

com etanol 80%. Após um novo processo de centrifugação, seguido de lavagem com 

etanol, o precipitado foi , então, hidrolisado, através da incubação com uma solução 

de 2,0 mL, contendo amiloglicosidase e a-amilase pancreática (14,0 e 0,4 U/mL, 

respectivamente, Sigma) em tampão acetato, 0,2 M, pH 4,8. Após 2 h de incubação 

a 370 C, a reação foi interrompida pela adição de 200 ~L de ácido perclórico 0,6 M. A 

glicose formada foi determinada conforme o método da Antrona, descrito por Viles & 

Silverman (1949), utilizando glicose como padrão. O método consiste na incubação 

de 200 ~L da solução em 1 mL de solução de antro na (0,1 % antrona em ácido 

sulfúrico 76 %). Após o aquecimento a 1000 C, por 10 min, a concentração de 

glicose formada foi medida pela leitura de absorbância, a Â. = 620 nm. O teor de 

amido foi calculado através da quantidade de glicose determinada x 0.9. 

3.2.7 - Determinação do teor de açúcares redutores 

O teor de açúcares redutores foi medido diretamente do extrato amilásico, de 

acordo com o método descrito por Bernfeld (1955), utilizando glicose como padrão 

de açúcar redutor. 
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3.2.8 - Alterações de textura: firmeza e energia de penetração 

Durante o período de armazenamento, três raízes de mandioquinha, 

escolhidas ao acaso, foram utilizadas para a determinação da firmeza, medida por 

meio do texturômetro SMS (modelo TAXT2i, Stable Micro System, England), 

equipado com o probe P/2N (formato agulha). As raízes tuberosas foram cortadas 

transversalmente em forma de discos, com 1 ,0 cm de espessura, na parte central. A 

firmeza foi medida em duas partes do disco: na região do xilerna e no f10ema (ver 

Figura 9). Os seguintes parâmetros de ensaio foram utilizados nos testes de firmeza: 

velocidade pré-teste: 2,0 mmls, velocidade do teste: 1,0 mmls, velocidade pós-teste: 

5,0 mmls, distância de ruptura: 4,0 mm. Cada determinação foi realizada, pelo 

menos, seis vezes. 

A energia de penetração (J) será calculada através da medida da área dos 

gráficos de distância de penetração (mm) versus a medida de força de penetração 

ou firmeza (N) das raízes. 
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Figura 9 - Ilustração da morfologia da planta de mandioquinha-salsa. A região do 

xilema é a região interna do coração (cilindro vascular) , enquanto a do floema é a 

região do parênquima da raiz tuberosa. Fonte: CEASA MINAS, 2004. 
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3.2.9 - Perda de peso das raízes durante o período de 

armazenamento 

A perda de peso (água) foi expressa como uma porcentagem do peso fresco 

das raízes tuberosas em relação ao seu peso inicial pós-colheita, para as raízes não 

embaladas a vácuo. O peso de 8 raízes armazenadas em estufa (25°C) e sob 

temperatura de refrigeração (4° C) foi verificado a cada 2 dias, durante um intervalo 

de tempo de 11 dias ou até a deterioração total das raízes, usando uma balança 

eletrônica (Shimadzu BL-2200H). 

3.2.10 - Extração do amido de mandioquinha em diferentes 

estágios de armazenamento e observação em microscópio 

eletrônico de varredura 

O amido de mandioquinha foi extraído segundo o protocolo descrito no 

Capítulo 3 (item 3.2.1 - Extração do amido de mandioquinha). O amido foi extraído 

nos seguintes estágios: 1) 1 ° dia pós-colheita; 2) 9° dia pós-colheita, raízes 

armazenadas à temperatura ambiente e 3) 9° dia pós-colheita, raízes armazenadas 

à temperatura de refrigeração. 

Para a realização da microscopia eletrônica de varredura dos amidos 

extraídos, as amostras foram preparadas da seguinte maneira: sobre o porta

amostras ("stub") do microscópio, colou-se uma fita dupla-face em forma de discos 

(~ == 50mm), cujas bordas foram "pintadas" com tinta condutora de prata. Os amidos 

de mandioquinha foram dispersos sobre os discos e, posteriormente, metalizados 

com ouro pelo processo de "sputtering", através da utilização do metalizador 

Edwards Sputter Coater 150B. Após a metalização, as amostras foram observadas 

no microscópio eletrônico de varredura modelo Jeol JSM 840a. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Pectinesterase e poligalacturonase: otimização do processo 

de extração 
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Os procedimentos de extração de PE e PG basearam-se no estudo de 

diferentes valores de pH, tempo de extração e concentração de NaCI, citados na 

literatura, para diferentes fontes de frutos e vegetais (Tabelas 3 e 4). Como as 

condições de extração variam muito entre os alimentos estudados, e nenhum estudo 

havia sido realizado anteriormente, com a finalidade de extrair e caracterizar a 

atividade destas enzimas em raízes de mandioquinha, a otimização do procedimento 

de extração, através da MSR, foi bastante útil e necessária. 
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Tabela 3 - Condições de extração de PE de diferentes frutas e vegetais, citados na 

literatura. 

Material NaCI (M) pH Tempo de 

Extração (h) 

Acerola (Assis et aI., 2002) 0,60 8,3 

Banana (Ly-Nguyen et aL,2002a, 2002 b) 1,00 8,0 24 

Batata (Tijskens et aI., 1997) 1,00 * 

Batata (Puri et aI., 1982) 1,00 8,0 24 

Cenoura (Ly-Nguyen et aL,2002a, 2002 b) 1,00 8,0 0,25 

Cenoura (Alonso et aI. , 2003) 1,00 6 ,0 3 

Cenoura (Tijskens et aI., 1997) 1,00 * 1 

Cereja (Alonso et aI., 1995) 1,00 6,0 1 

Ervilha (Laats et aI., 1997) 1,00 7,8 2 

Goiaba (Abu-Goukh & Bashir, 2003) 1,00 8,2 24 

Grapefruit (Seymour et aI., 1991) 0,30 8,0 24 

Graviola (Arbaisah et aI., 1996) 1,92 8,4 0,02 

Kiwi (:Negrzyn & Macrae, 1992) 5,5 1 

Laranja (Hou, 1997) 1,00 4,1 1 

Laranja (Kõmer, Zimmermann & Berk, 1980) 0,25 7,0 2 

Maçã (Castaldo et aI., 1989) 8,2 24 

Manga (Labib et aI., 1995) 1,00 6,5 18 

Papaya (Jiang et aI. , 2003) 1,00 * 0,03 

Papaya (D'lnnocenzo & Lajolo, 2001) 1,00 5,5 

Papaya (Fayyaz et aI. , 1993) 2 ,00 8,0 5 

Pêssego (Javeri & Wicker, 1991) 0,10 7,5 

Sapote mamey (Ocampo et aI., 2003) 1,50 7,5 O 

Tomate (Pressey & Woods, 1992) 0,20 3,0 0,25 

* O pH de extração não foi citado no artigo. 
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Tabela 4 - Condições de extração de PG de diferentes frutas e vegetais, citados na 

literatura. 

Material NaCI (M) pH 

Banana (Pathak et aI. , 2000) 0-1,00 7,0 

Goiaba (Abu-Goukh & Bashir, 2003) 1,00 8,2 

Kiwi rNegrzyn & Macrae, 1992) 1,25 6,5 

Manga (Labib et aI., 1997) 1,00 6,5 

Morango (Nogata et aI., 1993) 1,00 6,0 

Papaya (Jiang et aI., 2003) 1,00 b 

Papaya (D'lnnocenzo & Lajolo, 2001) 1,00 5,5 

Sapote mamey (Ocampo et aI., 2003) 1,00 7,0 

Tomate (Ma & Barrte, 2001) 1,20 3,0 

Tomate (Y oshida et aI., 1984) 0,86 9,0 

aO tempo de extração não foi citado no artigo. 

bO pH de extração não foi citado no artigo. 

Extração e detecção de atividade pectinesterásica (PE) 

Tempo de 

extração (h) 

a 

24 

0,75 

18 

12 

0,03 

1 

3 

0,5 

2 

OS resultados dos 17 experimentos são mostrados na Tabelas 5, 6 e 7 e na 

Figura 10. O modelo matemático foi expresso em variáveis codificadas e calculado 

através do software Statistica: 

Ycalc (Atividade PE (U» = 1 ,65 + 0,07X1 + 3,84x2 + 1 ,07X3 - 2,04x1X1 + 5,45 X2X2 

- 2,04x3X3 + 0,09X1X2 - 1,50 X1X3 +1,34 X2X3 

O pH (X2) e o termo quadrático do pH (X2X2), influenciaram significativamente a 

extração de PE de mandioquinha (Tabelas 6 e 7, p<0,05). A Figura 10 representa o 

MSR para a atividade PE, como função da concentração de NaCI e do tempo de 

extração, a pH 4,0 (a), 6,0 (b) e 8,0 (c). 
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Tabela 5 - Atividade PE e PG dos extratos de mandioquinha-salsa. 

Valores reais Atividade enzimática 

Experimento NaCI (M) pH Tempo (h) Atividade Atividade 

PE (U) PG (U) 

0,5 8,0 52 11 ,35 O 

2 1,5 8,0 52 5,69 O 

3 0,5 4,0 52 O 37,79 

4 1,5 4,0 52 O 16,52 

5 0,5 8,0 4 O O 

6 1,5 8,0 4 6,36 O 

7 0,5 4,0 4 O 20,45 

8 1,5 4,0 4 O 17,39 

9 1,0 6,0 28 1,02 O 

10 1,0 6,0 28 1,1 0 O 

11 1,0 6,0 28 1,26 O 

12 0,5 6,0 28 O 3,09 

13 1,5 6,0 28 O O 

14 1,0 4,0 28 O 12,45 

15 1,0 8,0 28 14,97 6,78 

16 1,0 6,0 4 O 1,99 

17 1,0 6,0 52 O 17,38 

1,0 3,5 4 6 ,20 

11 1,0 4,0 4 67,66 

111 1,0 4,5 4 48,86 

IV 1,0 5,0 4 24,53 

V 1,0 7,0 4 33,86 

VI 1,0 7,5 4 39,12 

VII 1,0 8,0 4 35,08 

VIII 1,0 8,5 4 23,47 
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Tabela 6 - ANOVA para a atividade PE em função da concentração de NaCI (X1), do 

pH (X2) e do tempo de extração (X3) de diferentes extratos de raízes tuberosas de 

mandioquinha. 

Efeitos Somados Graus de Média Valor F Valor p 

quadrados liberdade quadrática 

Xl 0,0490 1 0,0490 0,00612 0,939821 

X1 Xl 11,1100 11,1100 1,38820 0,277207 

X2 147,2257 147,2257 18,39597 0,003615 

X2X2 79,5412 79,5412 9,93874 0,016094 

X3 11,4062 11,4062 1,42522 0,271429 

X3X3 11,1100 1 11,1100 1,38820 0,277207 

X1 X2 0,0612 0,0612 0,00765 0,932738 

X1X3 18,0600 18,0600 2,25662 0,176743 

X2X3 14,2578 14,2578 1,78152 0,223739 

Erro 56,0220 7 8,0031 

SQ Total 327,0540 16 

Tabela 7 - Efeitos estimados, erro padrão e valor t (distribuição t-Student) dos dados 

experimentais referentes à atividade PE de raízes de mandioquinha. 

Efeitos 

Interação 

Xl 

X1 Xl 

X2 

X2X2 

X3 

X3X3 

X1 X2 

X 1X3 

X2X3 

Parâmetros 

estimados 

1,64648 

0,14000 

-4,07268 

7,67400 

10,89732 

2,13600 

-4 ,07268 

0,17500 

-3,00500 

2,67000 

Erro 

padrão 

1,210523 

1,789206 

3,456640 

1,789206 

3,456640 

1,789206 

3,456640 

2,000393 

2,000393 

2,000393 

Valort 

1,36014 

0,07825 

-1,17822 

4,28905 

3,15258 

1,19383 

-1,17822 

0,08748 

-1,50220 

1,33474 

Valor p 

0,215963 

0,939821 

0,277207 

0,003615 

0,016094 

0,271429 

0,277207 

0,932738 

0,176743 

0,223739 

Segundo o modelo, as melhores condições de extração da enzima ocorrem a 

pH 5,26, por 24 h, a uma concentração de NaCI de 0,97 M. Considerando que os 

valores máximos de atividade PE ocorreram a pH 8,0 (Tabela 5, experimentos 1 e 

15; Figura 10), decidiu-se que a extração da enzima deveria ser feita em pHs 

b:qtlU iECA 
faculdade de CiênCias Farmacéu\icas 

Universidade de São Paulo " 
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próximos a 8,0 (Tabela 5, experimentos VI a VIII). Após a realização dos ensaios, 

verificou-se que o maior valor de atividade PE ocorreu em pH 7,5, fazendo-se 

necessário um novo experimento a pH 7,0 (Tabela 5, experimento V). Os resultados 

mostraram que o melhor valor de pH para extração PE de mandioquinha é 7,5 

(Figura 10). Javeri & Wicker (1991) extraíram PE de pêssego e sapote mamey neste 

mesmo valor de pH. PE de batata, papaya, banana, cenoura e grapefruit, foram 

extraídas a pH 8,0 (Tabela 3). Pressey & Woods (1992) extraíram PE de tomates a 

pH 3,0, o mais baixo valor de pH de extração desta enzima, encontrado na literatura. 

Os melhores resultados de atividade enzimática foram observados após 24h 

de agitação do extrato enzimático. Estes resultados foram encontrados 

experimentalmente e estimados pelo modelo (MSR). Entretanto, por não ser uma 

variável significativa (p=0,27, Tabelas 6 e 7), determinou-se que o tempo de 

extração para ensaios posteriores seria de 4 h, considerando-se que, com a redução 

do tempo de extração para 4 h, tem-se a otimização do método de extração, a 

redução de riscos de contaminação e proteólise da enzima. Os resultados 

mostraram que a extração PE, mesmo após 4 h de agitação, superou os resultados 

observados em outros experimentos, onde o tempo de extração era mais longo 

(Tabela 5, experimentos V-VIII). Na maioria dos trabalhos que envolvem a extração 

PE, o extrato enzimático é obtido após 1 ou 2 h de agitação (Tabela 3). 

A concentração de NaCI, utilizada para otimizar a extração da enzima, foi de 

1,0 M, bastante similar ao valor obtido pelo modelo, de 0,97 M. Muitos trabalhos 

utilizaram esta mesma concentração de NaCI na extração de PE de outras fontes 

(Tabela 3). 

Arbaisah et ai. (1996) também utilizaram o MSR na determinação das 

condições ótimas de extração de PE de graviola (Ano na muricata). No entanto, 

somente duas variáveis de processo foram estudadas: a concentração de NaCI (0,5 

a 4,0) e o pH do tampão de extração (4,0 a 9,0). O pH ótimo de extração 

determinado foi de 8,4, enquanto a concentração de NaCI foi de 1,92 M para PE de 

graviola. 
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Figura 1 O - Modelo de superfície de resposta para atividade PE (U) em função da 

concentração de NaCI e do pH do tampão de extração, a 28 h de extração. As 

condições experimentais do ponto central (0,0) foram NaCI = 1,0 M, pH = 6,0 e 

t = 28 h (ver Tabela 5). 
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Extração e detecção de atividade poligalacturonásica (PG) 

As Tabelas 5, 8 e 9 e Figura 11 mostram os resultados dos 17 experimentos. 

O modelo matemático, expresso em variáveis codificadas, foi o seguinte: 

Ycalc (Atividade PG (U» = 2,10 - 2,74x1 - 9,78x2 + 3, 19x3 - 2, 13x1X1 + 5,94 X2X2 

+ 6,01x3X3 + 3,04x1X2 - 2,28 X1X3 - 2,06 X2X3 

O pH (X2) da solução influenciou significativamente a extração de PG de 

mandioquinha (Tabelas 8 e 9, p<0,05). A Figura 11 representa o MSR para a 

atividade PG como função da concentração de NaCI e do tempo de extração, a pH 

4,0 (a) , 6,0 (b) e 8,0 (c). 
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Tabela 8 - ANOVA para a atividade PG em função da concentração de NaCI (X1), do 

pH (X2) e do tempo de extração (X3) de diferentes extratos de raízes tuberosas de 

mandioquinha. 

Efeitos Somados Graus de Média Valor F Valorp 

quadrados liberdade quadrática 

X1 75,186 75,186 2,14018 0,186886 

X1 X1 12,189 12,189 0,34697 0,574342 

X2 958,875 958,875 27,23772 0,001227 

X2X2 94,439 1 94,439 2,68824 0,145099 

X3 101,506 101 ,506 2,88940 0,132963 

X3X3 96,679 96,679 2,75201 0,141095 

X1X2 73,994 73,994 2,10625 0,189993 

X1X3 41,451 1 41,451 1,17990 0,313360 

X2XJ 33,908 1 33,908 0,96519 0,358612 

Erro 245,914 7 35,1305 

SQ Total 1884,438 16 

Tabela 9 - Efeitos estimados, erro padrão e valor t (distribuição t-Student) dos dados 

experimentais referentes à atividade PG de raízes de mandioquinha. 

Efeitos Parâmetros Erro Valort Valorp 

estimados padrão 

Interação 2,1017 2,536207 0,82867 0,434630 

X1 -5,4840 3,748627 -1,46294 0,186886 

X1 X1 -4 ,2659 7,242125 -0 ,58904 0,574342 

X2 -19,5640 3,748627 -5,21898 0,001227 

X2X2 11,8741 7,242125 1,63959 0,145099 

X3 6,3720 3,748627 1,69982 0 ,132963 

XJX3 12,0141 7,242125 1,65892 0,141095 

X1X2 6,0825 4,191093 1,45129 0,189993 

X1X3 -4,5525 4 ,191093 -1 ,08623 0,313360 

X2X3 -4 ,1175 4,191093 0,98244 0,358612 
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Figura 11 - Modelo de superfície de resposta para atividade PG (U) em função da 

concentração de NaCI e do pH do tampão de extração, a 52h. As condições 

experimentais do ponto central (0,0) foram NaCI = 1,0 M, pH = 6,0 e 

t = 28 h (Tabela 5). 

Segundo o modelo, as melhores condições de extração PG ocorrem a pH 

4,40, por 25 h, a uma concentração de NaCI de 1,00 M. Uma vez que os valores 

máximos de atividade PG, obtidos experimentalmente, ocorreram a pH 4,0 (Tabela 

5, experimentos 3 e 7; Figura 11), fez-se necessário o estudo da extração enzimática 

em valores próximos a pH 4,0 (Tabela 5, experimentos I a 111). Após a realização dos 

ensaios, verificou-se que o maior valor de atividade PG ocorreu em pH 4,0. Um novo 

experimento foi realizado a pH 5,0, dado que a atividade específica da PG, expressa 

em nmol de ácido galacturônico formado/mg de proteína, foi afetada pela 

solubilização da proteína neste valor de pH. O maior valor de atividade enzimática 

encontrado foi quando a extração ocorreu em pH 4,5. Os resultados mostraram que 

o melhor pH para a extração PG de mandioquinha é em pH 4,0 (Figura 11). Este 
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valor de pH não foi encontrado na literatura para a extração da enzima de outras 

fontes. No entanto, valores próximos a este pH foram usados na extração de PG em 

muitos trabalhos (Tabela 4). O valor de pH utilizado neste estudo, para a detecção 

de atividade PG, foi 4,4, muito próximo ao pH de extração encontrado, que foi 4,0. 

No entanto, em nenhum dos trabalhos consultados, foi determinado o pH ótimo de 

extração da enzima. 

Os maiores valores de atividade enzimática foram observados após 25 h de 

agitação do extrato enzimático. Como no caso da PE, determinou-se que o tempo de 

extração para ensaios posteriores seria de 4 h, considerando-se que esta variável 

não fora significativa (Tabelas 8 e 9, p=0,13) e que, com a redução do tempo de 

extração, ter-se-ia otimizado o método de extração. Os resultados mostraram que, 

mesmo após 4 h de agitação, a extração PG foi maior que em outros experimentos, 

onde o tempo de extração era mais longo (Tabela 5, experimentos " a IV), 

comportamento também observado no caso da PE. Na maioria dos trabalhos 

relacionados à extração PG, o tempo de extração é inferior a 4 h (Tabela 4), embora 

os autores não o tenham otimizado. Nesse caso, o que contribuiu para o aumento da 

atividade PG em um tempo de extração mais curto pode ter sido a combinação com 

a otimização das outras variáveis (concentração de NaCI e pH do extrato 

enzimático). Além disso, tempos muito longos de extração favorecem a degradação 

da enzima. 

A concentração de NaCI, utilizada para otimizar a extração da enzima, foi de 

1,0 M, o mesmo valor estimado pelo modelo. Este resultado está de acordo com 

outros trabalhos encontrados na literatura, que utilizaram esta mesma concentração 

de NaCI na extração de enzimas de outras fontes (Tabela 4). 
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Figura 12 - Atividade PE e PG dos extratos preparados a pHs 3,5 a 8,5, sob as 

mesmas condições de concentração de NaCI (1,0 M) e de tempo de extração (4h) . 

Os resultados referentes à extração de enzimas pécticas de mandioquinha 

sofreram pouca influência do tempo de extração e da concentração de NaCI para as 

duas enzimas, que foram facilmente solubilizadas após 4 h de agitação, a 4° C, 

sinalizando não se tratar de uma variável crítica. A única variável significativa foi o 

pH de extração, 7,5 e 4,0, para a extração de PE e PG, respectivamente. Quando a 

extração de ambas as enzimas (PE e PG) for desejável e se pretender utilizar 

somente um método de extração, o pH de extração pode ser ajustado para 7,5, pois, 

a pH 8,0 também é possível se extrair a PG (Figura 11 (c». Por outro lado, em pHs 

ácidos, a extração de PE não é recomendada (Figuras 10 (a) e (b». A otimização do 

processo é ilustrada na Figura 12, onde os maiores valores de atividade PE e PG 

ocorreram a pH 7,5 e 4,0, respectivamente. 

O modelo de superfície de resposta apresentou valores altos de R2
, de 0,83 e 

0,87 para PE e PG, respectivamente. O ajuste do modelo pode ser ilustrado pela 

curva de respostas obtidas experimentalmente versus os valores previstos pelo 

modelo (Figura 13), que devem se posicionar o mais próximo possível da reta 

diagonal, em vermelho. 
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Figura 13 - Respostas do MSR medidas versus valores previstos para a extração 

das enzimas PE (a) e PG (b) em mandioquinha-salsa. 

4.2 - Atividade PE e PG durante o período pós-colheita e alterações 

de textura 

A Figura 14 mostra as alterações nas atividades PE e PG durante o período 

de estocagem das raízes de mandioquinha-salsa, nas seis diferentes condições de 

armazenamento. 

A atividade PE diminui em todas as condições no terceiro dia de 

armazenamento. 

Quando as raízes foram armazenadas à temperatura ambiente e sem 

embalagem, a atividade PE apresentou uma queda em sua atividade enzimática no 

terceiro dia pós-colheita, mantendo-se estável até o quarto dia de armazenamento 

(Figura 14a). Neste ponto, a atividade enzimática alcançou cerca de 67% de sua 

atividade inicial. Ao contrário, a atividade PG aumentou do 1 ° ao 3° dia de 

estocagem, apresentando-se estável até o final do período (Figura 14b). Nestas 

condições, as raízes apresentaram amolecimento constante durante a estocagem na 

região do floema da raiz (Figura 15b). Observações macroscópicas evidenciaram um 

aumento no grau de deterioração das raízes na superfície do tubérculo, após o final 

do período de armazenamento (Figura 16). 
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Figura 14 - Atividade PE (a) e PG (b) de raízes de mandioquinha durante o período pós

colheita, sob diferentes condições de estocagem: à temperatura ambiente (25° C - ---), a 

25°C, sob acondicionamento a vácuo Ce ), e lavagem com hipoclorito (" "' ), a 4° C sem 

lavagem ( . "Y ), a 4° C, sob acondicionamento a vácuo ( .. ) e lavagem com hipoclorito 

C · ). 
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Figura 15 - Medida de energia de penetração das raízes tuberosas de mandioquinha durante o 
período pós-colheita, sob diferentes condições de estocagem: à temperatura ambiente (25° C - ---), 
a 25° C, sob acondicionamento a vácuo ("e .. ), e lavagem com hipoclorito ("" .... .. ), a 4° C sem 
lavagem (" .... .. ), a 4°C, sob acondicionamento a vácuo ( • ) e lavagem com hipoclorito C ~ ) , na 
região do xilema (a) e do floema (b) da planta . 
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a c 

4°C , 3° dia 4°C, 9° dia 

b d 

Figura 16 - Raízes de mandioquinha armazenadas à temperatura de refrigeração (a 

e c) e ambiente (b e d), sem embalagem, no terceiro e nono dias de estocagem. 

Após o armazenamento a temperatura ambiente, as raízes apresentaram maior grau 

de lesões superficiais e de escurecimento quando comparadas às raízes 

refrigeradas. 

Figura 17 - Corte transversal de raízes de mandioquinha-salsa após quatro dias de 

armazenamento à temperatura ambiente, sob acondicionamento a vácuo. As setas 

na figura indicam os pontos de gás produzidos na região do xilema da planta, onde o 

amolecimento também foi observado. 
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Figura 18 - Raízes de mandioquinha armazenadas à temperatura ambiente (25°C), 

sob acondicionamento a vácuo, durante 5 dias. As raízes apresentaram sintomas de 

infecção por podridão-mole, como exudação de água excessiva e produção de gás. 

As raízes tuberosas lavadas com hipoclorito, armazenadas à 25° C sob 

acondicionamento a vácuo, apresentaram atividade pectinolítica semelhante a das 

raízes não lavadas e estocadas sob as mesmas condições: dimunição da atividade 

PE e PG do 1 ° ao 3° dia de armazenamento, seguidos de um aumento de atividade 

de ambas as enzimas no 4° dia de estocagem (Figuras 14 a e b): O maior grau de 

amolecimento das raízes ocorreu nesta condição de estocagem, tanto na região do 

xilema, quanto na região do f10ema da planta (Figura 15). Não houve diferença 

significativa na atividade das enzimas PE e PG para as raízes lavadas (grupo 3) ou 

não (grupo 2) com hipoclorito, exceto no 4° dia pós-colheita, onde a atividade PG foi 

significativamente maior para as raízes não lavadas (p=0,013106), quando o 

armazenamento ocorreu à temperatura ambiente. 

As raízes armazenadas sob temperatura de refrigeração doméstica (4°C) e 

sem embalagem, apresentaram uma diminuição das atividades PE e PG no terceiro 

dia de armazenamento. A atividade PE diminuiu progressivamente até o 7° dia de 

armazenamento, seguida de um aumento no 9° dia pós-colheita (Figura 14a). Por 

outro lado, a atividade PG apresentou um pequeno aumento da atividade enzimática 

no 5° dia, com a subseqüente e constante diminuição da atividade enzimática entre 

os dias 7 e 11 pós-colheita (Figura 14b). Nestas condições de estocagem, o 

amolecimento das raízes nas regiões do xilema e do f10ema também foi observado 
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no 3° dia de estocagem, apresentando um aumento gradual na medida de energia 

de penetração até o 7° dia pós-colheita (Figura 15). 

Para as raízes estocadas a 40 C, sob acondicionamento a vácuo, as curvas 

de atividade PE e PG, ao longo do período de armazenamento, apresentaram-se 

bastante similares às curvas das raízes armazenadas sob as mesmas condições e 

lavadas cor:n hipoclorito. Exceção a esse comportamento deveu-se apenas à 

atividade PE, no terceiro dia pós-colheita, que apresentou um aumento significativo 

(p=O,000037) na atividade quando as raízes tuberosas foram previamente 

higienizadas (Figura 14). A atividade PE diminui até o 5° dia pós-colheita, 

aumentando progressivamente até o 11 ° e último dia de estocagem. Já a atividade 

PG apresenta uma redução em sua atividade pectinolítica no 3° dia pós-colheita, 

acompanhada de um aumento no quinto dia, seguido de diminuição progressiva até 

o 11 ° dia pós-colheita. Este comportamento sugere que a lavagem das raízes não 

provocou nenhuma alteração em relação ao seu tempo de estocagem, exceto no 7° 

dia pós-colheita, quando a atividade PG foi menor nas raízes não higienizadas 

(p=O,015176). Deve-se mencionar também que a lavagem das raízes apresentou um 

inconveniente, quando o armazenamento ocorreu à 4° C: foi observada a saída da 

água de lavagem absorvida pelo tecido foi exudada durante a estocagem. No 

entanto, não foi observada a produção de gás nesta condição de acondicionamento. 

As raízes apresentaram amolecimento na região do floema, entre os dias 7 e 9 pós

colheita, que pode estar relacionado à atividade das enzimas pécticas (Figura 15). 

Considerando-se que o aumento da atividade pectinolítica acompanha o 

amolecimento das raízes de mandioquinha-salsa, contribuindo para a diminuição de 

seu tempo de estocagem, o acondicionamento a vácuo pode representar uma 

solução para aumentar o tempo de vida-de-prateleira da mandioquinha. A perda de 

textura, neste experimento, também está relacionada à temperatura, uma vez que as 

raízes, armazenadas a 4° C, apresentaram valores similares de perda de textura, 

com ou sem embalagem a vácuo. 

As raízes estocadas sob refrigeração doméstica (4° C) apresentaram um 

aumento no seu tempo de conservação face às armazenadas à temperatura 

ambiente (25° C), principalmente as raízes acondicionadas a vácuo. As atividades 

PE e PG apresentaram maiores valores quando as raízes foram armazenadas à 

temperatura ambiente. Para avaliar o efeito dos tratamentos (temperatura e 

embalagem a vácuo), a ANOVA Fatorial seguida de teste de Tukey HSD aponta 
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diferença significativa de atividade PE no 3° dia pós-colheita para as raízes 

embaladas a vácuo e armazenadas a 4° C (p=0,001456). A análise foi realizada no 

terceiro dia de armazenamento por ser o único dia em comum para todos os 

tratamentos. Para a atividade PG, houve diferença significativa somente para as 

raízes não embaladas e armazenadas à temperatura ambiente (p=0,000635) (Ver 

Anexo 1, Figuras A e B). 

Quanto ao amolecimento das raízes, as amostras armazenadas a vácuo e à 

temperatura de refrigeração apresentaram valores de firmeza na região do xilema 

estatisticamente iguais às raízes embaladas a vácuo ou não e armazenadas à 

temperatura ambiente e estatisticamente diferente em relação às raízes não 

embaladas e armazenadas sob refrigeração (p=0,011214) (ver Anexo 1 - Figura C). 

Quanto à região do f10ema da planta, a firmeza apresentou-se estatisticamente igual 

para as raízes embaladas a vácuo e armazedas a 4° C em relação às raízes 

estocadas a 25° C, acondicionadas ou não a vácuo, apresentando-se 

estatisticamente diferentes das raízes não embaladas, armazedas a 4° C no terceiro 

dia pós-colheita (p=0,008615) (ver Anexo 1 - Figura D). Os mesmos resultados 

foram observados para as medidas de energia de penetração, tanto na região do 

xilema quanto na região do f10ema da planta. 

A Tabela 10 mostra o comprimento e o diâmetro das raízes utilizadas na 

determinação de firmeza. A média global do tamanho das raízes mostra que as 

amostras utilizadas neste experimento eram similares. As diferenças nos valores de 

firmeza, observados nas raízes, não devem ser atribuídas a diferenças entre as 

dimensões das amostras. Quando as raízes foram fornecidas, objetivou-se estudar 

aquelas que apresentassem as mesmas características, considerando que raízes de 

tamanho e diâmetro diferentes apresentam alterações de textura entre si. Aveia r

Filho (1989) verificou que raízes menores apresentavam maior perda de peso que 

raízes médias e grandes devido à perda de água para o ambiente, uma vez que esta 

taxa é função direta da relação superfícielvolume. A perda de peso das raízes 

afetaria, diretamente, a textura da planta. 

Avelar-Filho (1989) também verificou que o aumento da vida de prateleira da 

mandioquinha ocorreu quando as raízes foram conservadas em câmara fria (5°C) e 

com proteção de filmes de polietileno de baixa densidade, sem vácuo, quando 

comparadas às raízes armazenadas à temperatura ambiente. O uso da embalagem 

associado à refrigeração também foi um fator positivo na conservação das raízes. 
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Tabela 10 - Dimensões das raízes de mandioquinha-salsa, para a determinação da 

firmeza, armazenadas sob as diferentes condições de ensaio. 

Condições de estocagem 

Dimensões 2S0C1 2SoC, 2SoC, 4°C2 4°C, 4°C, Média 

(em) vácuo1 vácuo + vácuo2 vácuo + global 

lavagem1 lavagem2 

Comprimento 13,2 ± 1,4 12,9 ± 2,7 12,7 ± 1,6 13,3 ± 1,9 12,4 ± 2,O 13,0 ± 2,7 12,9±2,1 

Diâmetro 4 ,0 ±O,6 4 ,2 ± 0,7 4,O±O,5 4 ,2±O,4 4,2 ±O,4 4 ,1 ± 0,4 4,1 ± 0,5 

Média e desvio padrão de nove (1) e dezoito (2) raízes diferentes, analisadas para a determinação da firmeza, durante o 

período de estocagem. 

o amolecimento de frutas e vegetais durante o amadurecimento é atribuído, 

frequentemente, à degradação enzimática da parede celular (Abu-Sarra & Abu

Goukh, 1992). As enzimas pécticas têm sido identificadas e caracterizadas em 

diversos tipos de frutas e vegetais, tais como a batata (Tijskens et aI., 1997; Puri et 

aI. , 1982), cenoura (Ly-Nguyen et aI., 2002), goiaba (Abu-Goukh & Bashir, 2003), 

acerola (Assis et a/. , 2001), papaya (Fayyaz et aI., 1993), ervilha (Laats et aI., 1997), 

maçã (Castaldo et aI., 1989), tomate (Jackman et aI., 1995; Pressey & Woods, 

1992), laranja (Hou et aI., 1997), pêssego (Javeri & Wicker, 1991), kiwi (Wegrzyn & 

MacRae, 1992), manga (Ketsa et aI., 1998), pêra (Nagel & Patterson, 1967), 

morango (Nogata et aI., 1993) e banana (Pathak et aI., 2000). Aumentos da 

atividade PE e PG foram observados durante o amadurecimento de goiaba, na qual 

a atividade PG foi diretamente relacionada, segundo os autores, à perda de firmeza 

dos frutos (Abu-Goukh & Bashir, 2003). Resultados similares foram obtidos por Abu

Sarra e Abu-Goukh (1992) e Wegrzyn e MacRae(1992) para PE e PG de manga e 

kiwi, respectivamente. Frutos de manga armazenados em câmara de temperatura 

controlada, a 380 C, apresentaram uma diminuição da atividade PG em relação aos 

frutos não tratados nesta temperatura, nos quais a atividade enzimática aumentou 

durante o período de armazenamento. No mesmo estudo, a atividade PE diminuiu 

em ambos os casos. Entretanto, a atividade enzimática inicial dos frutos não tratados 
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apresentou-se maior, mostrando que o tratamento térmico inibe o aumento da 

atividade PE e PG durante a estocagem (Ketsa et aI., 1998). 

Em estudo realizado com manga "keiti", armazenada à 4° C, verificou-se que 

a atividade PG é uma das principais responsáveis pelo amolecimento da fruta 

durante a fase de armazenamento, com um aumento de atividade enzimática de 24 

para 32 U durante seis meses de estocagem. Por outro lado, a atividade PE reduziu

se gradativamente durante o estágio de amadurecimento do fruto (de 124 a 80 U), 

levantando a hipótese da enzima não ser uma das principais responsáveis pelo 

amolecimento da fruta (Roe & Bruemmer, 1981). Em pêssego, o aumento da 

atividade PG também coincidiu com o amolecimento dos frutos, variando de zero a 

6,5 unidades/mL de extrato, durante seis dias de armazenamento à temperatura 

ambiente. Quando comparada a outros frutos, a atividade da enzima em pêssego foi 

considerada muito baixa pelos autores. Mesmo assim, eles defendem a hipótese da 

enzima ser uma das principais responsáveis pelo amolecimento da fruta (Pressey et 

aI., 1971). 

Em abacates, durante 12 dias de armazenamento, a atividade PG não foi 

detectada até o 8° dia de estocagem, período que coincidiu com o 3° dia de 

climatério e com o amolecimento contínuo da fruta. No entanto, a atividade PE 

diminuiu neste período, estabilizando-se em baixo índice até o final do período de 

armazenamento (Awad & Young, 1979). Em kiwi, resultados similares foram 

apontados: a atividade PG não foi detectada até o 25° dia pós-colheita, sendo 

verificada apenas após o 30° dia, considerado o estágio final de amadurecimento da 

fruta (Bonghi et aI., 1996). 

Uma forte associação entre o amolecimento e as atividades PE e PG foi 

estabelecida em tomates. A atividade PG foi medida pelo aumento de viscosidade 

do meio de reação, que variou de O a 15% em 15 dias de armazenamento. A 

atividade PE também aumentou (de 57 a 63 U) (Bruescher & Tigchelaar, 1975). Em 

carambola, a taxa de amolecimento da fruta foi relacionada diretamente com um 

aumento gradual nas atividades das principais enzimas de parede celular: PG, PE, 

j3-galactosidase e 13-(1 ,4)-glucanase (Ali et aI., 2004) . 

Uma atividade PE inicial elevada, sucedida de sua própria redução, 

caracteriza um processo inicial de desesterificação na degradação da parede celular 

(Cardarelli et aI., 2002). A diminuição da atividade PE também foi verificada em 
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outros frutos, como pêssego, banana, damasco e melão (Botondi et ai., 2000; 

Cardarelli et ai., 2002; Kanellis Cardarelli et ai., 2002.,1989; Glover et ai., 1994). 

O amolecimento da mandioquinha parece estar relacionado à atividade de 

ambas as enzimas. Embora a atividade PG tenha se reduzido a partir do 5° dia, 

durante o período de armazenamento, quando as condições de estocagem 

favoreceram o crescimento microbiano, a atividade enzimática aumentou 

bruscamente, acompanhada de degradação e amolecimento da planta. Neste caso, 

trata-se, possivelmente, de enzimas endógenas e exógenas, provenientes do próprio 

tubérculo e/ou de microrganismos oportunistas. Entretanto, as medidas de textura 

são muito difíceis de serem realizadas uma vez que o amolecimento não ocorre de 

modo homogêneo nas raízes. 

Dois tipos de determinação de textura foram aplicados nas raízes de 

mandioquinha: a análise de firmeza (N), que mede a força máxima de resistência do 

tecido, e a energia de penetração (J), para realizar o cálculo da área relacionada à 

distância de penetração versus a força. Ambas as análises são importantes para a 

compreensão da perda de textura da planta, principalmente no caso da 

mandioquinha, onde o amolecimento não ocorre de modo homogêneo. A Figura 19 

representa exemplos de análise de textura das raízes, realizados durante o período 

de armazenamento. Os testes foram realizados no 4° dia pós-colheita, abrangendo 

as raízes que apresentaram o maior grau de amolecimento (armazenamento à 

temperatura ambiente, sob acondicionamento a vácuo e lavagem prévia com 

hipoclorito). A diferença de textura e o grau de amolecimento numa mesma amostra 

variam como expostos nos gráficos: as Figuras 18a e 18b representam gráficos 

típicos para a análise deste tipo de amostra, quando não ocorre amolecimento, 

enquanto as Figuras 18c e 18d evidenciam a falta de resistência do tecido da planta 

durante a realização do ensaio, para as partes lesionadas. Em geral, as raízes mais 

íntegras apresentam um perfil de análise bem próximo às Figuras 19a e 19b, com 

alterações restritas à força máxima de penetração. Em razão destas diferenças de 

curvas para as raízes deterioradas, as análises de energia de penetração e força 

máxima são necessárias, embora somente a primeira tenha sido abordada no 

presente trabalho. Os gráficos de força máxima apresentaram um perfil muito similar 

aos de energia de penetração para as amostras que não apresentaram muita 

variação em seu grau de amolecimento (em geral, as armazenadas à temperatura 

de refrigeração). 
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A textura ou amolecimento é um atributo físico associado à qualidade e ao 

tempo de estocagem de frutas e vegetais. O amolecimento envolve alterações 

estruturais e de composição de vários carboidratos da parede celular como resultado 

da ação enzimática. Durante o amolescimento, as pectinas aumentam drasticamente 

o seu grau de depolimerização que, em alguns frutos e vegetais, é acompanhado do 

aumento do nível de água (Ali et ai., 2004). O amolecimento pode ser retardado 

através do uso de baixas temperaturas de estocagem. No presente trabalho, a 

temperatura de refrigeração favoreceu a manutenção da firmeza das raízes. Ali et ai. 

(2004) verificaram que a carambola, estocada a 10° C, apresentou uma perda de 

textura retardada em relação à fruta armazenada à temperatura ambiente, que 

apresentou perda de textura gradual. Filmes de polietileno de baixa densidade 

também foram utilizados em testes com carambola. O uso combinado de baixa 

temperatura e embalagem mostrou-se efetivo na manutenção da textura da fruta, 

retardando o seu amolecimento. Em tomates, também foi verificada a associação 

entre a perda de firmeza e o aumento de temperatura de estocagem: a 25° C, o 

menor grau de firmeza foi observado no 6° dia de armazenamento, enquanto a 15° 

C, a maior perda de textura foi no 18° dia. A atividade PG está associada à perda de 

textura dos tomates e apresenta uma redução de sua atividade com o aumento da 

temperatura de estocagem (Mostofi et ai., 2003). 
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Figura 19 - Exemplos de testes de energia de penetração. Os testes foram

realizados no 4° dia pós-colheita (final do período), na região do xilema de raízes

tuberosas de mandioquinha-salsa, lavadas com hipoclorito e armazenadas à 25°C,

sob acondicionamento a vácuo. As Figuras a, b, c e d representam o resultado de

perfurações em diferentes pontos da região do xilema, que apresentaram graus

variados de deterioração e amolecimento da planta.

Embora as enzimas pécticas já tenham sido identificadas em algumas raízes,

como batata e cenoura, mencionadas anteriormente, poucos são os trabalhos que

apresentam a atividade destas enzimas durante o período pós-colheita, o que gera

dificuldades à comparação com os dados obtidos no presente trabalho,

principalmente pelo fato do amolecimento durante a estocagem não ser uma

característica observada em raízes como batata, batata-doce, mandioca e inharne.

As raízes de mandioquinha, armazenadas à temperatura ambiente e de

refrigeração, sem acondicionamento a vácuo, são mostradas na Figura 16. Quando

refrigeradas, as raízes desenvolvem um menor grau de lesões superficiais e de
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escurecimento. O armazenamento a 25° C (Figuras 16b e 16d) parece favorecer a 

atividade de enzimas responsáveis pelo escurecimento enzimático (peroxidases, 

polifenoloxidases etc) e de contaminação superficial por bolores e/ou leveduras, que 

necessitam de oxigênio para se multiplicar, e por isso não crescem em anaerobiose. 

Nas raízes embaladas a vácuo (Figura 20) não foram observadas lesões, mesmo 

quando o armazenamento ocorreu à temperatura ambiente. Entretanto, foi 

observada uma grande quantidade de água exudada pelo tecido (Figura 2082). 

Figura 20 - Raízes de mandioquinha armazenadas à (A) temperatura de 

refrigeração e (81 e 82) ambiente, sob acondicionamento a vácuo, no quinto dia de 

armazenamento. As raízes apresentaram sintomas de infecção por podridão-mole, 

como exudação de água excessiva (82) e produção de gás (81 e 82) quando 

estocadas à temperatura ambiente. 
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A melhor forma de armazenamento das raízes ocorreu sob acondicionamento 

a vácuo, à temperatura de refrigeração (Figura 21). Neste período, uma pequena 

quantidade de água começou a ser liberada pela planta. 

Figura 21 - Raízes de mandioquinha armazenadas à temperatura de refrigeração 

sob acondicionamento a vácuo, no nono dia de armazenamento. 

4.3 - Atividade pectato liásica 

Pectato liases são produzidas por uma série de bactérias e fungos 

patogênicos e já foram identificadas, também, em plantas, como o morango e a 

banana (Jiménez-Bermúdez et ai., 2002; Payasi & Sanwal, 2003; Marin-Rodríguez et 

ai., 2003; Lohani et ai., 2004). Devido à sua ação na parede celular de frutos e 

vegetais e à importância de doenças relacionadas ao amolecimento da planta, como 

a podridão-mole, o papel da pectato liase na parede celular vem sendo estudado em 

conjunto com outras enzimas (Chapple & Carpita, 1998). No caso das raízes de 

mandioquinha, a quantificação da atividade de enzima poderia sinalizar a presença 

de contaminação microbiana. Considerando estudos anteriores de doenças de 

raízes amilolíticas, relacionados à batata, ao inhame, à batata-doce, e à própria 

mandioquinha, a podridão-mole é um grande problema a ser enfrentado pelos 

agricultores. A Erwinia carotovora, já identificada anteriormente em rnandioqunha 



70 

como causadora da doença, produz enzimas pectinolíticas - e, dentre elas, a 

pectato liase. A idéia de se estudar este grupo de enzimas se deveu à necessidade 

de entendimento dos processos degradativos pós-colheita, sofridos pela 

mandioquinha. 

No início deste trabalho, imaginava-se que os principais mecanismos de 

deterioração da mandioquinha decorriam da ação de enzimas endógenas, ou seja, 

provenientes da própria planta. Entretanto, no decorrer dos experimentos, verificou

se que os processos de deterioração poderiam ser de origem externa -

principalmente quando as raízes foram acondicionadas a vácuo e armazenadas a 

.25° C. Considerando-se que as medidas de atividade PE e PG não distinguiam o 

tipo de mecanismo (interno ou externo), fez-se necessário o estudo de um grupo de 

enzimas pectinolíticas associadas à contaminação microbiana, embora já 

identificadas em plantas. 

Os resultados apontam a presença da enzima em todas as raízes - um 

resultado coerente, visto que a contaminação da planta pode ocorrer no solo (Figura 

22). No entanto, o acondicionamento a vácuo, sob condições ambientes, promove o 

crescimento da bactéria anaeróbia facultativa. O aumento da atividade pectato

liásica, no quarto dia de armazenamento, é um forte indício da infecção das raízes 

por bactérias que levam à podridão-mole. A lavagem com hipoclorito não apresentou 

diferença significativa entre os grupos 2 e 3 para a atividade PL. Entretanto, quando 

o armazenamento ocorreu a 4° C (grupos 4 e 5), foi detectada diferença significativa 

na atividade PL no 9° dia pós-colheita (p=0,017364). Em relação ao efeito dos 

tratamentos, não foram observadas diferenças significativas para a atividade PL 

entre as amostras armazenadas (p>0,05), mostrando que os tratamentos 

(acondicionamento a vácuo e temperatura) não influenciaram a atividade PL no 

terceiro dia de armazenamento. 

As raízes armazenadas sob acondicionamento a vácuo e temperatura 

ambiente apresentaram um alto grau de deterioração (amolecimento excessivo, 

produção de gás de odor desagradável e característico, além da formação de 

açúcares) (Figuras 17, 18 e 20b). Afora as informações encontradas na literatura, a 

suspeita da presença de Erwinia carotovora se baseou no fato da bactéria 

apresentar produção de gás (a partir de D-glicose), de H2S (a partir de cisteína), e de 

ácido (a partir de maltose, L-arabinose, manose, celobiose, lactose, ramnose, 

trealose e alfa-meti I glicosídio) (Romeiro et ai., 1988). Nas raízes embaladas a vácuo 
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e armazenadas à temperatura ambiente, foi observada a produção de gás e o 

declínio dos níveis de pH, decorrente da produção de ácido. Além disso, o material 

se mostrou bastante viscoso (Figura 18). A pectato liase, produzida por Erwinia 

caratovora, gera esse tipo de complexo (Gummadi & Panda, 2003; Senchenkova et 

ai., 2003). 
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Com o objetivo inicial de reduzir a carga microbiana, as raízes foram 

higienizadas com hipoclorito. No entanto, a lavagem apresentou um efeito inverso ao 

esperado: o tratamento provocou o aumento da atividade de água no tecido 

favoreceu o crescimento microbiano e as raízes armazenadas a vácuo, sob 

temperatura ambiente e, após a lavagem, apresentaram um maior grau de 

deterioração e produção de gás em relação às não lavadas, armazenadas sob as 

mesmas condições. O maior valor de atividade PL foi detectado no 5° dia pós

colheita, observado nas raízes estocadas à temperatura ambiente e sob 

acondicionamento a vácuo, lavadas previamente com hipoclorito (Figura 22), que 

pode estar relacionada à contaminação microbiana. 

O crescimento da bactéria e, conseqüentemente, da atividade pectato liásica, 

é favorecido pela ausência de oxigênio, a temperaturas mais altas. Em temperatura 

de refrigeração, a enzima apresentou atividade semelhante para todas as outras 

formas de armazenamento (com ou sem vácuo, lavada ou não com hipoclorito) 

(Figura 22). 

Sendo uma enzima pectinolítica, a PL é também responsável por alterações 

de textura em frutos e vegetais. Lohani et aI. (2004) verificaram, além do aumento da 

atividade PG e PE, um acréscimo da atividade PL em bananas durante o 

amadurecimento, que apresentou relação direta com o amolecimento do tecido. 

4.4 - Atividade celulásica 

As substâncias pécticas e as celuloses são carboidratos abundantes, 

presentes em plantas, encontrados na parede celular e na lamela média, e 

contribuem para a manutenção da firmeza e da estrutura da planta. Essa 

composição torna as frutas e vegetais substratos naturais importantes para as 

enzimas pectinolíticas e celulásicas (Gummadi & Panda, 2003). 

As celulases, assim como as enzimas pécticas, representam um importante 

papel no processo deteriorativo de frutos e vegetais, promovendo perda de textura 

do tecido, uma vez que a enzima atua na parede celular do vegetal. Alguns autores 

consideram a degradação da matriz de celulose como causa primária do 

amolecimento de frutos (Jiménez-Bermúdez et aI., 2002). 

Em raízes de mandioquinha não foi detectada a atividade celulásica (CL) até 

o quarto dia de armazenamento ou a atividade detectada foi muito baixa (Figura 23). 
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Nos dias 3 e 4 após a colheita, houve diferença significativa na atividade CL entre os 

grupos 2 e 3 em relação à lavagem com hipoclorito (no 3° dia pós-colheita, 

p=0,01277 e no 4° dia, p=0,009935). Entretanto, a partir do sétimo dia, houve um 

aumento na atividade celulásica nas raízes armazenadas à 4° C, com e sem 

embalagem. As raízes lavadas com hipoclorito, armazenadas a 4° C e embaladas, 

apresentaram um aumento significativo da atividade no 7° dia (p=0,006959) , seguida 

de uma diminuição no 9° dia pós-colheita (Figura 23). Esse aumento na atividade 

enzimática após o 5° dia pode ser atribuído à metodologia de detecção, que pode 

provocar essas alterações (os desvios observados são muitos grandes), 

principalmente pelo fato de se utililar como substrato a CMC, que não é o substrato 

nativo de celulases de plantas. Estes resultados indicam que o amolecimento das 

raízes de mandioquinha, durante o período de armazenamento, não está 

relacionado à ação das enzimas celulásicas, ao contrário de outros grupos de 

enzimas, como a PE, PG e PL, que também atuam na parede celular do vegetal. 

Em relação ao efeito dos tratamentos, assim como para a atividade PL, não 

foram observadas diferenças significativas para a atividade CL entre as amostras 

armazenadas no terceiro dia de estocagem (p>0,05). 

A atividade celulásica já foi identificada em outras fontes, como papaya (Jiang 

et aI. , 2003), manga e goiaba (EI-Zoghbi, 1994), que apresentaram valores de 

atividade celulásica de 33,0, 28,8 e 73,1, respectivamente. Nestes frutos, a atividade 

celulásica também foi relacionada à perda de textura da matriz vegetal. 
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Figura 23 - Atividade celulásica do extrato de raízes de mandioquinha-salsa durante 

o período de armazenamento, sob diferentes condições de estocagem: à 

temperatura ambiente (25° C - ---), a 25° C, sob acondicionamento a vácuo C·. ··· ), e 

lavagem com hipoclorito C· ... '. ), a 4° C sem lavagem C· .... " ), a 4°C, sob 

acondicionamento a vácuo ( ) e lavagem com hipoclorito C' ~ .. ). 

Diferentemente da mandioquinha, a atividade celulásica em manga "keiti" é 

uma das principais responsáveis pelo amolecimento da fruta no processo de 

amadurecimento (de 24 a 49 U, durante 6 meses de estocagem a 4° C) (Roe & 

Bruemmer, 1981). Em abacates, ao contrário do que ocorre com a PE, a atividade 

celulásica aumenta consideravelmente após o 7° dia pós-colheita, que coincide com 

a elevação da produção de etileno e com o início do amolecimento (Awad & Young, 

1979). Nesse estudo, a enzima mostrou-se como a principal responsável pelo 
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amolecimento do fruto. Resultados similares foram encontrados por Pesis et aI. 

(1978). 

Hilton e Pressey (1974) detectaram atividade celulásica durante o 

armazenamento de pêssegos por cinco dias à temperatura ambiente, coincidindo 

com o amadurecimento do fruto. O aumento da atividade celulásica sugere que a 

enzima, associada a outras enzimas hidrolíticas, contribui para o amolecimento do 

fruto. Não foram encontrados trabalhos relacionados à atividade deste grupo de 

enzimas em outros tubérculos similares à mandioquinha, como a batata e a 

mandioca. 

Em abacates, a atividade celulásica não foi detectada no primeiro dia pós

colheita. Entretanto, foi detectado um aumento significativo no 4° dia, aumentando 

13,4 vezes no 8° dia de armazenamento à 20° C (Jeong et aI., 2002). Um aumento 

gradativo da atividade celulásica também foi detectado por Zauberman & Jobin

Decor (1995) em abacates, que registraram um aumento gradativo na atividade 

enzimática a cada semana de estocagem, durante 1 mês, quando os frutos foram 

armazenados à 8° C. Quando o armazenamento ocorreu a 2° C, não foi observada 

atividade celulásica. 

Assim como as enzimas pécticas, a celulase é também uma das principais 

enzimas responsáveis pelo amolecimento de tomates, onde a atividade enzimática 

aumentou de 7 a 45% da viscosidade do meio de reação, durante 15 dias de 

armazenamento à temperatura ambiente (Bruescher & Tigchelaar, 1975). 

4.5 - Atividade amilolítica, amido total e açúcares redutores 

A Figura 24 mostra as alterações na atividade amilolítica (AM) dos extratos de 

mandioquinha-salsa durante o período de armazenamento. Do terceiro ao quinto dia 

pós-colheita, a atividade enzimática aumenta em todas as condições de estocagem 

(exceto nas raízes armazenadas a 4° C, sem embalagem), diminuindo 

progressivamente até o nono dia. 

À temperatura ambiente, o aumento da atividade amilolítica no terceiro dia 

coincide com a diminuição do teor de amido total, presente na planta, e com o 

aumento do teor de açúcares redutores, o que representaria o consumo de substrato 

e formação de produto, durante o processo de hidrólise do amido (Figura 24). Estes 

resultados mostram que a ação das enzimas amilolíticas pode representar um 
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importante papel na deterioração pós-colheita das raízes, uma vez que a hidrólise do 

amido resulta na formação de grupos redutores, substrato para microrganismos 

oportunistas, capazes de acelerar o processo deteriorativo. O teor de açúcares 

redutores diminuiu no quarto dia, mostrando um possível crescimento de 

microrganismos nestas condições de estocagem, com consumo de substrato. 

Neste ponto, as raízes não são indicadas para consumo, pois apresentam alto 

grau de deterioração, com manchas marrons em sua superfície e exudação de água. 

Para as raízes armazenadas à 25° C, sob acondicionamento a vácuo, a 

atividade amilolítica apresentou o mesmo perfil, tanto para as raízes lavadas como 

para as não lavadas com hipoclorito (Figura 24a). Entretanto, o consumo de amido 

foi maior nas raízes não lavadas no terceiro dia pós-colheita (Figura 24c), que 

coincidiu com um acúmulo de açúcares no quarto dia de armazenamento (Figura 

24b), que apresentou um aumento significativo (p=O,006422). 

As raízes armazenadas a 4° C apresentaram gráficos de atividade amilolítica 

com formatos semelhantes entre si a partir do 5° dia pós-colheita, exceto para o 3° 

dia, onde o grupo 2 apresentou diferença significativa em relação ao grupo 3 

(p=O,003823). Em geral, as raízes embaladas e lavadas apresentaram uma 

atividade amilolítica . mais elevada em todos os estágios, à exceção dos dias 3 e 11 

pós-colheita, no qual os extratos preparados a partir das raízes não lavadas 

apresentaram atividade amilolítica mais alta apesar de não apresentarem diferenças 

significativas em relação à raízes não lavadas. O aumento da atividade amilásica 

ocorreu no quinto dia de armazenamento e um pequeno aumento da concentração 

de grupos redutores foi observado no sétimo dia de estocagem. Para este grupo de 

raízes armazenadas a vácuo, nesta temperatura, houve um aumento gradual no teor 

de amido total do 3° ao 9° dia de estocagem. É possível que, sob tais condições, a 

perda de água durante o armazenamento responda pelo aumento do teor de amido 

total, como reflexo da concentração dos componentes do tubérculo. 
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Figura 24 - Atividade amilásica (a), concentração de açúcares redutores (b) e teor 

de amido total (c) de raízes de mandioquinha-salsa durante o período pós-colheita, 

sob diferentes condições de estocagem: à temperatura ambiente (25° C - ---), a 25° 

C, sob acondicionamento a vácuo (" • ... ), e lavagem com hipoclorito C· ...... "' ), a 4° C 

sem lavagem C- '" '''), a 4°C, sob acondicionamento a vácuo ( 

hipoclorito ( .. ~ )o 

) e lavagem com 
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o perfil de atividade amilolítica para as raízes embaladas e não embaladas é 

um pouco diferente para cada uma destas situações, pois o pico de atividade 

enzimática ocorre no terceiro dia pós-colheita, para as raízes não embaladas, e no 

quinto dia, para as raízes acondicionadas a vácuo. A atividade amilolítica das raízes 

acondicionadas a vácuo apresentou as mesmas alterações até o quinto dia de 

armazenamento, tanto para as raízes armazenadas à temperatura ambiente quanto 

para as estocadas sob refrigeração doméstica (Figura 24a). Este comportamento 

também foi observado na quantificação de amido total e no teor de açúcares 

redutores, indicando, no caso da deterioração provocada por enzimas amilolíticas, 

que quando as raízes são embaladas a vácuo a temperatura de armazenamento 

não é um fator limitante (Figuras 24b e 24c). No entanto, devido ao alto grau de 

deterioração das raízes embaladas e armazenadas a 25° C, pode-se inferir que a 

ação de outro grupo de enzimas - no caso, as pectinolíticas - pode ser o principal 

fator de degradação das raízes. 

O melhor resultado observado na conservação das raízes ocorreu a 4°C e sob 

acondicionamento a vácuo. Até o 11 ° dia de armazenamento as raízes ainda se 

mostravam aptas ao consumo, embora a atividade AM tenha apresentado um 

aumento substancial neste dia. Não foi observado o surgimento de manchas 

marrons na superfície, possivelmente devido ao fato da embalagem a vácuo ser uma 

barreira física para fungos e bolores, impedindo o crescimento destes 

microrgan ismos, majoritariamente aeróbios. 

Em relação ao efeito dos tratamentos no terceiro dia de armazenamento na 

atividade AM, as raízes não armazenadas a vácuo e mantidas a 25 e a 4° C 

apresentaram-se estatisticamente iguais entre si e significativamente diferentes tanto 

das amostras armazenadas a vácuo a 25° C quanto das estocadas a 4° C, a vácuo 

(p=O,005993) (Ver Anexo 1 - Figura E). Para o teor de amido total, as raízes 

mantidas a 25° C, embaladas ou não a vácuo, apresentaram-se estatisticamente 

iguais e significativamente diferentes das raízes embaladas a vácuo e armazenadas 

a 4° C. (p=O,009260) (ver Anexo 1 - Figura F). Quanto ao teor de açúcares 

redutores, somente o armazenamento a 25° C, sem embalagem, mostrou-se 

significativamente diferente em relação aos outros tratamentos (p=O,003676) (ver 

Anexo 1 - Figura G), que se apresentaram semelhantes (p>O,05). 

Takahata et aI. (1995) e Hagenimana et aI. (1994) também observaram um 

aumento na atividade amilásica, que correspondeu à diminuição do teor de amido 
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durante o armazenamento de batata doce. A atividade a-amilásica de inhame 

aumentou rapidamente após 36 h de armazenamento à temperatura ambiente. 

Entretanto, a baixas temperaturas de estocagem (4° C), a atividade das enzimas a

e (3- amilases foi consideravelmente minimizada (Afoakwa & Sefa-Dedeh, 2002). Os 

resultados encontrados se assemelham aos que constam do presente trabalho. 

Em kiwi, Bonghi et ai. (1996) detectaram uma alta atividade amilolítica, que se 

reduziu progressivamente até o 15° dia pós colheita, aumentando novamente até o 

33° dia e diminuindo outra vez no 40° dia, quando o armazenamento ocorreu a 20°C. 

A conversão do amido representa um dos aspectos metabólicos mais importantes da 

fruta, onde o teor de amido passa de 5-7% (base úmida) após a colheita, a traços 

detectáveis no final do período de estocagem e o teor de açúcares redutores 

aumenta em até 12-15%. 

As alterações nos teores de amido de raízes de inhame são bastante 

afetadas pelo tempo e pela temperatura de armazenagem. Afoakwa & Sefa-Dedeh 

(2001) documentaram a diminuição dos teores de amido de dois cultivares de 

inhame 72 h pós-colheita. As taxas de diminuição dos teores de amido foram 

maiores nas raízes armazenadas a 28° C, quando comparadas às armazenadas a 4° 

C. Os autores também verificaram um aumento no teor de açúcares redutores 

conforme a extensão do tempo de estocagem. Eles sugerem que a hidrólise do 

amido e a formação de açúcares redutores sejam conseqüência da hidrólise 

enzimática, que ocorre após a colheita das raízes. A diminuição do teor de amido e 

um aumento na concentração de açúcares redutores durante o armazenamento de 

inhame também foram reportados por Trêche e Agbor-Egbe (1996), quando as 

raízes foram estocagas à temperatura ambiente, por cinco dias. O teor de amido 

variou de 86 a 82 9 / 100 9 (base seca), enquanto o teor de açúcares redutores · 

variou de 0,9 a 1,6 9 /100 9 (base seca). Em batata doce, armazenada à 20° C, o 

teor de amido reduziu 10%, em média, em seis meses de armazenamento. A 

atividade amilásica apresentou um pico no segundo mês de estocagem, com um 

pequeno aumento no teor de açúcares redutores (Zhang et ai., 2002). 

Em termos de vida-de-prateleira, as raízes de inhame e batata doce são mais 

resistentes que as da mandioquinha. O inhame pode ser armazenado a 

temperaturas entre 20 e 28° C por 29 semanas (em torno de 7 meses). Durante o 

período de estocagem foi observada uma baixa atividade enzimática nas primeiras 
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nove semanas, que aumentou substancialmente em seguida, quando o teor de 

amido foi reduzido gradativamente. Os autores sugerem que a baixa atividade 

amilolítica neste período inicial decorreu do estágio de dormência do tubérculo 

(Ikediobi & Oti, 1983), o que poderá responder pelo longo período de vida-de

prateleira do tubérculo. Este estado não é observado na mandioquinha. Assim como 

o inhame, a batata doce também é uma cultura resistente. Quando armazenada a 

20° C, com umidade relativa controlada (75%), a batata doce pode ser estocada por 

3 meses. 

4.6 - Perda de peso das raízes durante o período de 

armazenamento 

A Figura 25 representa a perda de peso (água) das raízes tuberosas de 

mandioquinha, armazenadas em estufa a 25° C e em refrigerador doméstico (4°C). 
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A perda de peso das raízes foi mais acentuada quando o armazenamento 

ocorreu à temperatura de 25° e, chegando a 16,24% no 4° dia pós-colheita. Para as 

raízes armazenadas a 4° e, a perda de água atingiu este mesmo patamar (16,75%) 

somente no 11 ° dia de armazenamento (Figura 25). 

Em carambolas, foi observada uma perda de água de 20% ao final do período 

de três semanas de estocagem à 20° e. O armazenamento da fruta a 100e reduziu 

significativamente a perda de água, que chegou a ser inferior a 5% neste mesmo 

período (Ali et aI., 2004). Em abacates e sapote mamey, estocados à 20° e, a perda 

de peso foi de 7% e de 5,4%, respectivamente, após 8 e 7 dias de armazenamento 

(Jeong et aI., 2002; Ergun et aI., 2005). Em todos os trabalhos citados, o tratamento 

com 1-Mep (1-metil-ciclo-propano), que bloqueia a percepção do etileno, reduziu a 

taxa de respiração dos frutos. 

Embora Avelar-Filho (1989) tenha identificado a taxa de respiração da 

mandioquinha como variando de baixa a moderada e, portanto, não a qualificaria 

como um fator relevante no processo de elevada degradação da raiz, estudos 

complementares para a determinação da taxa de produção de etileno e medida da 

produção de e02 seriam interessantes no sentido de se melhorar o entendimento 

das vias metabólicas das raízes, uma vez que a redução de sua taxa de respiração 

levaria a uma conseqüente extensão de vida pós-colheita da planta. 

Nos ensaios relacionados às alterações ocorridas durante o período de 

estocagem das raízes, foram utilizados somente os resultados do último experimento 

(4° lote de raízes) em razão da heterogeidade dos períodos de colheita (meses do 

ano, clima etc). O último experimento foi realizado com maior cautela, abrangendo 

todos os ensaios que, em alguns casos anteriores, haviam sido realizados somente 

em lotes diferentes. Além disso, o primeiro lote apresentou resultados bem distintos 

dos posteriores, uma vez que as raízes colhidas não foram lavadas antes do início 

do experimento, por sugestão do agricultor. De fato, as raízes se mantiveram 

íntegras por muito mais tempo. No entanto, esta não seria uma situação simuladora 

da realidade, pois dificilmente são encontrados no varejo alimentos que não foram 

objeto de higienização prévia. 
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o segundo lote foi obtido no final de maio - o clima mais seco e frio também 

favoreceu o aumento de vida-de-prateleira das raízes, ao contrário do que ocorreu 

no terceiro lote, onde as raízes foram colhidas em outubro. A falta de 

homogeneidade dos lotes em relação às raízes armazenadas à "temperatura 

ambiente" levou o armazenamento do 4° lote em estufa com temperatura controlada, 

a 25° C. Embora não seja o ideal Gá que ocorrem variações de temperatura ao longo 

do dia quando o armazenamento é feito, de fato, a temperatura ambiente, 

contrastando com a manutenção da temperatura na estufa), é uma forma de controle 

para que as amostras fossem tratadas de forma homogênea. 

Villavicencio et ai. (2004) verificaram que a atividade PE e PG é afetada por 

diferenças nas condições ambientais durante o período de colheita de batata-doce. 

Foram feitas determinações de atividade enzimática nos anos de 1999 e 2000, onde 

foi detectado que, em 1999, ano no qual foram registradas diversas tempestades 

tropicais que resultaram em 1027 mm de chuva durante o período de crescimento, 

contra os 569 mm durante o mesmo período em 2000. No mês anterior à colheita, 

foram detectados 190,5 mm de chuva em 1999, contra 67,56mm em 2000. Em 

abacates, a síntese de isoformas de PG está diretamente relacionada ao nível de 

oxigênio (Kanellis et ai., 1992), assim como a PE de banana, o baixo nível de 

oxigênio diminuiu a atividade enzimática (Kanellis et ai., 1988). O nível de oxigênio 

das raízes, indiretamente determinado através do teor de umidade do solo, pode 

apresentar efeitos na atividade enzimática. 

O armazenamento das raízes a 4° C, sob acondicionamento a vácuo, 

mostrou-se o mais eficiente para fins de prolongamento da vida de prateleira das 

raízes. A temperatura baixa reduz a taxa de respiração - e, conseqüentemente, a 

perda de água - e não favorece o crescimento microbiano. Considerando o fato das 

bactérias causadoras de podridão-mole serem provenientes do solo e estarem 

"naturalmente" presentes nas raízes, a lavagem com hipoclorito não foi suficiente 

para a redução da carga microbiana. Uma alternativa para se prolongar a vida pós

colheita da mandioquinha seria a irradiação das raízes embaladas a vácuo, 

eliminando a ação da bactéria na planta. Em relação à alta taxa de perda de água 

das raízes, estudos complementares são necessários para o entendimento das vias 

fisiológicas das raízes. 

Por outro lado, o acondicionamento a vácuo reduz a concentração de 

oxigênio, que reflete numa progressiva inibição da taxa de respiração da planta 
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(Geigenberger, 2003). Em um estudo com batatas, rodelas do tubérculo foram 

incubadas em diferentes concentrações de oxigênio, por duas horas. A diminuição 

da concentração de oxigênio de 40% a 1 % resultou numa constante diminuição da 

energia celular, fluxo glicolítico e taxa de respiração (Geigenberger, 2000). A 

dimuição da taxa de respiração das raízes de mandioquinha em função do 

acondicionamento a vácuo como conseqüência de uma menor disponibilidade de 

oxigênio, pode ter contribuído para o aumento de vida-de-prateleira das raízes 

armazenadas sob estas condições. 

Em baixas concentrações de oxigênio, a atividade enzimática da planta 

também pode ser comprometida, como discutido anteriormente. Isso ocorre, 

também, para as raízes embaladas a vácuo, que apresentaram diminuição da 

atividade PG (Figura 14b). Um comportamento semelhante foi observado para a 

atividade PG de tomates onde, em baixas concentrações de oxigênio, a atividade da 

enzima não foi detectada enquanto na presença de ar, a atividade enzimática 

aumentou gradativamente durante o período de 3 semanas de estocagem a 20°C. A 

diminuição da temperatura de estocagem para 10°C também provocou uma redução 

na atividade da enzima (Kapotis et ai., 2004). 

4.7 Microscopia eletrônica de varredura do amido de 

mandioquinha extraído em diferentes estágios de deterioração da 

planta 

As características morfológicas de amidos de diferentes fontes variam com o 

genótipo e com práticas culturais. As variações de tamanho e forma dos grânulos de 

amido são atribuídas à origem biológica da planta. A morfologia do grânulo de amido 

depende da bioquímica do cloroplasto ou amiloplasto, assim como da fisiologia da 

planta. O tamanho do grânulo de amido pode variar de 1 a 110 11m, sendo 

considerados pequenos os grânulos de tamanho entre 1 e 20 11m e grandes os que 

variam entre 20 e 110 11m (Singh et ai., 2003). 

A Figura 26 mostra a microscopia eletrônica de varredura do amido de 

mandioquinha extraído em diferentes períodos de armazenamento: 1 ° dia pós

colheita (Figuras 26A e 268), 9° dia pós-colheita, sob armazenamento a temperatura 

ambiente (Figuras 26C e 260) e 9° dia pós-colheita, à 4° C (Figuras 26E e 26F). 
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Figura 26 - Micrografia eletrônica de varredura do grânulo de amido de 

mandioquinha extraído em diferentes períodos de armazenamento: 1° dia pós

colheita (A e B), 9° dia pós-colheita, à temperatura ambiente (C e O) e 9° dia pós

colheita, à temperatura de refrigeração (E e F). 

Os grânulos do amido de mandioquinha possuem formato elipsóide e são 

truncados, apresentando tamanho pequeno (inferior a 20 ).lm). Apresenta poros na 

região equatorial, com um diâmetro estimado de 2 ).lm. Santacruz et aI. (2002) 

também observaram a presença de poros no amido de mandioquinha e com 

tamanhos dos grânulos similares ao do presente trabalho, variando de 7 a 23 ).lm. 

Outros autores apresentaram resultados semelhantes, sendo que o tamanho do 

amido de mandioquinha variou de 4 a 26 ).lm (Cereda, 2001 ; Pérez et aI., 1999). Em 

geral, os grânulos de amido de cereais, como os de milho e arroz, também são 

pequenos, variando de 1 a 20 ).lm e de 3 a 5 ).lm de tamanho, respectivamente. As 

propriedades físico-químicas tais como o teor de amilose, capacidade de 

entumescimento e de retenção de água estão diretamente relacionadas ao tamanho 

dos grânulos de amido de diferentes fontes (Singh et aI., 2003). 

A Tabela 11 representa a média e desvio padrão do tamanho dos grânulos de 

amido durante o período de armazenamento das raízes. Os maiores valores foram 

encontrados no 9° dia de estocagem, à 4° C, enquanto o menor tamanho foi 

verificado quando as raízes foram estocadas à temperatura ambiente, por 9 dias. 
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Tabela 11 - Variação do tamanho dos grânulos de amido de mandioquinha 

observados em microscopia eletrônica de varredura durante o período de estocagem 

das raízes. Os varores representam a média e o desvio dos tamanhos dos grânulos. 

Período e forma de Tamanho (J.lm) 

armazenamento 

1 ° dia pós-colheita 

9° dia pós-colheita, à 25° C 

9° dia pós-colheita, à 4° C 

14,90 ± 3,76 

11,36 ± 5,46 

16,42 ± 4,76 

Embora o objetivo principal deste experimento tenha sido o de verificar a 

hidrólise enzimática ao longo do período de armazenamento, a dificuldade em se 

discutir esta degradação se dá ao fato de, já no primeiro dia pós-colheita, alguns 

grânulos apresentarem-se com características semelhantes às de degradação. A 

presença de canais na superfície do amido pode ser, também, em função da quebra 

ou colapso do amido durante o processo de extração. Portanto, pode-se dizer que a 

presença desses canais ou a diminuição do tamanho do grânulo do amido podem 

ocorrer não só em função da ação de enzimas amilolíticas como também como 

conseqüência do colapso dos grânulos de amido durante o preparo da amostra. 

Zhang & Oats (1999) reportaram a presença de poros ou canais nos grânulos do 

amido de batata doce por microscopia eletrônica de varredura como consequência 

do ataque de a-amilase, assim como Sarikaya et aI. (2000) apresentaram como 

resultado da ação de a- e j3-amilases a presença de poros e colapsos em grânulos 

de amido de batata, batata doce, arroz, trigo e milho. Embora estes autores 

considerem estas quebras como resultado da ação enzimática, seria necessário 

avaliar vários campos de amostra de grânulos de amido de mandioquinha por 

microscopia eletrônica de varredura para reforçar a idéia da hidrólise enzimática 

nestes pontos, no interior dos tecidos. 

B I BLIOTECA, 
Faculdade ue Ciéncias Farmacêuticas 
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5. CONCLUSÕES 

Face aos resultados obtidos no presente trabalho, é possível concluir que: 

1. as melhores condições de extração de pectinesterase e poligalacturonase de 

raízes de mandioquinha ocorreram a pH 7,5 e 4,0, respectivamente, sendo 

consideradas não-significativas as variáveis tempo de extração e concentração de 

NaCI do extrato enzimático pelo modelo estatístico MSR, dentro do intervalo 

estudado; 

2. a ação de enzimas pectinolíticas está relacionada à deterioração das raízes de 

mandioquinha durante o armazenamento. O aumento da atividade PE e PG das 

raízes acondicionadas a vácuo e armazenadas à 25° C sugere a contaminação das 

raízes por bactérias causadoras de podridão-mole; 

3. a melhor forma de conservação das raízes ocorreu à temperatura de refrigeração, 

sob acondicionamento a vácuo, onde foi observado uma diferença significativa em 

relação à atividade AM, teor de amido total e atividade PE; 

4. as raízes apresentaram alta atividade pectato-liásica durante o armazenamento, 

com o mesmo perfil de atividade para as diferentes formas de estocagem - exceto 

para as raízes embaladas a vácuo, armazenadas à 25° C, que apresentaram um 

pico de atividade no 4° dia de armazenamento. A atividade deste grupo de enzimas 

pode estar relacionada à deterioração das raízes; 

5. a atividade celulásica foi praticamente nula durante o armazenamento das raízes, 

indicando que esta enzima não representa um papel importante na degradação da 

mandioquinha; 

6. a atividade amilolítica representa um importante papel na deterioração das raízes, 

uma vez que a conversão do amido a açúcares redutores representa um dos 

aspectos metabólicos mais importantes de um tubérculo rico em amido; 

7. devido à produção de gás e à alta atividade pectinolítica, a deterioração das 

raízes de mandioquinha parece estar associada não só à presença de enzimas 

endógenas, mas também à de bactérias responsáveis pela podridão-mole; o 

conhecimento das vias de deterioração das raízes pode reduzir as perdas pós

colheita; 
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8. estudos complementares são necessários para o entendimento das vias 

metabólicas das raízes, que apresentaram alta perda de peso durante o 

armazenamento; 

9. os grânulos de amido de mandioquinha têm formato elipsóide e apresentam poros 

em sua região equatorial, como já reportado na literatura. A hidrólise do amido via 

ação enzimática é difícil de ser caracterizada devido à presença de grânulos com 

canais em sua superfície, que podem ser artefatos de técnica durante o processo de 

extração do amido. 
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Capítulo 2 - Isolamento e identificação de Erwinia carotovora 

em raízes de mandioquinha-salsa (Arracacia xanthorrhiza 

Bancroft.) 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 - Podridão-mole em raízes e tubérculos 

A podridão-mole é a doença mais importante na mandioquinha-salsa, pois 

responde por grandes perdas durante o transporte, o armazenamento e a 

comercialização das raízes (Lopes & Henz, 1997). O primeiro relato da ocorrência de 

Erwinia em raízes de mandioquinha foi feito em Burton (EUA) , no ano de 1970. 

Posteriormente, em 1972, Cármino & Diaz Polano identificaram a Erwinia amylovora 

como responsável pela doença em raízes de mandioquinha na Venezuela (Henz, 

2002). 

No Brasil , a podridão-mole foi primeiramente relatada no campo por Romeiro 

et ai. (1988) como uma doença causada por Erwinia carotovora, observada no 

estado de Minas Gerais. No Distrito Federal, outras espécies do gênero também 

foram identificadas como agentes da doença: E. carotovora subsp. carotovora, E. 

carotovora subsp. atroseptica e E. chrysanthemi (Henz et ai., 1992). Mas a primeira 

destas subespécies é encontrada com maior freqüência em raízes de mandioquinha

salsa no Brasil (Henz, 2002). 

As espécies bacterianas que atacam a cultura no campo são as mesmas que 

respondem pela doença no período pós-colheita. Quando colhidas, as raízes já 

estão contaminadas com o patógeno, que inicia o processo infeccioso a partir de 

ferimentos ocorridos durante a colheita, lavagem e transporte. O principal aspecto 

epidemiológico da doença é a lavagem das raízes, exigida para a comercialização 

do produto. Além de ferir a superfície das raízes, ela fornece água livre, 

determinante para a infecção, multiplicação e disseminação do patógeno. O sintoma 

da doença pode aparecer em dois dias após a colheita, com o surgimento de 

pequenas lesões úmidas, muitas vezes encharcadas e escorregadias ao tato, que 

aumentam em tamanho e profundidade, quanto mais quente e úmido for o ambiente 
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de armazenamento, exalando um odor desagradável e característico. Em raízes de 

mandioquinha, os sintomas de podridão-mole foram observados no campo e se 

acentuam durante o armazenamento (Lopes & Henz, 1997; Romeiro et aI., 1988). 

A podridão-mole é provocada por bactérias de três gêneros: Erwinia, 

Pseudomonas e Clostridium. É uma das infecções mais comuns e mais sérias que 

ocorre na maioria das frutas e vegetais, tanto no campo quanto após a colheita, 

durante a etapa de estocagem. Essas bactérias não contaminam diretamente as 

plantas sadias e intactas; o acesso ocorre devido a danos sofridos durante a colheita 

e o manuseio, ou mesmo devido a lesões provocadas pela contaminação de fungos 

e de outros tipos de bactérias (Bartz & Eckert, 1987). Existem relatos da presença de 

Erwinia carotovora subsp. carotovora em diferentes ambientes e animais, incluindo 

insetos, plantas, solo, neve, superfície de água fresca e até mesmo no mar. As 

exoenzimas são o primeiro fator de virulência provocado por Erwinias pectinolíticas 

(De Boer, 2003). 

Sob condições de temperatura ambiente, a podridão-mole é primeiramente 

provocada por duas de cinco subespécies de Erwinia carotovora: a E. carotovora 

subsp. carotovora é considerada um hospedeiro comum, enquanto a E. carotovora 

subsp. atroseptica é mais especificamente associada à batata e prevalece em 

condições de temperatura mais baixas, próprias de climas temperados. Ambas as 

subespécies acarretam perdas severas na plantação e durante a estocagem de 

tubérculos (Hélias et aI., 1998). 

As pectato liases estão envolvidas com doenças relacionadas ao 

amolecimento de tecidos vegetais. A Erwinia carotovora subsp. carotovora (Ecc) e a 

Erwinia carotovora subsp. atroseptica (Eca) são coliformes patogênicos ocorrentes 

em batata. Imediatamente após a infestação no tecido da planta, estas bactérias 

produzem grande quantidade de enzimas pécticas extracelulares, sendo o fator mais 

virulento a produção de pectato liase (Wegener, 2002). A Eca tende a crescer em 

temperaturas superiores à 25°C. A não-patogeneicidade de Ecc é normalmente 

atribuída à sua incapacidade de competição com a Eca e com outras bactérias 

saprofíticas, comumente presentes em tubérculos. Entretanto, ocasionalmente, 

quando a Ecc prevalece na planta, esta é a principal responsável pelo amolecimento 

(Pérombelom, 2002; Darrasse et a/., 1994; Walker et aI., 1994). 

A infecção latente dos tubérculos por podridão-mole é comum à maioria das 

raízes obtidas comercialmente, e as observações variam da contagem de colônias 
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não-detectáveis «101 células/g de tecido) a 106 células/g de tecido contaminado 

(Pérombelom, 2002). A bactéria fica localizada entre as células, na leticela e no 

ferimento, e normalmente se estendem além da camada da feloderme e, 

possivelmente e em menor extensão, no sistema vascular (xilema). Apesar de 

essencial para a mobilidade da bactéria flagelada e para a sua multiplicação, é 

improvável que exista uma mono-camada de água na parede celular e água livre 

remanescente nos espaços intercelulares. As células da planta geralmente sofrem 

de déficit de água (alto potencial osmótico), que, durante o dia, varia nos tubérculos 

de 5 à 8 bar, conforme seja o balanço entre a perda e o ganho de água, cujos 

resultados afetam a turgidez da planta (Pérombelom, 2002). A contaminação da 

planta pode ocorrer antes, durante ou após a colheita, sendo inúmeras as fontes de 

inoculação já identificadas. O microrganismo pode estar presente no solo onde foi 

realizado o plantio ou a contaminação pode provir de algum equipamento utilizado 

na colheita (Toth et ai., 2003). 

As células de Erwinia no tecido do tubérculo permanecem em estado de 

dormência, mesmo quando um número elevado de células (acima de 106 células/g 

de tecido) está presente. Isso ocorre, por exemplo, quando as raízes são inoculadas 

por infiltração a vácuo, em uma suspensão de bactérias. Após a adsorção da água 

livre, as bactérias entram em contato direto com a parede hidratada da célula cortical 

viva. O número de bactérias pode flutuar, conforme as condições de estocagem, 

aumentam na presença de umidade e diminuem em ambientes mais secos. 

Entretanto, este número não costuma exceder o nível crítico, no qual ocorre a 

maceração do tecido (-107 células/g tecido infectado), exceto em tubérculos 

mantidos em determinadas condições por um tempo que favoreça a multiplicação 

bacteriana interrupta. A natureza da dormência ainda não é clara. No entanto, deve

se enfatizar que outras bactérias saprófitas pectinolíticas também são comumente 

encontradas em tubérculos (Bacillus, spp., Clostridium spp., Flavobacterium spp. e 

Pseudomonas spp.) que são microrganismos oportunistas, e também podem causar 

a doença. Uma possível explicação para o estado de dormência é o baixo nível de 

nutrientes e/ou, mais provavelmente, uma baixa atividade de água (aw), que 

restringe o crescimento da bactéria. Neste caso, estaria implícito que a bactéria seria 

incapaz de utilizar os nutrientes suficientes ao seu crescimento, possivelmente como 

resultado da interação de outros hospedeiros, que podem ser de natureza ativa ou 

passiva. A bactéria, no entanto, pode sobreviver durante muitos meses, tempo 
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suficiente para infectar uma plantação de uma estação para outra (Pérombelom, 

2002). Apesar de os agentes de infecção estarem naturalmente presentes em 

vegetais colhidos, as injúrias causadas pelo manuseio, aquecimento, calor, frio ou 

queimadura solar, aumentam consideravelmente o potencial de infecção das 

bactérias responsáveis pela podridão-mole. O tipo e a severidade da injúria 

influenciam diretamente o grau da doença. Batatas colhidas em solo quente (>200C) 

apresentam maior potencial para desenvolver podridão-mole em relação às outras, 

assim como batatas colhidas antes da época ("batatas novas") (Bartz & Eckert, 

1987). DE BOER (2003) identificou a presença de Erwinia carotovora subsp. 

atroseptica em batatas, que não apresentaram a manifestação de podridão-mole, 

considerando a bactéria como membro da microflora da planta. 

Para que a multiplicação das Erwinias ocorra no tecido do tubérculo, é 

imprescindível a presença de água disponível no sistema. Após a colheita, os 

vegetais devem ser secos, considerando-se que a água livre favorece a 

multiplicação microbiana e, conseqüentemente, a infecção do tecido. Foi detectado 

que batatas "chips" (secas) são relativamente imunes ao ataque dessas bactérias, 

quando embaladas a vácuo. Raízes de batatas incubadas com 1 08 UFC de E. 

carotovora se apresentaram extremamente resistentes à doença, quando incubadas 

na presença de ar, mesmo em umidade e temperatura favoráveis ao seu 

desenvolvimento. No entanto, sob condições de anaerobiose, a doença se 

desenvolveu, alastrando-se por toda a planta durante os cinco dias de observação 

(Bartz & Ecrert, 1987). 

Por si só, a anaerobiose não provocará a quebra do estado de latência ou o 

amolecimento do tecido. Tem sido demonstrado que a disponibilidade de água 

também induz o intumescimento e a quebra da estrutura do floema. Além disso, a 

anaerobiose aumenta a permeabilidade da membrana celular, o que acarreta a 

perda de conteúdo celular. Como resultado, a bactéria pode penetrar fundo no 

tecido, multiplicar-se, e produzir enzimas que degenerem a parede celular. As 

perdas celulares subseqüentes, seguidas de degradação enzimática, podem levar 

as células a uma ruptura e a pressão osmótica a diminuir, aumentando a 

disponibilidade de nutrientes. Um outro efeito da anaerobiose pode ser o aumento 

da virulência da bactéria. Apesar da sua taxa de crescimento in vitro, em um meio de 

cultura rico em pectato sob condições de anaerobiose, ser de duas a três vezes mais 

lenta que em condições de aerobiose, a produção de enzimas pécticas por célula de 
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bactéria, em particular a pectato liase, é normalmente o dobro da produção em 

condições de aerobiose (Pérombelom, 2002). 

As Erwinias responsáveis pela podridão-mole tendem a crescer mais 

rapidamente e produzem mais enzimas pécticas em quase todas as condições de 

plantio do que outras bactérias pectinolíticas, como o Clostridium spp., o Bacillus 

spp, e o Pseudomonas spp. A bactéria produz uma série de enzimas que atuam na 

parede celular da planta, incluindo pectinases, celulases, proteases e xilanases, que 

apresentam diferentes propriedades (ponto isoelétrico ácido ou básico, alto ou baixo 

pH ótimo, endo- ou extracelular) e modo de ação endo- ou exo-. A habilidade de 

produzir uma grande variedade de enzimas/isoenzimas mais rapidamente e em 

maior quantidade que os microrganismos saprófitas pectinolíticos torna a Erwinia 

apta a infectar plantas com mais eficiência. Em relação às enzimas produzidas pela 

bactéria, as pectinases são consideradas as mais importantes em patogeneicidade, 

pois são responsáveis pela maceração do tecido e, conseqüentemente, pela morte 

da planta. Isso ocorre devido à degradação de substâncias pécticas na la meia 

média, localizada entre as células do vegetal. Quatro principais tipos de enzimas 

pectinolíticas são produzidas: a pectato liase, a pectina liase e a 

pectinametilesterase, que apresentam um pH ótimo em torno de 8,0, e a 

poligalacturonase, com pH ótimo de atividade enzimática em torno de 6,0 

(Pérombelon, 2002; Walker et aI., 1994). A produção destas enzimas é o fator de 

virulência primário provocado por Erwinias pectinolíticas (De Boer, 2003). 
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2. OBJETIVOS 

Isolar e identificar, por meio de testes bioquímicos e fisiológicos, o 

microrganismo que possa responder (ao menos em parte), pela degradação sofrida 

pela mandioquinha-salsa, durante o período de armazenamento das raízes. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - MATERIAIS 

Material vegetal 

Para o isolamento da bactéria, as raízes de mandioquinha-salsa (Arracacia 

xanthorrhiza Bancroft. Cv. Amarela Comum), fornecidas pelo CEAGESP um dia pós

colheita, foram armazenadas em estufa (250 C) e embalagem a vácuo, durante cinco 

dias ou até apresentarem sintomas típicos de podridão-mole, tais como a produção 

de gás e maceração excessiva do tecido. 

As amostras foram embaladas pelo próprio fornecedor das raízes, em filmes 

de nilon-polietileno com face metalizada (Gabrilina®) e com uma pressão de vácuo 

de 70 mmHg. 

Reagentes 

Todos os outros reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico. 

3.2 - MÉTODOS 

3.2.1 - Isolamento de bactéria de raízes de mandioquinha-salsa 

Para o isolamento da bactéria das raízes de mandioquinha, foram criadas 

condições que favorecessem o crescimento da bactéria, tais como anaerobiose e 

incubação das raízes em temperatura ótima de crescimento bacteriano (250 C), já 

citados no item 3.1. Para tanto, três raízes embaladas a vácuo foram incubadas a 

250 C, por 5 dias. O isolamento da bactéria foi feito diretamente do tubérculo, 

envolvendo as partes infectadas (amolecimento excessivo, com produção de gás), 

pela utilização de uma alça estéril. Após o estriamento, as bactérias cresceram em 

meio 523 (sacarose, 10,0 g; caseína ácida hidrolisada, 8,0 g; extrato de levedura, 

4,0 g; K2HP04, 2,0 g; MgS04.7H20, 0,3 g; ágar, 15,0 g; água destilada, 1L) (Romeiro 

et aI., 1988), específico para o gênero Erwinia, por 24 h, a 250 C, em aerobiose, pois 

a bactéria é anaeróbia facultativa. 
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As colônias isoladas foram repicadas em caldo (meio 523). Após 24 h de 

incubação a 25°C, as colônias foram repicadas em meio TSA (Difco) e armazenadas 

em geladeira até a sua utilização. 

3.2.2 - Identificação do microrganismo isolado através de testes 

bioquímicos e fisiológicos 

Os testes bioquímicos foram realizados de acordo com os métodos descritos 

por Shaad et aI. (2001), com o objetivo de identificar o gênero da bactéria: 

crescimento em meio de cultura específico, forma da célula e coloração de gram, 

metabolismo de diferentes fontes de carbono (fermentativo ou oxidativo), 

crescimento em anaerobiose e em meio YDC (extrato de levedura, 10,0 g; dextrose, 

20,0 g; CaC03 , 20,0 g; agar, 15,0 g; água destilada, 1 L) . Os resultados foram então 

comparados com as características para o gênero da bactéria patogênica de planta 

(Kreig,1984). 

A determinação das espécies e subespécies foi baseada na reação aos 

seguintes testes: atividade pectinolítica, crescimento rápido em ágar nutriente (AN) 

(Difco) em diferentes temperaturas (10, 15, 25, 30 e 37° C), crescimento na 

presença de NaCI (5 e 10%), atividade fosfatásica, sensibilidade a eritromicina, 

utilização de fontes de carbono (Tabela 1) (Shaad et aI., 2001). Outros testes 

bioquímicos foram realizados através do sistema de identificação API 20E 

(BioMérieux). Os resultados obtidos foram comparados com dados da literatura 

(Kreig, 1984). 

3.2.3 - Identificação do microrganismo isolado através de técnica 

de peR 

Após o crescimento das células bacterianas em caldo TSB por 24h à 25° C, a 

extração do DNA do microrganismo isolado foi feita através da utilização do kit de 

extração de DNA de bactérias Gram-negativas (Amersham BioSciences - Product 

code: 27-5237-01). A diluição do DNA extraído foi feita para a obtenção de uma 

concentração de DNA de 5 ng/mL. 

O PCR foi realizado em termociclador 2400 Perkin Elmer, utilizando os 

oligonucleotídeos sintéticos (primers) Y1 (5'-GCACGTATGATGAGCCAGG-3') e Y2 

(5'-GGAATTCAGCCTGTTTGAAC-3'), espeCíficos para Erwinia carotovora e 
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selecionados a partir do gene codificado de recombinase A, para a amplificação de 

um segmento de 280pb. A bactéria utilizada como padrão (Erwinia carotovora) foi 

fornecida pela EMBRAPA. A amplificação do gene ocorreu com 50f..lL de solução 

final de peR, contendo: 20f..lL de Master Mix (taqpolimerase, tampão e DNTp), 1,3f..lL 

de cada primer, 1 ,0f..lL de Mg+2 (cofator da taqpolimerase), 3,0f..lL do DNA isolado e 

23,4f..lL de água MiIIiQ autoclavada. As condições de amplificação foram as 

seguintes: o DNA foi desnaturado a 94° e por 3 min, seguido de 32 ciclos de 

desnaturação a 94° e por 45 seg, hibridização a 57° e por 90 seg e polimerização à 

72° e por 120 sego Após único ciclo final de 72° e por 7 min e abaixamento da 

temperatura a 4° C, alíquotas de 3f..lL do produto de PCR foram analizadas através 

de eletroforese em gel de agarose 1,0% contendo 1 f..lL de brometo de etídio (Hélias 

et ai., 1998). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Identificação de espécie bacteriana em mandioquinha 

A bactéria causadora de podridão-mole foi facilmente isolada de raízes de 

mandioquinha, sendo obtidos dois isolados. Em meio 523, as colônias 

apresentaram-se brancas, opacas, não fluorescentes e elevadas. Através do 

microscópio óptico, verificou-se que ambos os isolados estudados são cocos gram

negativos. A bactéria é móvel, anaeróbia facultativa, catalase positiva e oxidase 

negativa. Segundo Hyman et ai. (1998), citado por De Boer & Kelman (2001), 

bactérias pectinolíticas são confirmadas como sendo do gênero Erwinia através da 

detecção de testes de catalase (positivo), oxidase (negativo), que apresentam 

metabolismo anaeróbio facultativo. Em meio YOC, não foi verificada a presença de 

pigmento amarelo ou rosa. De acordo com critérios fisiológicos e bioquímicos, o 

microrgasnismo foi identificado como Erwinia pectinolítica. 

Os testes bioquímicos e fisiológicos para a diferenciação das subespécies 

pectinolíticas forneceram os resultados apresentados na Tabela 1. Os resultados 

apontam para a identificação de Erwinia carotovora subsp. odorifera. 

Para a identificação de subespécies de Erwinias pectinolíticas, Hélias et ai. 

(1998) realizaram testes de acidificação da lactose, melibiose, sorbitol e arabitol, 

produção de indol, alcalinização do citrato, crescimento a 37° C e produção de 

substâncias reduzidas a partir da hidrólise da sacarose. 

A taxonomia de Erwinias causadoras de podridão-mole ainda está em fluxo. 

Recentemente, a nomenclatura Pectobacterium foi proposta, mas a maioria da 

comunidade de pesquisadores de Erwinia não aceitou a nomenclatura uma vez que 

os dados apresentados por Hauber et ai. (1998) eram muito vagos para sustentar a 

transferência da Erwinia pectinolítica para um novo gênero (Yap et ai., 2004) . 

Entretanto, são encontrados na literatura trabalhos onde a nomenclatura 

Pectobacterium substitui a Erwinia (Kang et ai., 2003; Henz et ai., 2005). No 

presente trabalho, foram utilizados os nomes originais. 
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Tabela 1 - Testes bioquímicos e fisiológicos para a identificação de Erwinias 

pectinolíticas 1 (Shaad et aI., 2001). 

Teste Isolado Ecc Eca Eco Ech 

Coloração de gram 
Motilidade Móvel Móvel Móvel Móvel Móvel 

Crescimento à 
10° C + 
15° C + 
25° C + + + + 
30° C + + + + 
37° C + + + + 
Crescimento em 
NaCI5% + + + + 
NaC110% + + + 
Anaeróbio facultativo + + + + + 

Produção de gás a partir de D- + + + + + 
glicose 
Atividade pectinolítical 
maceração 
do tecido 

+ + + + + 

Atividade fosfatásica + 
Sensibilidade à eritromicina ND + 
Produção de ácido a partir de D- + + + + + 
glicose (*) 
Urease 

Indol + 

Citrato + + + + + 

Catalase + + + + + 

Oxidase 

Produção de pigmento em meio YDC 

Redução de nitrato a nitrito (*) + + + + + 

Produção de ácido a partir de: 
Adonitol + 
Arnidalina (*) + 
L-arabinose + + + + + 
Celobiose + + + + 
Esculina + 
Inositol (*) 
Lactose (*) + + + + + 
Maltose + 
Manitol (*) + + 
Manose + 
Melobiose (*) + + + + + 
Rafinose (*) + + + ND + 
Ramnose + + 
Sacarose (*) + + + + + 
Salicina + + 
Sorbitol (*) + + 
Trealose + + + + 
D-xilose + + 
ND, não determinado; (*) API 20E; 
l Ecc = E. carotovora subesp. carotovora; Eca = E. carotovora subesp. atroseptica ; Eco = E. 
carotovora subesp_ odorífera; Ech = E. chrysanfhemi 
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o efeito-degradação das raízes decorra, principalmente, da ação microbiana, posto 

que a irradiação é bastante eficiente para a eliminação de formas biológicas de 

contaminação. Para a comprovação desta hipótese, outros trabalhos deveriam ser 

realizados com esta finalidade, onde a eficácia da irradiação poderia ser medida 

através da quantificação da atividade enzimática, do monitoramento do crescimento 

microbiano e acompanhado de análise sensorial do material irradiado, pois esta 

última faz a avaliação dos atributos de qualidade de produtos que sofreram 

irradiação. 

Raízes de mandioquinha-salsa minimamente processadas (lavadas, 

descascadas, cortadas e embaladas em filmes de polietileno) foram irradiadas no 

CENA (Centro de Energia Nuclear da Agricultura), em Piracicaba, a uma dose de 2 

kGy. A radiação gama preservou as propriedades físico-químicas das raízes, como 

cor e umidade, de extrema importância em se tratando de um produto fresco. Além 

disso, não foram observadas alterações de sabor, determinada através de análise 

sensorial com painel de provadores treinados. A contagem microbiana, que visou 

identificar a presença de fungos e leveduras, mostrou que as amostras irradiadas 

mantiveram-se em níveis aceitáveis de consumo até o 14° dia de armazenamento, 

superando as amostras não-irradiadas, que neste período apresentaram um alto 

grau de deterioração (Iemma, 2001). Neste trabalho desenvolvido no CENA, a 

contagem microbiana foi feita somente para o crescimento de bolores e leveduras e 

não para contagem total de bactérias. 

As raízes de mandioquinha passam por um processo de lavagem no dia da 

colheita. Uma quantidade equivalente a 30 kg de raízes é colocada em uma rede 

basculante cujas extremidades são fIXadas em lados opostos (que pode ser feito de 

forma semi-manual ou mecanizada, dependendo da reagião). Após o mergulho no 

tanque, a rede oscila no sentido longitudinal permitindo a lavagem das raízes por 

atrito entre elas. Nesta fase, a água, além de remover os resíduos de terra, penetra 

nas raízes veiculando os contaminantes (Henz et aI., 2001). Por esta razão, a 

conservação das raízes tuberosas de A. xanthorrhiza é menos eficiente em raízes 

higienizadas do que em raízes não lavadas. Do mesmo modo, as raízes que foram 

mais uma vez mergulhadas em hipoclorito apresentaram maior degradação e 

produção de gás do que as raízes submetidas ao tratamento convencional (Figuras 

19 e 21). 
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4.2 - Identificação do microrganismo isolado através de técnica de 

peR 
Os produtos obtidos através da amplificação do peR apresentaram o 

tamanho esperado (280pb), o que comprova a hipótese do microrganismo isolado 

ser do gênero Erwinia carotovora, sobretudo quando comparado ao padrão de 

bactéria enviado pela EMBRAPA (Figura 1). 

Através dos testes bioquímicos descritos no ítem anterior, a bactéria foi 

identificada como sendo da subespécie odorífera. O resultado obtido através da 

técnica de peR confirma o gênero da bactéria, mas não a subespécie. 

A B Padrão c 
pb 

280-

Figura 1 - Gel de agarose (1,0%) dos produtos de amplificação do DNA via peR de 

fragmentos de genes de Erwinia carotovora: A e B correspondem ao microrganismo 

isolado, enquanto e mostra o fragmento amplificado do microrganismo padrão, 

fornecido pela EMBRAPA. 
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Gene Recombinase A (Erwinia carotovora) 

wasabiae TCTCACAT GGGCCTTGCGGCACGTATGATGAGCCAGGCTATGCGCAAATT GGCGGG TAAC 
odoriferum TCCCACATGGGGCTGGCTGCACGTATGATGAGCCAGGCTATGCGTAAACTGGCGGGTAAC 
betavasculorum TCCCACATGGGACTGGCTGCACGTATGATGAGCCAGGCTATGCGTAAACTGGCGGGTAAC 
carotovor um TCTCATATGGGCCTTGCGGCACGTATGATGAGCCAGGCTATGCGTAAGCTGGCGGGTAAC 

** ** ***** ** ** **************************** ** * * * * ** * * ** * 
wasabiae ACTCGCGTTAAAGTCGTGAAGAATAAAGTGGCAGCACCGTTCAAACAGGCTGAATTCCAA 
odoriferum ACCCGCGTGAAAGTCGTGAAGAATAAAGTGGCAGCACCGTTCAAACAGGCTGAATTCCAA 
betavasculorum ACCCGTGTTAAAGTCGTGAAGAATAAAGTCGCAGCACCGTTCAAACAGGCTGAATTCCAA 
carotovorum ACCCGCGTGAAAGTCGTGAAGAACAAAATGGCCGCACGGTTCAAACAGGCTGAATTCCAA 

** ** ** ************** ** * * ** **** ********************** 

Figura 2 - Alinhamento dos genes da recombinase A em subespécies de Erwinia 

carotovora. 

Testes moleculares vêm sendo utilizados para a identificação de 

microrganismos e se baseaim na amplificação do gene de pectato liase ou mesmo 

de um fragmento de Erwinia sp. Erwinias pectinolíticas causadoras de podridãermole 

foram isoladas de diferentes fontes e identificadas por diversos autores (Fiori & 

Schiaffino, 2004; Yap et ai., 2004; Duarte et ai., 2004; Seo et ai., 2003; Kang et aI., 

2003; Hyman et aI., 2000; Hélias et aI. , 1998; Darrasse et aI., 1994). A identificação 

do microrganismo via PCR através da utilização do gene da recombinase A, 

presente em pelo menos quatro subespécies de Erwinia carotovora: E. carotovora 

subesp. wasabiae, E. carotovora subesp. odorífera, E. carotovora subesp. 

betavasculora e E. carotovora subesp. carotovora (NCBI, 2005). 

A metodologia de identificação proposta neste trabalho é uma alternativa de 

identificação da bactéria E. carotovora em relação às técnicas de PCR anteriormente 

descritas, baseadas na presença do gene da pectato liase (Duarte et aI., 2004; 

Hélias et ai. , 1998). 
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5. CONCLUSÕES 

A bactéria isolada de raízes tuberosas de mandioquinha foi identificada como 

Erwinia carotovora subsp. odorifera através de testes bioquímicos e fisiológicos, e 

como Erwinia carotovora, via técnica de peR. A Erwinia pectinolítica identificada 

está fortemente relacionada com o curto período de vida pós-colheita das raízes de 

mandioquinha. 
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Capítulo 3 

Caracterização físico-química e reológica 

do amido de mandioquinha-salsa 

(Arracacia xanthorrhiza Bancroft.) 
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Capítulo 3 - Caracterização físico-química e reológica do 

amido de mandioquinha-salsa (Arracacia xanthorrhiza 

Bancroft.) 

1. REVISÃO DA LITERATURA 

O amido de mandioquinha 

Algumas características físico-químicas e reológicas do amido extraído de 

raízes de mandioquinha-salsa já foram estudadas anteriormente. O teor de amido 

das raízes varia entre 15 e 36%, em base úmida (Leonel & Cereda, 2002; Pérez et 

aI., 1999), enquanto o teor de amido total extraído da planta, em base seca, é de 

97,8% (Pérez et aI., 1999). Os grânulos possuem uma forma elipsóide e são 

truncados, com o diâmetro variando de 4 a 26 J.lm (Cereda, 2001; Pérez et aI., 1999). 

A presença de poros, ao longo da região equatorial do grânulo de amido de 

mandioquinha, medindo cerca de 2 J.lm de diâmetro, foi observada por microscopia 

eletrônica de varredura e já verificada em outros grânulos de amido, como os de 

milho (Santacruz et aI., 2002). 

Santacruz et aI. (2003) estudaram o poder de inchamento e a solubilidade do 

amido de mandioquinha. A solubilidade foi medida a 120° C e apresentou um 

resultado de 2,6 %, enquanto o poder de inchamento observado foi de 57,9 9 / 100 9 

de amido. 

A temperatura de gelatinização dos grânulos de amido de mandioquinha é 

mais baixa que a maioria dos outros amidos. A temperatura inicial de gelatinização 

foi analizada por DSC (Differential scanning calorimetry - calorimetria diferencial de 

varredura) e pelos viscoamilogramas Brabender e Rapid Visco-Analyzer. As faixas 

de gelatinização, encontradas para o amido de mandioquinha, foram de 62-95° C, 

68-95° C e 56-73° C, respectivamente (Pérez et aI., 1998). Santacruz et aI. (1998) 

verificaram, por DSC, a temperatura média de gelatinização do amido de 

mandioquinha e o teor de amilose de 60,1 ° C e 4 ± 1 %, respectivamente. 

Tovar et aI. (2002) determinaram enzimaticamente o teor de amido e de 

amilose de amido de mandioquinha: 95,8 9 / 100 9 e 21,2 %. O teor de amido 
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resistente e o índice de sinerese de géis, estocados por 24 h à 4° C, também foram 

determinados: 3,3 9 /100g (base seca) e 1,2 %. 

A composição e as propriedades fisico-químicas do amido de mandioquinha 

foram determinadas anteriormente (Tabelas 1 e 2) (Pérez et aI., 1999). Em relação 

às propriedades físicas, o amido de mandioquinha assemelha-se bastante ao de 

mandioca (Pérez et aI., 1999). 

Tabela 1 - Composição do amido de mandioquinha (% em base seca) 1 

Componente 

Umidade 

Amido total* 

Proteína 

Fibra 

Cinzas 

Gordura 

Açúcares totais 

Açúcares redutores 

Açúcares não-redutores 

Amilose 

Amilopectina 

Fósforo 

Fosfato 

* Calculado por subtração 

1 Pérez et aI.. 1999. 

% em base seca 

14,00 ±0,12 

97,87 

0,05 ± 0,01 

0,25 ±0,02 

0,13±0,01 

0,07 ±0,02 

1,60 ± 0,06 

1,50 ± 0,06 

0,10 ±0,03 

38,5 ± 1,3 

61,5 ± 1,5 

0,063 ± 0,01 

0,194 ± 0,01 
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Tabela 2 - Propriedades físicas, físico-químicas e reológicas do amido de 

mandioquinha 1. 

Propriedade 

pH 

Acidez (meq/g) x 10-4 

Densidade absoluta (g/mL) 

Aw 

Sinerese 

Tensão de cisalhamento (rpm) 

6 

12 

30 

60 

l Pérez et aL , 1999. 

Valor 

7,0 

3,0 

1,4032 

0,602 

Baixa tendência a sinerese 

28.500 

15.830 

8.370 

5.420 

Segundo Pérez et aI. (1999), o amido de mandioquinha apresenta dois 

estágios bem marcados de inchamento do grânulo. O primeiro ocorre rapidamente, 

entre 70 e 80° C, seguido de um estágio mais lento, a temperaturas acima de 85° C. 

Os dados de tensão de cisalhamento sugerem que o amido apresenta um 

comportamento característico de fluido nãcrnewtoneano pseudo-plástico, a 30 e 

50°C. 

No Brasil, três empresas multinacionais respondem por grande parte da 

produção de amido: a Com Products Brasil (filial da Com Products Intemationa~ , a 

Cargill, e a National Starch, que comercializam o amido nativo (natural) ou 

modificado. O amido de mandioquinha ainda não é produzido por estas empresas. 

Poucos estudos de viabilização do processamento e das características físico

químicas e reológicas deste amido foram realizados até hoje. As propriedades de um 

amido proveniente de uma cultura com baixo rendimento em amido pode ser uma 

justificativa ao seu processamento - sem que se esqueça, é claro, dos pontos já 

mencionados, como o aproveitamento do excesso de safra. Além disso, o principal 

foco de processamento do amido, neste caso, não seria as grandes empresas, mas 

sim os pequenos e médios produtores de mandioquinha, através da adoção de 

métodos rústicos e simples de extração de amido. 
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Por outro lado, as indústrias de alimentos e os produtores agrícolas estão 

interessados na identificação e no desenvolvimento de espécies que produzam 

amidos nativos com características físico-químicas especiais, que poderiam 

substituir amidos modificados quimicamente. Além disso, muitos setores alimentares 

estão à procura de amidos naturais, dado que os amidos modificados são 

considerados como aditivos alimentícios, onde seu uso é limitado pela legislação e 

devem ser declarados no rótulo (Cereda, 2001). 

O processamento das raízes de mandioquinha não é comum na maioria dos 

países onde a planta é cultivada. O fato de as raízes de mandioquinha serem 

comercializadas frescas é importante, primeiramente, em razão de sua extrema 

perecibilidade. A mandioquinha-salsa é uma matéria-prima com potencial de 

aproveitamento como fonte de amido, uma vez que é comercializada em entrepostos 

hortigranjeiros com preços bastante elevados, relacionados à sua alta perecibilidade 

(Cereda, 2001). Além disso, a fina casca das raízes de mandioquinha propicia um 

excelente aproveitamento da planta, já reportado na literatura (Cereda, 2001), que 

chega a atingir 23% de rendimento. Amante el ai. (1998) justifica o porquê do uso de 

amidos tuberosos ainda não estar amplamente difundido, principalmente quando 

comparado à cultura da mandioca, onde o diferencial está na extração de seu 

amido, que sedimenta rapidamente, gera bons rendimentos, e é livre de pigmentos e 

impurezas, em contraste com outros amidos, como o da mandioquinha, que é uma 

planta amarela (Cereda, 2001). No entanto, a utilização exclusiva do amido de 

mandioca não é suficiente, pois amidos de diferentes fontes são necessários para 

atender a uma ampla diversidade mercadológica e tecnológica (Amante et ai., 1998). 
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2. OBJETIVOS 

Objetivos gerais: 

Estudar as características físico-químicas do amido de mandioquinha extraído 

em laboratório. 

Objetivos específicos: 

Caracterizar aspéctos de composição, físico-químicos e reológicos do amido 

de mandioquinha, tais como os teores de amido total e de amilose, a morfologia, a 

viscosidade e a turbidez da pasta de amido, a capacidade de retenção de água 

(sinerese) e a firmeza dos géis de amido formados sob diferentes condições de 

temperatura, pH, e a concentração de amido, mediante o emprego da ferramenta 

estatística já mencionada (MSR). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - MATERIAIS 

Material vegetal 

Para a extração e determinação das propriedades físico-químicas do amido, 

foram utilizadas as raízes mandioquinha-salsa (Arracacia xanthorrhiza Bancroft. Cv. 

Amarela de Senador Amaraf) , também fornecidas pelo CEAGESP um dia pós

colheita. 

Reagentes 

Todos os outros reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico. 

3.2 - MÉTODOS 

3.2.1 - Extração do amido 

A metodologia, utilizada para a extração do amido de mandioquinha em 

escala laboratorial, foi baseada em alguns processos de isolamento de amido 

encontrados na literatura (Hermann, 2004; Santacruz et aI., 2002; Nkala et aI., 1994), 

com modificações. As raízes foram inicialmente pesadas, lavadas em água corrente, 

descascadas e cortadas em cubos com aproximadamente 1,0 cm de aresta. A 

homogeneização das raízes com água destilada (1 :1) foi feita em liquidificador 

comum, durante três minutos e, em seguida, filtradas em peneira de tecido. O 

resíduo da filtração foi re-suspenso em água destilada (1 :3) e centrifugado a 

10.000 x 9 por 30 min, a 4°C. O sobrenadante foi descartado e o decantado foi re

suspendido em água destilada (1 :1) e novamente centrifugado. Este procedimento -

lavagem do decantado, seguida de centrifugação - foi repetido pelo menos dez 

vezes até que um sedimento de amido branco e limpo fosse obtido após a 

centrifugação. Ao final do último processo de centrifugação, o sobrenadante foi 

descartado e o resíduo foi colocado em papéis absorventes sob sistema de 

circulação forçada de ar, à temperatura ambiente, por aproximadamente 16 h. 
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Após a secagem, o amido obtido, em flocos, foi triturado em moinho (IKA® 

A10, Labortechnik, Alemanha) para a obtenção de um pó fino. Por fim, o amido 

obtido foi pesado para fins de cálculo de seu rendimento. 

3.2.2 - Viscosidade 

A determinação da viscosidade da pasta de amido de mandioquinha foi feita 

conforme o método descrito por Afoakwa & Sefa-Dedeh (2002) e Garcia & Walter 

(1998). Uma solução de 6% de amido (em base seca) foi transferida para o 

Brabender Viscoamylograph e aquecida de 25 a 95°C, a uma taxa de 2°C/min. A 

pasta foi, então, mantida a 95°C por 15 minutos e resfriada a 2°C/min até 50°C. 

Utilizando um "cartridge" de 700 cmg a uma rotação de 750 rpm, foi determinada a 

curva de viscosidade, nas condições descritas acima, que possibilita verificar a 

temperatura onde a viscosidade da pasta é máxima (pico de viscosidade), a 

viscosidade da pasta na temperatura máxima (95°C), a viscosidade da pasta após 

15 min a 95°C, e a viscosidade após o resfriamento a 50°C. Estes experimentos 

foram repetidos três vezes e os dados obtidos foram apresentados em forma de 

tabela. 

3.2.3 - Determinação do teor de amido total 

Na determinação do teor de amido total foi adotado o mesmo protocolo 

descrito anteriormente (Arêas & Lajolo, 1981). No entanto, foram utilizados 50 mg do 

amido de mandioquinha extraído para a quantificação. Os experimentos foram feitos 

em triplicata e repetidos, pelo menos, duas vezes. 

3.2.4 - Determinação do teor de amilose 

O teor de amilose do amido foi determinado através da metodologia descrita 

por Morrison & Laignelet (1983). As amostras (40 mg de amido isolado) foram 

dissolvidas em 5,0 mL de uma solução de UDMSO (dimetilsulfoxido e uréia a 6,0 M, 

9:1). Após agitação vigorosa em vortex, os tubos foram colocados em banho de 

água fervente por 20 minutos e então transferidos a uma estufa a 100°C por mais 90 

min, para assim garantir a total gelatinização do amido. Após resfriamento em banho 

de gelo, uma alíquota de 1,0 mL desta solução (amido-UDMSO) foi transferida a 

uma proveta e 95 mL de água foram adicionados, em quatro porções, sob agitação 
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vigorosa após cada adição. 2,0 mL de uma solução 12-KI (2 mg 12, 20 mg Kl/mL) 

foram acrescentados e o conteúdo foi novamente misturadocom vigor. O volume 

final foi ajustado a 100 mL com água destilada e a leitura de absorbância da solução 

foi feita a 635 nm em espectrofotômetro contra o branco, uma solução de UDMSO-

12-KI sem amido. O teor de amilose foi determinado por meio da curva de calibração, 

com 0-100% de amilose, usando misturas de soluções de amilose e amilopectinas 

puras. Todas as amostras foram preparadas em triplicata e repetidas, pelo menos, 

três vezes. 

3.2.5 - Turbidez 

A turbidez do amido de mandioquinha foi determinada conforme o protocolo 

descrito por Perera & Hoover (1999). 2% de soluções aquosas de amido de 

mandioquinha foram aquecidas em banho de água fervente por 1 h, sob agitação a 

cada 5 min (vórtex). As suspensões foram resfriadas à temperatura ambiente por 1 h. 

As amostras foram estocadas por cinco dias a 4°C em um refrigerador doméstico e a 

turbidez das soluções foi medida a cada 24 h através da medida de absorbância a À. 

= 640 nm em espectrofotômetro contra o branco (água), a partir do tempo zero. As 

amostras foram preparadas em triplicata e o experimento foi realizado três vezes. 

3.2.6 - Microscopia eletrônica de varredura do amido de 

mandioquinha em diferentes estágios do processo de extração 

Para a realização da microscopia eletrônica de varredura dos amidos 

extraídos, as amostras foram preparadas como descrito anteriormente (Capítulo 1 -

item 3.2.10 - Extração do amido de mandioquinha em diferentes estágios de 

deterioração e observação em microscópio eletrônico). 

Os grânulos de amido observados em microscópio eletrônico foram obtidos 

em diferentes estágios do processo de extração: 1) 1° estágio de centrifugação, 2) 5° 

estágio de centrifugação e no 3) 10° e último estágio do processo de isolamento do 

amido. 
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3.2.7 - Formação do gel de amido 

As soluções de amido de mandioquinha foram preparadas em diferentes 

concentrações (de 8 a 16%, Tabela 3) , em base seca, em distintos pHs: tampão 

fosfato 20 mM, pHs 6,0, 7,0 e 8,0, e tampão citrato 20 mM, pHs 4,0 e 5,0. Estes 

mesmos valores de pH foram estudados por Rojas et aI. (1997) em géis de proteínas 

de soro de leite. As soluções foram aquecidas em banho de água por 5 minutos a 

diferentes temperaturas (60 a 80oe, Tabela 3). Após o resfriamento por 30 minutos 

em banho de gelo, os testes de firmeza e de capacidade de retenção de água 

(sinerese) foram determinados nos termos do protocolo descrito a seguir. 

Tabela 3 - Condições de formação do gel de amido de mandioquinha: valores em 

escala e reais. 

Experimento Valores em escala Valores reais 

Tratamento X1 X2 X3 pH TtC) C(%) 

-1 -1 -1 5,0 65 10 

2 -1 -1 7,0 65 10 

3 -1 -1 5,0 75 10 

4 1 -1 7,0 75 10 

5 -1 -1 5,0 65 14 

6 1 -1 1 7,0 65 14 

7 -1 1 1 5,0 75 14 

8 1 1 7,0 75 14 

9 O O O 6,0 70 12 

10 O O O 6,0 70 12 

11 -2 O O 4,0 70 12 

12 2 O O 8,0 70 12 

13 O -2 O 6,0 60 12 

14 O 2 O 6,0 80 12 

15 O O -2 6,0 70 8 

16 O O 2 6,0 70 16 
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3.2.8 - Capacidade de retenção de água 

Os ensaios para a determinação da capacidade de retenção de água dos géis 

de amido de mandioquinha foram realizados segundo o método descrito por Rojas et 

ai. (1997). As amostras, elaboradas conforme o protocolo descrito anteriormente, 

foram preparadas em tubos Eppendorf de 1,5 mL e centrifugadas a 10.000 x g, por 

30 minutos, usando o Eppendorf Micro Centrifuge 5417 C (Brinkmann Instruments 

Canadá Ltd, Mississauga, Ont.). Os tubos foram pesados antes e após a 

centrifugação e removido o líquido sobrenadante, expelido após a centrifugação. A 

diferença entre estes dois valores foi considerada como a porcentagem de água 

expelida. 

Realizados os experimentos, o modelo de superfície de resposta (MSR) foi 

empregado para estimar as condições de preparo do gel de mandioquinha onde a 

menor quantidade de água foi expelida (menor grau de sinerese). 

Segundo a análise estatística (MSR), os géis que apresentaram menor grau 

de expulsão de água foram preparados e estocados por dois dias à temperatura 

ambiente e de refrigeração, com o objetivo de se verificar o efeito da estocagem na 

capacidade de retenção de água dos géis de amido de mandioquinha. 

3.2.9 - Análise da firmeza do gel 

A força máxima (firmeza, N) dos géis de mandioquinha preparados foi medida 

através do texturômetro SMS (modelo TAXT2i, Stable Micro System, England), 

equipado com um probe cilíndrico P/25. Foram utilizados os seguintes parâmetros: 

velocidade de pré-teste: 5,0 mmls; velocidade do teste: 1,0 mmls; velocidade pós

teste: 5,0 mmls; distância de perfuração: 1,0 mm. Cada gel foi preparado em 

triplicata em béqueres de 50 mL (5,5 cm de altura por 4,5 cm de diâmetro) e foram 

realizados no mínimo quatro testes para cada tipo de gel. Esse ensaio objetivou 

avaliar a textura dos géis de amido de mandioquinha estudados, inclusive quanto à 

capacidade de retenção de água (sinerese). 
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3.2.10 - Modelo experimental: MSR e análise de dados 

O efeito das variáveis X1 (pH), X2 (temperatura, °C) e ~ (concentração de 

amido, %), durante o processo de gelatinização do amido de mandioquinha, a cinco 

níveis de variação, foi determinado conforme o Delineamento Central Composto 

(DCC) (Barros Neto et aI. , 2002), como mostrado anteriormente na Tabela 3, com 16 

experimentos e 15 tratamentos. 

Esse modelo foi aplicado nos testes de compressão (firmeza do gel) e na 

determinação da capacidade de retenção de água dos géis. A resposta Y do modelo 

foi , então, Y1 = % de água expelida para os ensaios de capacidade de retenção de 

água e Y 2 = Firmeza (N) para os testes de compressão. 

Os dados foram avaliados estatisticamente por análise de variância (ANOVA) 

e regressão linear, através do pacote estatístico Statistical Analysis System (SAS) 

(SAS vertion 6.0, SAS Institute Inc., Cary, NC). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Extração do amido 

o rendimento do amido extraído em escala laboratorial variou de 14,3 a 

17,5%, com uma média de 15,8% (Tabela 4). O amido foi facilmente separado das 

raízes de mandioquinha devido ao alto teor de água e à baixa concentração de 

material fibroso das raízes, principalmente quando comparado à extração de amido 

de mandioca. A etapa de lavagem do sedimento foi extremamente importante para 

se obter uma amostra de amido limpo e claro (branco). A variação no rendimento 

final do amido se deu a perdas experimentais conseqüentes do processo (parte do 

amido pode ser perdida durante o processo de descarte do sobrenadante entre os 

ciclos de centrifugação). Segundo Cereda (2001), o rendimento da extração de 

amido de mandioquinha pode variar de 5 a 23%, dependendo da eficiência do 

processo. 

O rendimento da ahipa, uma leguminosa originária da América do Sul, 

considerada uma matéria-prima amilácea interessante em razão de seu rápido 

desenvolvimento (apresenta 5 meses de ciclo de cultivo), considerável 

adaptabilidade às variações climáticas e elevado teor de amido (45-55%, em base 

seca), apresenta-se bem abaixo ao de mandioquinha, que é de 4,3% (Leonel et ai., 

2003), enquanto o rendimento do amido de batata doce e o de mandioca variam de 

28,3 a 31,8 % e 24,6 a 27,8 %, respectivamente (Abera & Rakshit, 2003; 

Madhusudhan et a/., 1992). 

Tabela 4 - Características do amido de mandioquinha: rendimento do processo de 

extração, teor de amido total e de amilose. 

Características 

Rendimento 

Teor de amilose 

Amido total 

Valores (%) 

15,8 ± 1,3 

12,1±O,3 

87,8 ±2,5 
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4.2 - Viscosidade 

o Viscoamilograma Brabender (VB) fornece informações de grande utilidade 

sobre as características da viscosidade de pastas de amido durante o aquecimento e 

resfriamento, tais como a temperatura na qual o amido começa a se ligar 

(gelatinização) , a estabilidade da viscosidade durante o período de agitação à 

temperatura constante (95° C), e como ele se comporta durante o resfriamento. Um 

amido ideal seria aquele em que a viscosidade máxima, uma vez alcançada, se 

manteria estável durante o processo de agitação e resfriamento (Pazoa, 1996). 

Na indústria, o amido ideal para muitos produtos alimentícios deve preencher 

dois conjuntos essenciais e complementares de requisitos. Em primeiro lugar, em 

baixas concentrações deve produzir a textura desejada e uma pasta encorpada que 

se mantenha leve e flexível a baixas temperaturas. Depois, o amido deve preservar 

a sua capacidade de espessar-se a altas temperaturas e sob tensão de 

cisalhamento. Por isso, o estudo das propriedades reológicas do amido é de extrema 

importância (Garcia & Walter, 1998). 

A Tabela 5 e a Figura 1 mostram o comportamento reológico do amido 

medido por VB. Durante o ciclo de aquecimento, de 25 a 95°C (46 min), a pasta de 

amido de mandioquinha apresentou um ponto máximo de viscosidade a 28 min, de 

1400 Unidades Brabender (UB). Neste pico, a temperatura da pasta foi de 62°C, que 

é a temperatura de gelatinização do amido de mandioquinha. A 95°C, a viscosidade 

da pasta foi de 610 UB e, após 15 min nesta temperatura, a viscosidade diminuiu 

para 470 UB, aumentando para 580 UB ao final do ciclo de resfriamento, à 

temperatura de 50°C. A consistência da pasta, após 15 min a 95°C, fornece uma 

estimativa de sua resistência à desintegração durante o processo de aquecimento e 

resfriamento. A viscosidade do amido de mandioquinha diminuiu de 610 até 470UB 

durante a análise, mostrando uma pequena resistência à quebra. O pequeno 

aumento na viscosidade da pasta, durante o ciclo de resfriamento de 470 a 580 UB, 

foi , muito provavelmente, devido a gelatinização e ao conseqüente intumescimento 

dos grânulos de amido de mandioquinha, que iniciaram o processo de associação -

ou de retrogradação, em função da diminuição da temperatura da pasta. 
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Tabela 5 - Viscoamilograma Brabender: parâmetros reológicos expressos em 

Unidades Brabender (UB) para o amido de mandioquinha. 

Parâmetros reológ icos 

Viscosidade inicial (US) 

Pico de viscosidade (US) 

Temperatura do pico de viscosidade ("C) 

Viscosidade a 95°C (US) 

Viscosidade após 15 min a 95°C (US) 

Viscosidade final, resfriamento a 50°C (US) 

1600 

~ 1400 
-g ~ 1200 
-cal 
;§ ~ 1000 

-;- ãi 800 
-C-c 
.g 5i 600 
_.c 
~ ~ 400 
um 
cn 200 
:> 

O i ........ .J 
-200 10 20 30 40 50 60 

Tempo (min) 

70 

Valores 

o 
1400 ± 7 

62 ± 1 

610 ± 7 

470 ± 6 

580 ± 14 

80 90 100 

Figura 1 - Viscoamilograma Brabender: medida de viscosidade do amido de 

. mandioquinha extraído em escala laboratorial. 

o amido de inhame apresenta valores de viscosidade similares ao observado 

no amido de mandioquinha, após o ciclo de resfriamento a 50°C:· em tomo de 500 

BU (Afoakwa & Sefa-Dedeh, 2002). Pérez et aI. (1999) encontraram resultados 

paralelos de viscosidade final a 95 e 50° C para o amido de mandioquinha de um 

cultivar diferente da Amarela de Senador Amaral, que foi de 740 e 620 UB, 

respectivamente. Contudo, foi encontrado um menor valor de pico de viscosidade, 

de 760 UB. Bermudez (1997) detectou valores de viscosidade máxima para três 

variedades de mandioquinha-salsa: de 1180, 717 e 500 UB. Nas três variedades 

(distintas da variedade estudada no presente trabalho), a viscosidade a 95° C, após 

20 min nesta temperatura, foi de 355 UB e, após o resfriamento a 50° C, de 487 UB. 
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A alta viscosidade e a relativa estabilidade da pasta de amido de 

mandioquinha durante o cozimento são características apreciáveis na formulação de 

produtos alimentícios instantâneos, como sopas desidratadas e pudins. 

4.3 - Determinação do teor de amido total e amilose 

Os teores de amilose dos grânulos de amido variam conforme a fonte 

botânica do amido, mas também são afetados pelas condições climáticas e pelo tipo 

de solo. A atividade de enzimas envolvidas na biossíntese do amido também pode 

responder pela variação do teor de amilose dos diferentes amidos. Amidos 

provenientes de uma mesma planta podem apresentar diferentes valores em seus 

teores de amilose, fato atribuível não só aos diferentes métodos de extração do 

amido, como também aos métodos analíticos empregados na quantificação do teor 

de amilose (Singh et aI., 20Q3). 

Os valores do teor de amido total e de amilose constam da Tabela 4, 

apresentada anteriormente. O amido total da mandioquinha Amarela de Senador 

Amaral na preparação, representa 87,8% (base seca) do amido isolado (farinha), 

cujo teor de amilose determinado foi de 12,1 %. Cereda (2001) e Brito e Espin 

(1996) reportaram um teor de amido total de 48 a 55% e 68,2%, respectivamente, 

em base seca. 

Tovar et aI. (2002) encontraram o teor de amido total para a mandioquinha de 

95,8 9 por 100 9 de amostra seca. Em relação ao teor de amilose, conforme observa 

a literatura, os valores encontrados para a mandioquinha variam de 3,0 a 23,0 %, 

conforme seja a metodologia utilizada para a detecção e a variedade das raízes 

analisadas (Santacruz et aI., 2002; Santacruz et aI., 2003; Tovar et aI., 2002). 

O teor de amilose do amido é um dado importante no que diz respeito às suas 

propriedades de gelatinização e de retrogradação. Amidos com alto teor de amilose, 

como a batata (20,1 a 31,0 %), milho (22,4 a 32,5 %), taro (28,7 a 29,9%), inhame 

(27,8 a 29,2%), batata doce (20,5 à 25,5 %) e mandioca (18,6 a 23,6 %), 

apresentam alta sinerese, grande quantidade de água expulsa durante o processo 

de retrogradação. Esse fenômeno é indesejável durante o resfriamento e o 

armazenamento de produtos alimentícios, devido à instabilidade que causa ao 

alimento processado (Singh et aI., 2003; Gunaratne & Hoover, 2002; Hoover, 2001; 

Garcia & Walter, 1998). O amido de mandioquinha com um teor de amilose natural 
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de 12,1 % (intermediário) pode ser uma alternativa interessante ao uso de amidos 

modificados, que apresentam menor conteúdo de amilose. Na Europa existem 

muitos projetos em andamento para se obter, via engenharia genética, variedades 

de batatas com um teor muito baixo de amilose, para propósitos industriais 

(Santacruz et ai., 1998). 

A ahipa apresenta um teor de amido mais baixo que o da mandioquinha: em 

torno de 43% (Leonel et ai., 2003). No entanto, o teor de amilose encontrado pelos 

autores foi semelhante ao da mandioquinha, de 12,84%. 

Em diferentes cultivares de batata doce, o teor de amido e de amiloses variam 

de 43,4 a 79,4 % e de 17,0 a 22,0 %, respectivamente (Madhusudhan et aI. , 1992). 

O teor de amilose também pode variar de acordo com o tempo de colheita: em 

batatas, uma colheita tardia pode reduzir de 22,0% a 18,1 % o teor de amilose (Noda 

et a/. , 2004). 

4.4 - Determinação do teor de amido total nos diferentes estágios 

de extração do amido de mandioquinha 

O principal objetivo deste experimento foi de verificar se haveria perda de 

material amiláceo durante as sucessivas etapas de lavagem e de centrifugação dos 

resíduos e em toda a fase de extração do amido. 

A Figura 2 mostra o teor de amido total (%) nos dez diferentes estágios de 

lavagem e centrifugação dos resíduos. Embora o rendimento do processo seja 

menor no último estágio (10a centrifugação, Figura 2) em relação ao primeiro, o teor 

de amido total é de 87,8%, superior ao detectado no primeiro estágio, que foi de 

59,0%. Estes resultados mostram a importância do grande número de etapas de 

lavagem e centrifugação do resíduo para a obtenção do amido mais purificado, 

sobretudo pela remoção dos resíduos de parede celular. 
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Figura 2 - Teores de amido total (%) nos dez diferentes estágios de lavagem e 

centrifugação, durante o processo de extração do amido de mandioquinha. 

4.5 - Turbidez 

A turbidez das suspensões de amido de mandioquinha gelatinizados 

apresentou relativa estabilidade durante o armazenamento, evidenciando uma 

pequena diminuição na turbidez somente após 24 h de estocagem (Tabela 6). Estes 

resultados mostram uma grande estabilidade dos grânulos de amido nessas 

condições. Alguns fatores, como o entumescimento do grânulo, o teor de amilose, as 

proporções entre a amilose e a amilopectina, e as ligações intra e inte-moleculares, 

têm sido descritas como responsáveis pelo processo de turbidez desenvolvido por 

amidos durante o armazenamento (Singh & Singh, 2001). 

Em amidos de batata, os valores de turbidez aumentaram gradativamente 

durante 5 dias de armazenamento a 40 C, variando de 1,25 a 1,81 nm do 10 ao 50 

dia de estocagem (Kauar et aI. , 2002). Resultados similares foram encontrados por 

Singh & Singh (2001), onde a turbidez do amido de batata variou de 1,15 a 1,68 nm, 

ao final do quinto dia de armazenamento. 
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Tabela 6 - Efeito do armazenamento na turbidez da solução de amido de 

mandioquinha. 

Tempo de Turbidez 

Estocagem (h) (absorbância a 640 nm) 

° 1,32 ± 0,02 

24 1,10±0,14 

48 1,08 ± 0,04 

72 1,13±0,15 

96 1,09 ± 0,03 

4.6 Microscopia eletrônica de varredura do amido de 

mandioquinha em diferentes estágios do processo de extração 

Como no experimento para a verificação do teor de amido realizado 

anteriormente (item 4.4), este ensaio objetivou, também, verificar a necessidade dos 

repetidos processos de lavagem e centrifugação do resíduo amiláceo, durante o 

processo de extração do amido de mandioquinha, através da observação em 

microscopia eletrônica de varredura. 

Como durante o processo de extração ocorrem perdas de amido e redução de 

seu rendimento, o amido resultante, por exemplo, do resíduo do 5° processo de 

centrifugação (intermediário) poderia apresentar a mesma quantidade de restos 

celulares em relação ao 10° e último processo de centrifugação, com a vantagem de 

apresentar um maior rendimento. Por microscopia eletrônica de varredura foi difícil 

identificar o grau de "pureza" de cada um destes resíduos de amido ao longo dos 

ciclos de lavagem e centrifugação (Figura 3). Abordando-se um campo onde o 

aumento microscópico foi menor (Figuras 3A, 3D e 3G), pode-se verificar a 

diminuição de tamanho destes resíduos da Figura 3G (10° e último resíduo de 

centrifugação) em relação à Figura 3A (1° resíduo de centrifugação). No entanto, 

para a confirmação desta hipótese, seria necessário um estudo estatístico de vários 

campos para se ter certeza de que o aumento do número de ciclos de lavagem e 

centrifugação do resíduo minimiza a presença de resíduos e restos celulares, 

resultando numa preparação com maior grau de pureza. 
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Figura 3 - Micrografia eletrônica de varredura do grânulo de amido de 

mandioquinha extraído em diferentes estágios do processo de centrifugação: 1 ° 
resíduo de centrifugação (A, B e C), 5° resíduo de centrifugação (O, E e F) e 10° 

resíduo (G, H e I). 
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4.7 - Capacidade de retenção de água 

Após o processo de gelatinização, ou perda da ordem cristalina, quando o 

amido é resfriado à temperatura ambiente, forças inter-moleculares provocam um 

rearranjo que favorece a cristalização. Este processo é conhecido como 

retrogradação, que acompanha a expulsão de água presente na estrutura - a 

sinerese (Parker & Ring, 2001). 

Nas indústrias de alimentos, o amido pode ser empregado como agente de 

corpo ou estabilizante em sopas, pudins, molhos de saladas etc. Em todas essas 

aplicações, são de suma importância a capacidade de retenção de água do amido e 

a textura da pasta formada. Quando o objetivo é manter o grânulo de amido 

intumescido o mais intacto possível, sem maiores dispersões inter-moleculares, 

como é o caso dos pudins prontos para consumo, onde a retrogradação é um fator 

negativo de qualidade, o uso de amidos com baixo ou com um valor de amilose 

intermediário, pode ser importante na formulação (Garcia & Walter, 1998). 

Os resultados sinerese dos 16 experimentos são mostrados nas Tabelas 7, 8 

e 9 e na Figura 4. O modelo matemático, expresso em variáveis codificadas e 

calculado através do software Statistica, foi: 

Ycalc (Sinerese (%» = 4,08 - 1 ,00X1 - 0,41X2 - 3,26x3 - O, 18x1X1 + 0,53 X2X2 

+ 1 ,25xJX3 - O, 10X1X2 + 1,89 X1X3 + 0,36x2X3 

O pH (x1), a concentração de amido (x3), o termo quadrático da concentração 

de amido (X~3) e a interação entre o pH e a concentração de amido (X1X3) das 

preparações de géis de amido, influenciaram significativamente a capacidade de 

retenção de água (p<0,05, Tabelas 8 e 9). O modelo estimou os seguintes valores: 
2 2 

R = 0,97 e R adj = 0,92. 

De acordo com o modelo estatístico, as melhores condições de preparo do 

gel, visando a menor sinerese, ocorrem quando o gel é preparado em pH 6,8, a 

70
oe, e com uma concentração de amido de 13,37%. Neste ponto, o gel de amido 

de mandioquinha apresentou maior capacidade de retenção de água, que 

representa 2,53% de sinerese. Um novo experimento foi feito nestas condições, com 

o objetivo de validar o ponto ótimo, e o valor de sinerese encontrado 
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experimentalmente foi similar ao calculado pelo modelo: 3,01 % (ver experimento 17, 

Tabela 7). 

Os géis apresentaram grande estabilidade quando armazenados a 4°C e uma 

baixa estabilidade, quando estocados à temperatura ambiente. A porcentagem de 

água expelida dos géis foi de 1,50 e 8,08 %, durante o armazenamento, por 2 dias, a 

4°C e à temperatura ambiente, respectivamente (ver Tabela 7, experimentos 18 e 

19). Dufour & Bermudez (1996) demonstraram um comportamento particular do 

amido de mandioquinha: após uma semana de congelamento à -20°C, a taxa de 

sinerese diminuiu a cada semana até a sexta semana de armazenamento, o que foi 

considerado uma grande vantagem na aplicação em alimentos congelados. 

Embora a melhor temperatura encontrada para o preparo do gel - que 

representa o menor valor de sinerese - tenha sido de 70°C, os géis de amido de 

mandioquinha podem ser preparados em temperaturas mais baixas, pois a 

temperatura de formação do gel não é uma variável significativa na capacidade de 

retenção de água do gel de amido de mandioquinha. Esta vantagem pode ser 

explorada em processos onde o gel de amido é preparado em larga escala, 

considerando que a baixa temperatura de gelatinização utiliza menos energia 

durante a formação do gel. Para o planejamento do modelo estatístico de superfície 

de resposta, a escolha do valor mais baixo de temperatura de formação do gel 

(60°C) se baseou na temperatura de gelatinização do amido de mandioquinha 

encontrado na literatura e determinado por calorimetria diferencial de varredura 

(Differential scanning calorimetry - DSC) (Santacruz et ai. 2002; Santacruz et ai., 

1998). 

O pH da solução de amido afeta significativamente a porcentagem de água 

expelida. Em preparações de amido, esta informação é muito útil, considerando a 

ampla variedade de suas aplicações em produtos alimentícios, como pudins, 

iogurtes, papinhas infantis, entre outros, que possuem diferentes valores de pH. 

A concentração de amido é também uma variável significativa neste modelo. 

Concentrações mais altas ou mais baixas de amido, em ao valor estimado pelo 

modelo (13,37%), produzem um gel com menor capacidade de retenção de água. 

Vale mencionar que sais e outros componentes de misturas alimentares, que 

poderiam afetar esse desempenho, não foram avaliados. 
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Amidos de batata apresentaram valores de sinerese de 6,7 a 8,2 % de 

sinerese, que oscilaram conforme a variedade, após 48 h de armazenamento à 4°C. 

A suspensão foi aquecida à 90° C, durante 1 h, com uma concentração de amido de 

6,7% (Kaur et aI., 2002). Este amido apresenta menor estabilidade em relação à 

estocagem, quando comparado ao amido de mandioquinha. Singh & Singh (2001) 

encontraram valores de sinerese de 9,2 a 10,8 % para o amido de batata. Vale notar 

que, na maioria dos trabalhos consultados, poucos estudos se referem à variação da 

capacidade de retenção de água frente a alterações de pH do gel de amido; isso 

deve ser considerado, principalmente, na formulação de produtos à base de amido, 

uma vez que o comportamento do gel varia segundo o pH do alimento. 
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Tabela 7 - Condições de formação do gel de amido de mandioquinha: valores reais 

e resultados experimentais (sinerese e firmeza dos géis de amido). 

Experimento Valores reais Resultados experimentais 

Tratamento pH TtC) C (%) % de água Finneza 

expelida 
(N) 

5,0 65 10 12,52 0,69 

2 7 ,0 65 10 6,43 0,84 

3 5,0 75 10 11 ,86 1,05 

4 7,0 75 10 5,10 0,80 

5 5,0 65 14 2,43 1,87 

6 7 ,0 65 14 3,65 2,01 

7 5,0 75 14 2,92 3,75 

8 7,0 75 14 4,03 3,55 

9 6,0 70 12 3,46 1,46 

10 6,0 70 12 3,84 1,21 

11 4,0 70 12 4,31 1,83 

12 8,0 70 12 1,55 1,90 

13 6,0 60 12 7,13 0,19 

14 6,0 80 12 4,38 2,54 

15 6,0 70 8 15,99 0,40 

16 6,0 70 16 1,33 2,59 

17 6,8 70 13,37 3,01 . 
18 6,8 70 13,37 1,50 . 
19 6,8 70 13,37 8,08 

Géis armazenados à temperatura de refrigeração (18) e à temperatura ambiente (19). 



~ o 

!:a. 
f6 
.-; 

CD 

~ 

4Ü 

30 

20 

10 

O 

~10 

-'l-."" Q 

-'1.. '1:. 
.......... , o 

é"> -"-. '1:. 
ã -o. <:) 

Ç>- "-g. a. ~ 
(9 ~ Q. a 
~ ~ ..... . 
-~ ~ ..... 'f:> 
'<5""õ ?.~ 

?.~ 

~~ __ ~ 'O a-

o? ~= d' 
~ V ~o d' 

" ~"'cJ'\ 
~ ~ ~~o LÀ 

'l7'd' o 'Q'Ç.' 
. 30 
020 
010 . 0 

129 

Figura 4 - Modelo de superfície de resposta para a capacidade de retenção de água 

de géis de amido de mandioquinha, em função da temperatura de formação do gel e 

da concentração do amido, em pH 7,0. 
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Tabela 8 - ANOVA para a capacidade de retenção de água de géis de amido de 

mandioquinha em função da concentração do pH (X1), da temperatura (X2) e da 

concentração de amido (X3) utilizados no preparo dos géis. 

Efeitos Somados Graus de Média Valor F Valorp 

quadrados liberdade quadrática 

Xl 16,0801 16,0801 11 ,3722 0,015000 

X1 Xl 0,5184 0,5184 0,3666 0,567033 

X2 2,7390 2,7390 1,9371 0,213389 

X2X2 4,4310 1 4,4310 3,1337 0,127084 

X3 170,3025 1 170,3025 120,4412 0,000034 

X3X3 25,1001 25,1001 17,7513 0,005603 

X1 X2 0,0760 0,0760 0,0538 0,824312 

X1 X3 28,8041 28,8041 20,3708 0,004046 

X2X3 1,0225 1,0225 0,7231 0,427754 

Erro 8,4839 6 1,4140 

SQ Total 267,1591 15 

Tabela 9 - Efeitos estimados, erro padrão e valor t (distribuição t-Student) dos dados 

experimentais referentes a sinerese de géis de amido de mandioquinha. 

Efeitos Parâmetros Erro Valort Valorp 

estimados padrão 

Interação 4,08437 0,786524 5,1929 0,002029 

Xl -2,00500 0,594556 -3,3723 0,015000 

X1 Xl -0 ,36000 0,594556 -0,6055 0,567033 

X2 -0,82750 0,594556 -1 ,3918 0,213389 

X2X2 1,05250 0,594556 1,7702 0,127084 

X3 -6,52500 0,594556 -10,9746 0,000034 

X3X3 2,50500 0,594556 4,2132 0,005603 

X1 X2 -0,19500 0,840830 -0,2319 0,824312 

X1X3 3,79500 0,840830 4,5134 0,004046 

X2X3 0,71500 0,840830 0,8504 0,427754 
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4.8 - Análise de firmeza do gel 

Os resultados dos 16 experimentos de determinação da firmeza (N) dos géis 

de amido de mandioquinha são mostrados nas Tabelas 7, 10 e 11 e na Figura 5. O 

modelo matemático, expresso em variáveis codificadas e calculado através do 

software Statistica, foi o seguinte: 

YcaJc (Firmeza (N» = 1,49 - 0,00X1 + 0,53x2 + 0,76X3 + 0,13x1X1 + 0,01 X2X2 

+ 0,04X:VC3 - 0,09X1X2 + 0,01 X1X3 + 0,39x2X3 

A temperatura (x2), a concentração de amido (x3), e a interação entre a 

temperatura e a concentração de amido (X~3) das preparações de géis, 

influenciaram significativamente a textura dos géis de amido de mandioquinha 

(p<0,05, Tabelas 10 e 11). O modelo estimou os seguintes valores: R
2 

= 0,93 e 
2 

R adj = 0,82. 

De acordo com o modelo, as melhores condições de preparo do gel de amido 

de mandioquinha, visando a uma "otimização da textura", são atingidas quando o gel 

é preparado em pH 5,4, à 69°C, e com um concentração de amido de 9,11 %. 

Entretanto, observando-se os gráficos e considerando os dados significativos, 

gerados pelo modelo, os maiores valores de firmeza dos géis de mandioquinha 

foram obtidos quando o gel de amido foi preparado em temperaturas mais altas e 

com grandes concentrações de amido. 

Este experimento foi realizado com base no modelo delineado para 

determinar a capacidade de retenção de água do amido de mandioquinha e, 

portanto, não tem como principal objetivo verificar qual o tipo de gel com maior grau 

de firmeza, mas sim estudar as características de textura dos géis preparados para a 

análise de sinerese. Em geral, pode-se dizer que a capacidade de retenção de água 

dos géis não está diretamente relacionada ao seu maior grau de firmeza, ou seja, o 

gel no qual foi observado um menor grau de sinerese não apresenta, 

necessariamente, a maior rigidez. 

O modelo de superfície de resposta apresentou, tanto para a sinerese quanto 

para a firmeza dos géis de mandioquinha, altos valores de R2 (Tabelas 8, 9, 10 e 11). 

O ajuste do modelo pode ser ilustrado através da curva de respostas obtidas 

experimentalmente versus os valores previstos pelo modelo, apresentado na Figura 
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6, que, como já afirmado anteriormente, deve ser o mais próximo possível da reta 

diagonal, traçada em vermelho. 

6 

6 

'G ~ 
. A 01'1 

~ g ~ 
~.~ 
~~ 
~ 
~ <'),r'? C) ~ 

, ~ ... ,....",.~ 'i' .(,o:, 

, '"'" ~c::.«:::. 
r., '?c::.--~~ <;;;><o 
<!>~ L>..... ...... ,,- "? <o 
-~~~~ CV<y-

~~$ 
1",0 

T ,$ 
0,0 

O,iS ~ 
~O·O ~ ~7:'6' ,#- ~ ~T ·0 ~;!!" 

"><? • oS .<:Y ~ 
~SO (J0 ~ 

.6 
D4 
D2 .0 

Figura 5 - Modelo de superfície de resposta para a firmeza de géis de amido de 

mandioquinha, em função da temperatura de formação do gel e da concentração de 

amido, a pH 7,0. 
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5. CONCLUSÕES 

Tendo em vista os resultados obtidos no presente trabalho, é possível concluir 

que: 

1. o amido de mandioquinha apresentou um teor de amilose abaixo dos valores 

determinados para cereais e raízes convencionais (12,1%) e uma boa estabilidade 

durante a cocção, analisada através de determinação de viscosidade (BV); 

2. a turbidez das suspensões de amido também .apresentou estabilidade durante o 

armazenamento, assim como a sinerese, que em condições ótimas de preparaçãol · _. 

do gel apresentou 2,53% de expulsão de "águ5l. Çm relação à sinerese, o pH da 

solução e a concentração de amido influenciaram significativamente a capacidade 

de retenção de água, enquanto a temperatura de formação do gel não se mostrou 

um parâmetro significativo; 

3. a textura das preparações de amido foi influenciada significativamente pela 

temperatura de formação do gel e pela concentração de amido utilizada na 

preparação; 

4. as etapas de extração e centrifugação são importantes durante o processo de 

extração do amido de mandioquinha - quanto maior o número de lavagens, maior o 

isolamento do amido, que foi de 87,8% ao final do décimo estágio de centrifugação; 

5. para verificar o grau de pureza do amido nos diferentes; ciclos 'do proc~sso de 

extràção, são necessários estudos complementares, ampliando a observação nos 

campos microscópios através de uma abordagem estatística; 

6. o conhecimento dê algumas características reológicas -e propriedades físico

químicas do amido de mandioquinha, visando à aplicação como ingrediente 

alimentício, pode ser uma alternativa à utilização das raízes in natura, principal~ente 

no que diz respeito ao excedente de safra e ao aproveitamento das raízes com baixo 

valor comercial. 

~ 
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Figura A - Interação entre os tratamentos (acondicionamento a vácuo e 

temperatura) para a atividade PE de raízes de mandioquinha, no terceiro dia de 

armazenamento (ANOVA Fatorial). Variáveis: temperatura: -1 = 25° C (--); +1 = 
4°C (-----); acondicionamento a vácuo: -1 = raízes não embaladas; +1 = raízes 

embaladas a vácuo. As letras iguais inseridas no gráfico representam valores 

estatiscamente semelhantes. 
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Figura B - Interação entre os tratamentos (acondicionamento a vácuo e 
temperatura) para a atividade PG de raízes de mandioquinha, no terceiro dia de 
armazenamento (ANOVA Fatorial). Variáveis: temperatura: -1 = 25° C (--); +1 = 
4°C (-----); acondicionamento a vácuo: -1 = raízes não embaladas; +1 = raízes 
embaladas a vácuo. As letras iguais inseridas no gráfico representam valores 
estatiscamente semelhantes. 

4.6 

4.4 

4.2 

4.0 

"" 3.8 
1 ab 

" 
~ 3.6 

3.4 

32
1 

3. 0 

28 

26 
-1 

T"Vácuo; LS Means 

Vertical bars dende 0.95 confidence intavals 

a 

Vácuo 

b 

ab 

:;E T 
-1 

3E T 
1 

Figura C - Interação entre os tratamentos (acondicionamento a vácuo e 
temperatura) para a determinação de firmeza (N) na região do xilema de raízes de 
mandioquinha, no terceiro dia de armazenamento (ANOVA Fatorial). Variáveis: 
temperatura: -1 = 25° C (--); +1 = 4°C (-----); acondicionamento a vácuo: -1 = 

raízes não embaladas; +1 = raízes embaladas a vácuo. As letras iguais inseridas no 
gráfico representam valores estatiscamente semelhantes. 
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Figura D - Interação entre os tratamentos (acondicionamento a vácuo e 
temperatura) para a determinação de firmeza (N) na região do floema de raízes de 
mandioquinha, no terceiro dia de armazenamento (ANOVA Fatorial). Variáveis: 
temperatura: -1 = 25° C (--); +1 = 4°C (-----); acondicionamento a vácuo: -1 = 
raízes não embaladas; +1 = raízes embaladas a vácuo. As letras iguais inseridas no 
gráfico representam valores estatiscamente semelhantes. 
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Figura E - Interação entre os tratamentos (acondicionamento a vácuo e 
temperatura) para a atividade AM de raízes de mandioquinha, no terceiro dia de 
armazenamento (ANOVA Fatorial). Variáveis: temperatura: -1 = 25° C (- ); +1 = 
4°C (-----); acondicionamento a vácuo: -1 = raízes não embaladas; +1 = raízes 
embaladas a vácuo. As letras iguais inseridas no gráfico representam valores 
estatiscamente semelhantes. 
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Figura F - Interação entre os tratamentos (acondicionamento a vácuo e 
temperatura) para o teor de amido total de raízes de mandioquinha, no terceiro dia 
de armazenamento (ANOVA Fatorial). Variáveis: temperatura: -1 = 25° C (--); +1 = 

4°C (-----); acondicionamento a vácuo: -1 = raízes não embaladas; +1 = raízes 
embaladas a vácuo. As letras iguais inseridas no gráfico representam valores 
estatiscamente semelhantes. 
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Figura G - Interação entre os tratamentos (acondicionamento a vácuo e 
temperatura) para o teor de açúcares redutores de raízes de mandioquinha, no 
terceito dia de armazenamento (ANOVA Fatorial). Variáveis: temperatura: -1 = 25° C 
(- - ); +1 = 4°C (-----); acondicionamento a vácuo: -1 = raízes não embaladas; +1 = 
raízes embaladas a vácuo. As letras iguais inseridas no gráfico representam valores 
estatiscamente semelhantes. 
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