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RESUMO 

A aplicação de coberturas comestíveis em produtos minimamente processados visa manter a 

qualidade e o frescor dos frutos. Este trabalho teve como objetivo esclarecer a influência de 

um revestimento à base de quitosana incorporada com trans-cinamaldeído sobre o 

metabolismo antioxidante e a integridade estrutural de melões minimamente. Melões 

Cantaloupensis maduros foram processados em cubos e imergidos na solução de revestimento 

e depois, armazenados a 4 ºC, sendo avaliados a cada cinco dias por um total de 20 dias. As 

avaliações realizadas foram quanto à: atividade de enzimas antioxidantes, de enzimas 

hidrolíticas de parede celular e de escurecimento, composição do material de parede celular, 

extravasamento de eletrólitos e conteúdo de peróxido de hidrogênio, grau de peroxidação de 

lipídios de membrana e histologia da polpa do fruto. A firmeza dos melões minimamente 

processados foi estatisticamente mais alta nos frutos revestidos com quitosana, decaindo de 

16,0 para 14,8 N. O grau de peroxidação lipídica, o extravasamento de eletrólitos e os níveis 

de H2O2 foram significativamente reduzidos pelo revestimento com quitosana adicionado de 

transcinamaldeído. A atividade da enzima pectinametilesterase e da poligalacturoanse foram 

inibidas significativamente pelo tratamento com quitosana, Portanto, o revestimento foi 

eficiente em manter a firmeza dos melões processados pelos 20 dias de armazenamento 

devido provavelmente a sua ação como barreira física à trocas gasosas diminuíndo a 

respiração e os consequentes eventos dependentes de O2. A ação do revestimento como 

barreira aos gases da respiração pode ser evidenciada nos resultados do metabolsimo 

oxidativo, quando um menor conteúdo de peróxido de hidrogênio resultou em menor 

atividade das enzimas que o utilizam como substrato, catalase e peroxidases. 

Palavras-chave: melão, antimicrobiano, quitosana, revestimento, transcinamaldeído. 

 

 



ABSTRACT 

The application of edible coatings on minimally processed products aims to maintain the 

quality and freshness of the fruit. This study aimed to clarify the influence of a coating based 

on chitosan incorporated with trans-cinnamaldehyde on the antioxidant metabolism and the 

structural integrity of melons minimally. Cantaloupensis ripe melons were processed into 

cubes and immersed in the coating solution and then stored at 4 °C, and were evaluated every 

five days for a total of 20 days. The evaluations were related to: activity of antioxidant 

enzymes, cell wall hydrolytic enzymes and browning, composition of the cell wall material, 

electrolyte leakage and hydrogen peroxide content, degree of peroxidation of membrane lipids 

and histology of pulp the fruit. The firmness of fresh-cut melons was statistically higher in 

fruits coated with chitosan, decreasing from 16.0 to 14.8 N. The degree of lipid peroxidation, 

electrolyte leakage and H2O2 levels were significantly reduced by coating with chitosan 

added transcinamaldeído. The activity of pectin methylesterase enzyme and poligalacturoanse 

were significantly inhibited by treatment with chitosan, therefore, the coating was efficient in 

maintaining the firmness of the processed 20 days storage melons probably due to its action 

as a physical barrier to gas exchange and decreasing breathing subsequent events dependent 

on O2. The action of the coating as a barrier to the breathing gases can be evidenced in the 

results of oxidative metabolsimo when a lower content of hydrogen peroxide resulted in lower 

activity of enzymes that use it as a substrate, catalase and peroxidase. 

Keywords: melon, antimicrobial, chitosan coating, transcinamaldeído. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O melão é um fruto que apresenta importância comercial tanto para o país como para o 

mercado externo e sua utilização como produto minimamente processado (MP) tem por 

objetivo gerar renda, reduzir o desperdício, assim como agregar valor ao mesmo. 

A crescente demanda por alimentos mais saudáveis deve-se a uma maior 

conscientização dos consumidores quanto aos benefícios que frutos e hortaliças podem fazer 

em relação à saúde. Desta forma, a demanda por produtos que apresentem boa qualidade, 

obtidos a partir de práticas seguras de processamento são alternativas viáveis que tem 

aumentado substancialmente. 

O segmento de produtos minimamente processados tem crescido exponencialmente nos 

últimos anos. Todavia, as práticas utilizadas durante o processamento propiciam a 

proliferação de microrganismos, além de ocasionar relevantes perdas econômicas devido ao 

comprometimento da qualidade do produto como consequência de reações enzimáticas e 

químicas. 

Para manter a qualidade de frutos minimamente processados pode-se fazer uso de 

revestimentos comestíveis uma vez que as perdas pós-colheita estão relacionadas 

principalmente a perda de peso e firmeza.  

A aplicação de revestimento comestível para a proteção e preservação de alimentos vem 

ganhando importância nos últimos tempos, uma vez que este atua como uma barreira de 

resistência ao vapor d'água, transmissão de gases, oxidação lipídica e perdas de flavour.  

Esse trabalho se propõe a esclarecer a influência de um sistema de embalagem ativa, 

consistindo de um revestimento comestível para melões minimamente processados sobre o 

metabolismo antioxidante em resposta à injúria e a integridade da estrutura tanto das 

membranas biológicas como do material de parede celular.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Importância socioeconômica do melão  

 

O meloeiro é uma olerácea tropical cultivada em diversos países do mundo 

(QUEIROGA et al., 2008). O melão (Cucumis melo L.) pertence à família das Curcubitaceas 

gênero Cucumis e tem como provável centro de origem a África Tropical. O fruto é 

classificado como uma baga com forma, tamanho e coloração variáveis, contendo de 200 a 

600 sementes na cavidade central e a parte comestível é derivada do pericarpo (ANSELMO, 

2007).  

Em 2010 foram produzidos no país 478.431 toneladas em 18.861 hectares, que 

proporcionaram uma produtividade média de 25,4 t ha-1. Destacaram-se como maiores 

produtores os Estados do Rio Grande do Norte, Ceaxzrá, Bahia e Pernambuco, que 

contribuíram com cerca de 93,3% da produção nacional. Em Pernambuco e na Bahia a 

produção concentra-se no Vale do Submédio São Francisco (IBGE, 2012). Nas últimas duas 

décadas, o agronegócio melão no Brasil expandiu-se nove vezes, alcançando 

aproximadamente 500 mil t ano-1 em 2010, sendo esta concentrada na região Nordeste e 

classificando-se como o décimo segundo produtor mundial dessa oleracéa (IBGE, 2012; 

FAOSTAT, 2012).  

Em 2009, o melão passou a ser a principal fruta fresca nacional em quantidade e valor 

de exportação, sendo o segundo maior exportador mundial em valores, com US$ 122 milhões, 

para uma produção de 190 mil toneladas exportadas (FAOSTAT, 2012), gerando milhares de 

empregos no Nordeste.  

  De acordo com o Anuário Brasileiro da Fruticultura (2013; 2014), as exportações 

brasileiras de frutas registraram crescimento, em volume, de 1,73%, em 2012 sendo o melão o 

campeão de vendas com um incremento de 7,19% na quantidade, chegando a 181,76 mil 

toneladas ou 26,22% do total exportado. Já em 2013, foram produzidas 575,38 toneladas e 

exportadas 191,4 mil toneladas, representando um incremento de 5,31%. O Rio Grande do 

Norte é o maior produtor nacional de melão sendo responsável por 45% da produção de 2013, 

seguido por Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Piauí. 

Nove são as variedades botânicas de melão, entretanto, no Nordeste, cultivam-se 

híbridos e cultivares comerciais pertencentes a duas variedades descritas a seguir: 
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 • Cucumis melo var. inodorus, Naud - Frutos sem aroma (inodoros) de casca lisa ou 

levemente enrugada, coloração amarela, branca ou verde-escuro. A polpa é espessa (20 a 30 

mm) com coloração que varia de branco a verde-claro. Por serem não-climatéricos, essa 

variedade tem um longo período de conservação pós-colheita (30 dias) na temperatura 

ambiente, apresentando uma maior resistência ao transporte. Os principais híbridos 

comerciais são os de casca amarela como o Gold Mine, seguidos pelos de casca verde como o 

Pele-de-Sapo (EMBRAPA, 2002). 

• Cucumis melo var. cantalupensis Naud - Frutos aromáticos, podendo ter casca 

recoberta com rendilhamento corticoso de coloração amarelada a esverdeada (Figura 1). A 

polpa é espessa e com aproximadamente 25 mm e tem coloração variando do amarelo ao 

salmão. Por serem climatéricos, os frutos dessa variedade têm baixa resistência ao transporte e 

reduzida vida pós-colheita (EMBRAPA, 2002). 

 

Figura 1. Melão Cantaloupe. 

 

Fonte: Roberta Lopes de Carvalho 

 

Apesar dos números para a produtividade do melão serem consideráveis, segundo 

dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) as estimativas 

nacionais de perdas pós-colheita são consideráveis e estão principalmente associadas à 

desordens fisiológicas, injúrias mecânicas e avançado estádio de maturação na colheita 

(BRASIL-MAPA, 2007).  

A colheita sendo feita no estádio ótimo de maturação resulta em produtos com 

qualidade desejável a qual pode ser mantida através do manejo adequado na pós-colheita. 

Para o melão, alguns parâmetros físicos e químicos que podem auxiliar na determinação do 
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ponto ótimo de colheita: o formato, o diâmetro, o desenvolvimento da zona de abscisão do 

pedúnculo e a coloração e espessura da polpa (SANTOS, 2003).  

Diversas estratégias têm sido utilizadas para preservar os frutos frescos após a colheita 

como refrigeração, redução da atividade de água, atmosfera modificada e mais recentemente, 

tratamento com radiação ionizante, alta pressão, luz ultravioleta contínua e pulsada e com 

ultrassom (AZEREDO, 2004).  

 

2.2  Processamento mínimo  

 

Uma das alternativas para driblar as perdas pós-colheitas de frutos frescos é o seu 

processamento em porções prontas para o consumo imediato. De modo que, frutos 

minimamente processados constituem uma das categorias de maior crescimento na indústria 

de alimentos, já que este produto combina o frescor, conveniência e saúde. Esses produtos 

processados estão disponíveis no mercado norte-americano desde os anos 30, já no Brasil, o 

processamento mínimo teve início com a chegada das redes de fast food no final da década de 

70 (SILVA et al., 2011). 

 A Associação Internacional dos Produtores de Minimamente Processados (IFPA) 

define estes produtos como frutas ou hortaliças, ou combinação destas, que passam por um 

processo de seleção e lavagem e que tenham sido fisicamente alteradas através de operações 

de descascamento e/ou corte até chegarem a um produto 100% aproveitável, que é embalado a 

fim de oferecer, aos consumidores frescor, conveniência e qualidade nutricional 

(LAMIKANRA, 2002). 

 Porém, o processamento afeta diretamente a fisiologia dos produtos utilizados, pois o 

processo respiratório aumenta quando os frutos são cortados levando a um maior consumo de 

substratos na respiração, além de induzir a produção de etileno o qual acelera a senescência. 

As operações do processamento mínimo danificam a integridade do tecido dos frutos 

desencadeando processos de deterioração como o escurecimento enzimático, amaciamento do 

tecido, perda de água e produção de sabores e odores indesejáveis. Adicionalmente, há a 

remoção da barreira natural protetora da epiderme que junto ao aumento da umidade e de 

açúcares dissolvidos na superfície oferecem condições ideais para a colonização e 

multiplicação de microrganismos (OMS-OLIU et al., 2008) 

Por isso, frutos e legumes minimamente processados não são considerados de baixo 

risco em termos de segurança alimentar de tal forma que no processamento comercial, a 
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manutenção da qualidade e segurança microbiana são as mais importantes preocupações 

(SILVEIRA et al., 2011). Estudos mostraram que melões Cantaloupe foram implicados em 

vários surtos de Salmonella, decorrentes principalmente da desestruturação dos tecidos, em 

decorrência do processamento mínimo, o que propicia uma redução na resistência ao ataque 

microbiano, uma vez que as células danificadas liberam fluidos celulares criando um 

ambiente apropriado ao crescimento de microrganismos, os quais podem ser potencialmente 

danosos para a saúde humana (BAI et al., 2008).  

Várias técnicas têm sido empregadas para manter a qualidade dos frutos minimamente 

processados como o uso de recobrimentos e de atmosferas modificadas de armazenamento. 

Os efeitos combinados de pré-tratamento com atmosfera de oxigênio puro (PO) seguido pelo 

revestimento de quitosana contendo 0,03% de extrato de alecrim sobre a qualidade de peras 

frescas minimamente processadas causaram a inibição da atividade da enzima responsável 

pelo escurecimento polifenoloxidase e também mantiveram uma maior firmeza e conteúdo de 

sólidos solúveis (XIAO et al., 2010). 

 

2.3 Revestimento comestível 

 

A aplicação de recobrimentos ou revestimentos comestíveis em melão minimamente 

processado (MMP) se torna importante para a manutenção da qualidade e segurança desse 

produto, uma vez que os principais problemas pós-processamento são a perda de massa e de 

firmeza e o crescimento microbiano superficial. Porém, as informações sobre o efeito de 

revestimentos comestíveis em frutos tropicais minimamente processados são escassas 

(TAPIA et al., 2008).  

Os filmes, bem como suas novas atribuições comestíveis e biodegradáveis têm 

despertado interesse na indústria de alimentos, devido às vantagens que os diferenciam das 

embalagens convencionais e ativas ou inteligentes não comestíveis. Isto devido ao uso de 

matriz polimérica de compostos orgânicos associados a agentes ativos funcionais (BOTREL 

et al., 2007).  

Os óleos essenciais, metabólitos secundários voláteis que se caracterizam por serem 

misturas complexas de compostos orgânicos, são cada vez mais estudados como antioxidantes 

e para o controle de microrganismos. Eles ocupam destaque nas indústrias de insumos 

farmacêuticos, agroalimentícias, perfumaria e cosméticos (ANDRADE et al., 2012).Neste 

caso, os óleos essenciais podem viabilizar a segurança do alimento. Assim, a incorporação de 
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compostos bioativos, tais como agentes antimicrobianos, em embalagens, promoveria um 

novo meio para a melhoria da segurança e da vida de prateleira de alimentos prontos para o 

consumo (LÓPEZ et al., 2007). 

Uma variedade de polímeros como proteínas, polissacarídeos e lipídeos pode ser 

utilizada na formulação dos revestimentos comestíveis e as suas propriedades mecânicas e de 

barreira estão intrinsecamente ligadas às características físicas e químicas desses constituintes, 

que podem ser usados sozinhos ou em combinações (CHIUMARELLI; HUBINGER, 2012). 

Os revestimentos têm a habilidade de modificar a atmosfera interna do tecido do fruto, 

criando uma barreira semipermeável que controla as trocas gasosas, reduzindo a perda de 

água e desse modo, mantendo a firmeza do tecido, além de inibir a deterioração microbiana 

(GONZALEZ-AGUILLAR et al., 2008). 

A fim de melhorar as propriedades de barreira da água, compostos lipídicos 

são frequentemente incorporados em recobrimentos baseados em hidrocolóides. Em 

formulações com base em misturas de hidrocolóides e lipídeos, os surfactantes são geralmente 

incorporados para promover a formação da emulsão e estabilização interfaciais. Nesta 

dispersão, polissacarídeos e proteínas atuam como estabilizadores através do aumento da 

viscosidade da fase contínua (polissacarídeos) ou através da formação de uma camada 

adsorvida na interface óleo-água (proteínas) que promove a estabilização estérica (VARGAS 

et al., 2009). 

A quitosana é um polissacarídeo natural derivado da desacetilação da quitina, poli-β-

1(1→4) N-acetil-D-glucosamina, que é um constituinte abundante das carapaças de crustáceos 

(RHOADES; ROLLER, 2000). Ela é considerada não tóxica, não antigênica e um aditivo 

biofuncional sendo, portanto, considerada uma substância segura para ser usada na 

alimentação ou GRAS (do inglês, Generally Recognized as Safe) (NO et al., 2007). Além 

disso, tem atraído atenção como um potente preservativo natural para alimentos de origem 

vegetal devido a sua atividade antimicrobiana contra uma ampla variedade de fungos 

filamentosos, leveduras e bactérias (SAGOO et al., 2002).  

Além disso, a quitosana pode é um excelente revestimento para conservação de frutos 

processados devido a sua capacidade de formar películas, boas propriedades mecânica e 

bioquímica e biodegradabilidade. Estudos vêm sendo realizados com o objetivo de 

desenvolvimento e aplicação de revestimentos de quitosana para melhorar a qualidade de 

produtos hortícolas (DEVILEGHERE et al., 2004; CHUNRAN et al., 2005; CHIEN; CHOU, 

2006; CHIEN et al., 2007; DUAN et al., 2008; SANGSUWAN et al., 2008; GONZALEZ-

AGUILLAR et al., 2009; XIAO et al., 2010). 



21 
 

Sangsuwan et al (2008) avaliaram o efeito de um filme de quitosana e metil-celulose 

sobre a qualidade e segurança de melão e abacaxi minimamente processados e concluíram que 

o filme teve um efeito inibitório para E.coli e S.cerevisae e os atributos de qualidade foram 

aceitáveis. Estudos realizados por Chien et al (2007) relataram que o revestimento de 

quitosana manteve a qualidade e estendeu a vida de prateleira de manga processada.  

A aplicação de cobertura de quitosana em mamão minimamente processado 

apresentou bons resultados para cor e firmeza, além de uma baixa carga de contaminação por 

microrganismos deteriorantes (GONZALEZ-AGUILLAR et al., 2009). A aplicação pré-

colheita de quitosana e acibenzolar-s-metil retardou a maturação de morangos que 

mantiveram maiores firmeza e acidez titulável, além de diminuir a perda de massa 

(MAZARO et al., 2008). 

Agentes antimicrobianos voláteis e não voláteis podem ainda ser incorporados às 

matrizes de revestimentos e, assim, ao serem liberados lentamente para a superfície do 

alimento mantém concentrações eficazes durante períodos prolongados. Os óleos essenciais 

têm atraído interesse como conservantes naturais de alimentos por apresentarem uma larga 

faixa de atividade antimicrobiana, com significante potencial no controle de patógenos e 

bactérias psicrotróficas deteriorantes associados com os MP (BORSA et al., 2004; HAN et 

al., 2006; GUTIERREZ et al., 2008a).  

O transcinamaldeído (trans-3-fenil-2-propenal, Figura 2) é um composto vegetal 

reconhecido como seguro para a alimentação e encontrado naturalmente em uma vasta gama 

de óleos essenciais como de canela, jacinto, mirra e rosa Bulgária (CFR, 2003b). Moreira et 

al. (2005) reportaram que Listeria monocytogenes foi mais sensível ao óleo de canela que 

Escherichia coli O157 H7 e Salmonella Enteritidis inoculada em sucos de melão e melancia. 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura do Transcinamaldeído. 
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RODRIGUEZ-LAFUENTE (2010) estudou embalagens ativas de papel à base de 

parafina e compostos ativos (óleo essencial da casca de canela e óleo de orégano) para a 

conservação de tomate-cereja contra o fungo Alternaria alternata e constatou que a utilização 

de uma concentração de 6% do óleo essencial obtido da casca de canela induziu a inibição 

quase total do fungo. Além disso, mostrou-se melhor no que se refere à alteração 

organoléptica do alimento, visto que este é usado em menores concentrações na embalagem 

do que o óleo essencial obtido do orégano. 

 

 

2.4 Aspectos fisiológicos associados do processamento 

 

O processamento influencia diretamente a fisiologia dos frutos levando a um aumento 

na respiração devido aos cortes que afetam a integridade dos tecidos desencadeando processos 

como o escurecimento enzimático, amaciamento, desidratação e produção de odores 

indesejáveis.  

 

2.4.1 Metabolismo oxidativo e antioxidante 

 

Sob condições fisiológicas normais, a respiração mitocondrial acarreta na produção de 

radicais livres ou espécies reativas de oxigênio (EROs), porém sob condições estressantes 

como as que induzem injúrias mecânicas como as produzidas pelo processamento mínimo de 

frutos, a taxa respiratória aumenta e com isso, há uma maior produção dessas espécies 

reativas. 

O termo radical livre refere-se a átomo ou molécula altamente reativo, que contêm 

número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica. É este não-emparelhamento de 

elétrons da última camada que confere alta reatividade a esses átomos ou moléculas 

(FERREIRA; MATSUBARA, 1997). A terminologia espécies reativas de oxigênio (ERO) 

inclui os radicais livres e outras espécies que, embora ainda não possuam elétron 

desemparelhado, são altamente reativas devido a sua instabilidade (RIBEIRO et al., 2005). 

O oxigênio molecular (O2) é relativamente não reativo e não tóxico, devido à estrutura 

estável dos elétrons na sua camada externa. Entretanto, alterações na distribuição dos elétrons 
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podem provocar a sua ativação e influenciar os sistemas biológicos. As EROs podem ser 

geradas dentro das plantas como resultado da excitação do elétron externo formando oxigênio 

simples (1O2) ou de uma sucessiva adição de elétrons ao oxigênio molecular produzindo ânion 

superóxido (O2
•-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (OH•), estas são 

consideradas “ativas” porque não necessitam da entrada de energia para reagir com outras 

moléculas. 

Nas células vegetais as ERO’s podem ser produzidas através de rotas metabólicas em 

vários compartimentos celulares como pode ser visualizado na figura 3. 

 

 

Figura 3 - Rotas metabólicas de formação das espécies reativas de oxigênio (ERO) nas 

células vegetais. FONTE: BHATTACHARGEE (2005). 

 

Embora moderadamente reativas, muito do prejuízo celular causado por H2O2 e O2
- 

resulta da conversão dessas moléculas para espécies ainda mais reativas. Esses radicais podem 

reagir com proteínas e assim reduzir a atividade de enzimas, reagir com lipídeos e aumentar a 

permeabilidade de membranas e ainda reagir com DNA causando mutações (MOLLER, 

2001).  

O radical superóxido é produzido durante a respiração mitocondrial pela ação das 

enzimas oxidoredutases, pela ativação de NADPH-oxidases/sintases ligadas à membrana, 
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peroxidases (POX) da parede celular, lipoxigenases (LOX) e como resultado da transferência 

de elétrons da mitocôndria ou do cloroplasto. Normalmente, oxida várias moléculas 

orgânicas, como o ascorbato, ou como redutor de metais como Fe3+, nas reações de Haber-

Weiss ou Fenton (RESENDE et al., 2003) 

A peroxidação de lipídeos é o nome dado a uma reação onde ocorre a oxidação dos 

mesmos, podendo ocorrer em lipídeos constituintes das membranas celulares, como os 

insaturados. Esse processo promove grave alteração da membrana celular, causando perda da 

fluidez, alteração da função secretora, perda dos gradientes iônicos transmembrana e perda da 

seletividade na troca iônica com liberação do conteúdo de organelas, levando à formação de 

produtos citotóxicos até a morte celular. A peroxidação lipídica pode ser inibida por 

antioxidantes que interagem com as EROSs interrompendo a cadeia de peroxidação.  

Os hidroperóxidos formados na peroxidação lipídica têm vida curta e quando reagem 

com metais, formam aldeídos (isto é, malondialdeído, acroleína, crotonaldeído) e epóxidos, os 

quais são reativos. A vitamina E é um componente dos óleos vegetais encontrada na natureza 

em quatro formas diferentes α, β, γ e δ-tocoferol, sendo o α-tocoferol a forma antioxidante 

amplamente distribuída nos tecidos e no plasma. A vitamina E é a designação dada a um 

grupo de compostos antioxidantes lipossolúveis, entre os quais o α-tocoferol é a forma mais 

ativa, é encontrada em lipoproteínas e membranas, atuando no bloqueio da reação em cadeia 

da peroxidação lipídica, através do sequestro do radical peroxila. A vitamina C tem muitas 

funções fisiológicas, entre elas, o alto poder antioxidante de reciclar a vitamina E no processo 

de peroxidação lipídica das membranas e lipoproteínas (SOUSA et al., 2007; PIENIZ et al., 

2009). 

Portanto, a exposição a radicais livres levou os organismos vivos a se adaptarem, 

desenvolvendo mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa contra os radicais livres 

induzidos pelo estresse oxidativo envolvem: os mecanismos de prevenção e reparo, defesas 

físicas e sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos. Os antioxidantes enzimáticos 

são constituídos pela superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), a peroxidase do guaiacol 

(POX), a glutationa peroxidase (GSH-Px), peroxidase do ascorbato (APX), 

monodehidroascorbato redutase (MDHAR), dehidroascorbato redutase (DHAR) e glutationa 

redutase (GR) (DAI et al., 2012).  Sistemas antioxidantes não enzimáticos são representados 

por vitaminas (ácido ascórbico ou vitamina C, α-tocoferol ou vitamina E), minerais (cobre, 

zinco, manganês, selênio e ferro), carotenoides (beta-caroteno, licopeno e luteína), 

flavonoides (antocianinas, genisteína, quercetina) e taninos (catequinas), e caracterizam-se 

por neutralizarem os radicais livres doando um de seus elétrons, sem se transformar em outro 
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radical livre. Em condições normais, existe um equilíbrio entre ambas as atividades e os 

níveis intracelulares destes antioxidantes (VALKO et al., 2006; ERKAN et al., 2008). 

A primeira linha de defesa contra o estresse oxidativo é fornecida pela enzima 

dismutase do superóxido (SOD, EC 1.15.1.1) uma proteína multimérica pertencente ao grupo 

das metaloenzimas, que catalisa a dismutação do ânion superóxido em oxigênio molecular e 

peróxido de hidrogênio (JOHNSON; GIULIVI, 2005). As SODs existem em diversas formas, 

que diferem em estrutura, centro de metal ativo e número de subunidades (MILLER, 1997). 

Abaixo pode ser observada a reação (Equação 1) que a SOD catalisa com a neutralização do 

ânion superóxido e produção de peróxido de hidrogênio, que é mais estável e pode difundir-se 

através das membranas.  

 

Equação 1 

 

 

(. O_
2) + (. O_

2) + 2H+         SOD           H2O2+O2 

 

 

A catalase é uma enzima antioxidante intracelular, que está principalmente localizada 

nos peroxissomos e no citosol. Sua estrutura é um tetrâmero ferro-porfirínico de 60 kDa, onde 

cada subunidade contém um grupo heme e NADPH no seu centro ativo responsável por 

catalisar a dismutação do peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio (Equação 2, 

OLIVEIRA, 2008). As plantas possuem várias isoformas de catalase, as quais estão presentes 

nos peroxissomas e glioxissomas. São as principais enzimas de detoxificação do H2O2 em 

plantas e podem dismutar diretamente o H2O2 ou oxidar substratos, tais como metanol, etanol, 

formaldeído e ácido fórmico. As catalases podem ser divididas em 3 classes: classe 1 

removem o H2O2 produzido durante a fotorrespiração em tecidos fotossintéticos; classe 2 são 

produzidas em tecidos vasculares e podem exercer uma função de lignificação e classe 3, são 

aquelas de sementes e plantas jovens com atividades relacionadas a degradação dos ácidos 

graxos no glioxissoma (RESENDE et al., 2003). 
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Equação 2 

 

 

2H2O2      CAT      2H2O + O2 

 

 

A peroxidase do ascorbato (APX; EC 1.11.1.11) é uma oxidorredutase, encontrada em 

cinco principais compartimentos: citosol, mitocôndria, peroxissomos, glioxissomos e 

cloroplastos e que contém ferro como grupo prostético (DABROWSKA et al., 2007). A APX 

é uma enzima chave no ciclo da glutationa – ascorbato que reduz o H2O2 até H2O usando o 

ascorbato (AsC) como doador de elétrons (Equação 3), com concomitante geração de 

monodeidroascorbato (MDHA). Este é reciclado a ascorbato usando a glutationa reduzida 

(GSH) como doadora de elétrons (OLIVEIRA, 2008). 

 

Equação 3 

 

 

2AsC + H2O2 → 2MDHA + H2O  

 

 

As peroxidases também usam outros substratos como o fenólico guaiacol (POD, EC 

1.10.3.1, Figura 4) e envolvidas com diversas reações biológicas como: escurecimento, 

ligações de polissacarídeos, oxidação do ácido indol-3-acético, ligações de monômeros, 

lignificação, cicatrização de ferimentos, estresse fisiológico, oxidação de fenóis, infecções nos 

vegetais, regulação da elongação de células e outras. O estudo desse grupo de enzimas tem 

sido de grande importância para a tecnologia de alimentos, uma vez que a continuidade da 

atividade enzimática pode ocasionar mudanças na cor, variações de aroma, alterações no teor 

de vitaminas e mudanças na textura (KAO, 2003; CAMPOS et al., 2004; MACIEL et al., 

2007). 
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Figura 4: Reação de conversão do guaiacol pela ação de peroxidase em tetraguaiacol. 

(SARNI-MANCHADO et al., 2006). 

 

Outra enzima envolvida com reações oxidativas de escurecimento é a polifenoloxidase 

(PPO, E.C.  1.10.3.1) cuja atividade é normalmente baixa nos estados iniciais de 

desenvolvimento dos frutos e está diretamente relacionada com a solubilidade de seus 

substratos. Sendo assim, nos estádios de desenvolvimento mais avançados, as membranas dos 

cloroplastos e a estrutura lamelar estão desintegradas facilitando a liberação dessas enzimas e 

seu encontro com os substratos. 
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2.4.2 Integridade dos tecidos 

 

Associado ao efeito induzido pelo processamento sobre o equilíbrio oxidativo com 

suas conseqüências sobre a integridade das membranas, a integridade dos tecidos processados 

também é afetada pela desestruturação da parede celular. Assim, a perda de firmeza dos 

tecidos também está relacionada com mudanças na composição da parede celular em 

decorrência de alterações na estrutura e composição, além da peroxidação dos lipídeos das 

membranas biológicas. 

Dessa forma, o amaciamento de frutos processados também é consequência de 

distúrbios dos tecidos como a degradação de polissacarídeos como o amido e substâncias da 

parede celular, culminando no comprometimento de atributos sensoriais como a textura, o 

sabor e o aroma, e até mesmo a qualidade nutricional, encurtando significativamente a vida de 

prateleira destes produtos.  

As células vegetais da polpa dos frutos são delimitadas por uma parede relativamente 

delgada, mas mecanicamente forte. Essa parede consiste de uma mistura complexa de 

polissacarídeos e outros polímeros, secretados pela célula e reunidos em uma rede organizada 

por meio de ligações covalentes e não covalentes. As paredes contêm ainda proteínas 

estruturais, polímeros fenólicos e outros materiais que modificam as suas características 

físicas e químicas. As paredes celulares primárias apresentam microfibrilas de celulose 

(estruturas relativamente rígidas) implantadas em uma matriz, formada por hemiceluloses 

(polissacarídeos flexíveis) e pectinas, que formam a fase de gel hidratado implantada a rede 

celulose/hemicelulose e onde se encontra também uma pequena quantidade de proteína 

estrutural (TAIZ; ZAIGER, 2009). 

Figura 5. Estrutura da parede celular vegetal. 

 

Fonte: http://www.sobiologia.com.br 
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A atividade de enzimas pécticas tais como a poligalacturonase (PG, EC 3.2.1.15) e a 

pectinametilesterase (PME; EC 3.1.1.11) está intimamente correlacionada com o 

amaciamento da polpa de inúmeros frutos ocasionando um aumento simultâneo no conteúdo 

das pectinas solúveis (FIGUEIREDO et al., 2001). As substâncias pécticas são derivadas de 

ácidos poligalacturônicos e ocorrem na forma de protopectina, ácidos pécticos, pectina e 

ácidos pectínicos. A degradação de substâncias pécticas está relacionada com a perda de 

firmeza, pois a hidrólise de substâncias pécticas e hemicelulose enfraquece a parede celular e 

a força coesiva que liga as células.  

RESENDE et al., 2004 analisaram a atividade de enzimas pectinametilesterase e 

poligalacturonase durante o amadurecimento de tomates e concluíram que dentre os genótipos 

avaliados, três híbridos se sobressaíram com características de melhor consumo in natura por 

apresentarem uma menor atividade dessas enzimas. ANTUNES et al., 2006 avaliaram a 

atividade enzimática da PG e da PME em frutos de amoreira-preta (Rubus spp.) e observaram 

que a atividade da PME aumentou com o aumento do período de armazenamento, 

independente da cultivar e do meio de conservação, enquanto a atividade da PG decresceu 

com o aumento do período de armazenamento. THÉ et al., 2006 estudaram os efeitos da 

associação de tratamentos hidrotérmicos, cloreto de cálcio e atmosfera modificada sobre a 

atividade enzimática do abacaxi cv. Smooth Cayenne e concluíram que o uso de embalagens 

reduziu a atividade de todas as enzimas analisadas, dentre elas a PG e a PME. CARVALHO 

et al., 2012 caracterizaram a PME extraída de resíduos agroindustriais de abacaxi ‘Pérola’, 

cuja atividade específica foi de 6,36 U/mg, o pH ótimo de atividade foi 8,5 e apresentou 

aumento na atividade em temperaturas de 40 e 50 °C, com redução desta em temperaturas 

superiores a 70 °C. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 MATERIAL 

 

Melões Cantaloupe (Cucumis melo var. Cantalupensis Naud) maduros foram 

comprados no comercio local de Fortaleza-CE e selecionados pela uniformidade do estádio de 

maturação, tamanho e ausência de sinais de deterioração. Os frutos foram transportados para o 

Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Frutos da UFC onde foi feita a lavagem e sanitização 

com água clorinada por 5 minutos (150 µL/L de hipoclorito de sódio, pH 7,0).  

 Os melões maduros foram processados minimamente e submetidos ao tratamento por 

revestimento comestível de quitosana adicionado de transcinamaldeído. Após o tratamento, os 

frutos, inclusive o controle, foram armazenados sob refrigeração a 5 oC por 20 dias, sendo 

avaliados a cada 5 dias quanto à sua integridade estrutural (histologia, permeabilidade de 

membranas biológicas, material de parede celular, atividade de enzimas hidrolíticas) e ao 

metabolismo oxidativo/antioxidante (atividade de enzimas oxidativas envolvidas com o 

escurecimento e com a defesa antioxidante).  

 Todas as análises enzimáticas foram realizadas a 4 oC e calculadas como atividade 

específica levando em consideração o conteúdo proteico das amostras, o qual foi determinado 

segundo a metodologia de Bradford (1976). Assim, 1000 µL de reagente de Bradford foram 

adicionados a 100 µL de extrato e analisados por absorbância a 595 nm. Cada amostra foi 

analisada em triplicata e os resultados expressos em mg de proteína (P)/ g de matéria fresca 

(MF) utilizando albumina sérica bovina (BSA) como padrão. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Processamento mínimo dos frutos 

 

O processamento foi realizado em câmara fria (14 oC) e antes do processamento, os 

utensílios, ambiente e frutos foram previamente higienizados com água clorada por 5 minutos 

(150 µL/L de hipoclorito de sódio, pH 7,0). Os operadores estavam protegidos com luvas de 

látex, aventais, gorros e máscaras, para evitar possíveis contaminações durante o 

processamento. Os frutos foram então descascados, de acordo com as etapas: corte das 
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extremidades, corte transversal dividindo o fruto em metades equivalentes, retirada das 

sementes e cortes em cubos (± 50 g). Os cubos, antes de serem tratados, foram enxaguados 

com água sanitizada por 5 minutos (20 mg de cloro/L) e drenados por 3 minutos. 

 

3.2.2 Preparação e aplicação do revestimento  

 

Foi preparada uma solução de revestimento comestível a base de quitosana a 2% (p/v) 

em água destilada adicionada de 10 mL de ácido acético glacial 1% e 135 mL de Tween 20 

(0,3%). Essa solução permaneceu sob agitação por 3 horas em temperatura ambiente (20 ºC) e 

em seguida foi filtrada sob vácuo para a remoção dos sólidos em suspensão. Então, 15 mL de 

glicerol 1,5% (v/v) foi adicionado na solução para melhorar as propriedades de barreira ao 

vapor de água do filme. Uma alíquota de 22,5 µL de transcinamaldeído foi adicionada para se 

obter uma concentração final de 0,05%, segundo Cabral (2012) foi adicionada 20gramas de 

solução de quitosana, que foi homogeneizada por 2 minutos a 15.000 rpm usando um 

Polytron e então, aplicada nos frutos.  

Os cubos de melão foram imersos por 2 minutos na solução de quitosana e em seguida 

deixados para drenar o excesso. Os cubos revestidos foram acondicionados em bandejas de 

politereftalato de polietileno (PET) em número de oito (aproximadamente 150 – 250 gramas) 

as quais, então, foram envoltas com filme de PVC da marca MWRAP® (Figura 6).  

 

Figura 6. Melão Cantaloupe minimamente processado e embalado. 

 

Fonte: Roberta Lopes de Carvalho 
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3.2.3 Análise morfológica 

 

Os melões cortados foram submetidos à fixação em solução de paraformaldeído a 4% 

(v/v) e glutaraldeído a 1% (v/v) em tampão fosfato de sódio a 0,1 M, pH 7,2 (KARNOVISK, 

1965). Após o período de fixação, o excesso de fixador foi removido através de três lavagens 

em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,2 com 10 minutos de duração cada e em seguida, as amostras 

foram lavadas três vezes em água destilada. Então, as amostras foram desidratadas em uma 

bateria de concentração crescente de etanol, de 50% a 100% (v/v). Durante esse período, o 

material permaneceu em cada uma das soluções por 1 hora e ao final da desidratação, os 

cortes foram pré-infiltrados por embebição em resina-alcool etílico 1:1 por 24 horas e, então, 

incluído em resina pura. Ao final dessa preparação, foram feitos cortes seriados de 5 µm em 

micrótomo semi-automático CUT 5062 SLEE MAINZ para a montagem de lâminas , corados 

com Azul de Toluidina e Reativo de Schiff para posterior análise ao microscópio óptico.  

 

3.2.4 Permeabilidade das membranas biológicas 

 

Extravasamento de eletrólitos - A análise foi realizada de acordo com a metodologia descrita 

por Serek et al. (1995), com modificações. Foram retirados cinco discos do mesocarpo das 

duas regiões medianas de cada fruto, por meio de um extrator de polpas, os discos foram 

então lavados em água destilada e secos superficialmente com papel absorvente e a seguir, 

colocados em frascos de vidro escuro que permaneceram em repouso por 2 horas contendo 15 

mL de água destilada, em condição ambiente. Terminado o período de repouso foi feita a 1ª 

leitura da condutividade elétrica da água com um condutivímetro TEC-4MP, em seguida as 

amostras foram armazenadas em freezer até o dia seguinte, quando foram descongeladas e 

então, foi realizada a 2ª leitura. Os resultados foram expressos como a razão (%) entre os 

valores obtidos na 1ª e 2ª medições, multiplicada por 100. 

Determinação do conteúdo de H2O2 – Para quantificação do conteúdo de peróxido de 

hidrogênio foi utilizado o método descrito por Velikova et al. (2000). Para obtenção do 

extrato foi macerado 0,5 g do material com 5 mL de TCA 5% a 4 °C. O homogeneizado foi 

centrifugado a 12.000 x g, por 15 minutos, a 4 °C, coletando-se o sobrenadante. No escuro, 

alíquotas de 200 µL do sobrenadante foram adicionadas a um meio de reação constituído de 

0,2 mL do tampão fosfato de potássio 10 mM (pH 7,0) e 0,4 mL de KI 1 M. A mistura foi 
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deixada em ambiente escuro reagindo durante 1 hora. Passado o tempo, a leitura da 

absorbância foi determinada a 390 nm. O branco contendo apenas os reagentes foi preparado 

em paralelo e subtraído da amostra, de modo que as concentrações de H2O2 nas amostras 

foram estimadas com base em curva de calibração preparada com padrões de H2O2, utilizando 

um fator fixo de 0,54, e os resultados expressos em µmol H2O2/g de matéria fresca (MF).  

Grau de peroxidação de lipídeos de membrana – O grau de peroxidação de lipídeos foi 

mensurado a partir da quantidade de malondialdeído (MDA) da polpa, através de reação 

específica deste com o ácido tiobarbitúrico (TBA). O método utilizado foi descrito 

inicialmente por Heath e Packer (1968) e adaptado por Peixoto et al. (1999). Para o ensaio, 25 

mg da polpa fresca foram macerados em almofariz e pistilo, seguido pela adição de 2 mL da 

solução de TCA a 1% (m/v). A mistura foi, então, macerada continuamente por mais 2 

minutos. Os extratos foram acondicionados em tubos tipo Eppendorf e centrifugados à 10.000 

x g por 15 minutos. O sobrenadante foi coletado e o precipitado descartado. Alíquotas de 500 

µL foram transferidas para tubos de ensaio, aos quais foram adicionados 2 mL de reagente 

contendo TBA a 0,5% (m/v), dissolvido em TCA a 20% (m/v). Os tubos foram 

hermeticamente fechados e a mistura de reação incubada a 95 °C por 1 hora, sendo, em 

seguida, resfriada em banho de gelo. As amostras foram centrifugadas à temperatura ambiente 

por 10 minutos a 9.000 x g. As leituras das absorbâncias a 532 e 660 nm foram realizadas a 

25 °C, sendo a segunda leitura subtraída da primeira para obtenção da leitura específica e a 

quantidade do complexo MDA-TBA formado calculada através do coeficiente de extinção 

molar de 155 mM/cm (HEATH; PACKER, 1968). Os resultados foram expressos em nmol / g 

MF. 

 

3.2.5 Composição da parede celular 

 

Extração do material de parede celular - A parede celular foi extraída do tecido mesocárpico 

como descrito por Mitcham e McDonald (1992). A polpa (300 g) foi triturada em 

homogeneizador de tecidos (POLYTRON - Tekmar Company) com etanol 80 % (300 mL). O 

resíduo lavado com tampão fosfato 50 mM, pH 6,8 (600 mL) e filtrado sob vácuo. Foi 

adicionado 200 mL de fenol:ácido acético:água (2:1:1 v/v) e depois, mantido em repouso por 

20 min. O resíduo foi lavado novamente com tampão fosfato 50 mM, pH 6,8 (600 mL). O 

material da parede celular foi então lavado com 200 mL clorofórmio: metanol (1:1 v/v) e 

acetona (3 repetições de 200 mL), seguida de secagem sob vácuo a temperatura ambiente. 
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Determinação de celulose – O conteúdo de celulose foi determinado pelo método de Antrona 

segundo Dische (1962), após digestão de 2 mg do material de parede celular em 3 mL de 

H2SO4 a 72% por 12 h. Os resultados foram expressos em % de celulose na parede celular. 

Determinação de hemicelulose - Quanto à hemicelulose, o conteúdo também foi determinado 

pelo método de Antrona segundo Dische (1962), onde foi feita a solubilização de 2 mg do 

material de parede celular em 1 mL de ácido trifluoracético (TFA 2 N) a 120 °C por 1 h, 

diluído em 50 mL de água destilada e filtrado em papel de filtro. Os resultados foram 

expressos em % de hemicelulose na parede celular. 

Determinação de pectinas totais– As pectinas totais (PT) foram extraídas segundo a técnica 

descrita por McCready e McComb (1952) e determinadas colorimetricamente segundo Bitter 

e Muir (1962). Para obtenção do extrato, 5 gramas de amostra foram suspensas em 25 mL de 

etanol 95% e homogeneizadas em um Polytron (Tekmar Company). Após 30 minutos em 

repouso na geladeira, foi centrifugada a 11.291 x g por 10 minutos e o resíduo foi lavado duas 

vezes com 10 mL de etanol 75%, desprezando o filtrado, o resíduo foi transferido para um 

becker com água (40 mL) e o pH foi aferido para 11,5 com NaOH 1 N. Após 30 minutos em 

repouso na geladeira, o pH foi ajustado para 5,0 com ácido acético glacial diluído (15 mL/ 50 

mL). Então, 0,1 g de pectinase foi adicionado a 5 gramas de amostra e agitados em um Shaker 

por 1 hora, depois foi centrifugado a 10.000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante diluído em 

água destilada para 100 mL em balão volumétrico, sendo o resíduo eliminado. Uma alíquota 

do filtrado foi tomada para análise (0,1 mL). Os resultados foram expressos em % de pectinas 

totais. 

 

3.2.6 Atividade especifica de enzimas hidrolíticas da parede celular  

 

Atividade da pectinametilesterase (PME; EC 3.1.1.11) - O extrato para a análise da atividade 

da PME foi obtido a partir de uma adaptação do método proposto por Korner et al. (1980), 

onde a polpa (5 g) foi homogeneizada em 20 mL de solução de NaCL 0,2 M gelada e filtrada 

em papel de filtro. O filtrado foi utilizado como extrato para a análise de atividade por 

titulometria da quantidade de grupos carboxílicos liberados em solução que reduzem o pH da 

mesma. Desta forma, 5 mL de extrato enzimático foram adicionados a 30 mL de solução de 

pectina cítrica 1% em NaCl 0,2 M a pH 7. A solução final foi titulada com NaOH 0,1 M até 

que o pH da mesma se mantivesse em 7,0 por 10 minutos. Uma unidade de atividade dessa 
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enzima é definida como a quantidade de enzima capaz de desmetilar pectina correspondendo 

ao consumo de 1 ηmol de NaOH/min/g MF. Os resultados foram dados em UAE/mg P.  

Atividade da poligalacturonase (PG, EC 3.2.1.15) – Para a determinação da atividade da 

poligalacturonase, 12,5 g de polpa foram homogeneizados com 25 mL de água destilada 

gelada e em seguida, centrifugados a 5600 x g a 4 °C por 10 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado resuspenso em 10 mL de água destilada e submetido a uma nova 

centrifugação nas mesmas condições da primeira. Esse passo foi repetido por três vezes até 

que o sobrenadante fosse descartado e o precipitado ressuspenso em NaCl 1 M. O pH foi 

aferido para 6,0 por meio de adição de solução de NaOH e/ou HCl 1 M, sendo então mantido 

em repouso a 4 °C, por 1 hora. Ao final desse período, a solução foi submetida a uma nova 

centrifugação de 5600 x g a 4 °C por 20 minutos. O sobrenadante resultante deste processo foi 

separado como extrato.  

A análise da atividade da PG baseia-se na determinação da quantidade de açúcar 

redutor liberado em solução devido à atividade desta enzima quando em meio sob condições 

ótimas de temperatura, pH e concentração de substrato. Inicialmente, 3 mL de extrato 

enzimático foi adicionado a 3 ml de água destilada, gerando uma solução final da qual será 

retirada uma alíquota (AR-1) de 1,5 mL para a determinação da concentração de açúcares 

redutores pelo método do DNS. Segundo, 3 mL de extrato enzimático foi adicionado a 3 mL 

de ácido poligalacturônico 0,25% em tampão acetato de sódio 37,5 mM, pH 5,0. Essa solução 

foi assim mantida em banho-Maria a 30 °C por 3 horas. Ao final, a reação da PG foi 

interrompida por exposição à água fervente e então, foi retirada outra alíquota (AR-2) de 1,5 

mL para a determinação da concentração de açúcares redutores pelo método do DNS. A 

subtração dos valores de AR-1 por AR-2 foi utilizada nos cálculos para a determinação da 

atividade média da poligalacturonase expressa em µmol de açúcares redutores/ mg de P/ min.  

A determinação de açúcares redutores (AR) é realizada em meio alcalino, no qual 

esses reduzem o ácido 3,5 dinitro salicílico (DNS) a ácido 3-amino-5-nitrossalicílico, 

enquanto que, o grupamento aldeídico é oxidado a ácido aldônico. O ácido 3-amino-5-

nitrossalicílico é um produto de cor laranja, sendo a intensidade da coloração correspondente 

à concentração de AR (MILLER, 1959). Para quantificar o conteúdo de açúcares redutores, 

1,5 mL da amostra e 1.000 µL do reagente DNS foram homogeneizados em vortex e depois 

submetidos à água fervente (100 °C) por 5 minutos. A água fervente é necessária para que 

haja a reação de redução do DNS, que só ocorre sob elevadas temperaturas. Após o tempo de 

reação, o tubo de ensaio foi imediatamente transferido para banho de gelo para que a reação 

fosse interrompida. Após a solução ter atingido a temperatura ambiente, adicionou-se água 
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destilada à mesma até um volume final de 10 mL e, então, procedeu-se a medição em 

espectrofotômetro a 540 nm. O cálculo da concentração de AR foi feito com o auxílio de uma 

curva padrão preparada com concentrações previamente estabelecidas de glicose e é dado em 

µmol AR/min/mg P. 

Atividade das α e β-galactosidases - Para as atividades α- e β-galactosidásicas foi realizada 

uma extração conforme Kitagawa et al. (1995) e a atividade foi determinada segundo Dey e 

Pridham (1969). Homogeneizaram-se 10 g da polpa em 5 mL de tampão acetato de sódio 0,1 

M pH 5,0 contendo polivinilpirrolidona (PVP) 1%, e centrifugada a 25.000 x g, por 15 

minutos, a 4 ºC. O resíduo foi lavado quatro vezes com 5 mL de tampão acetato de sódio 0,02 

M pH 5,0 contendo 2-mercaptoetanol 5 mM através de centrifugação a 25.000 x g, por 5 

minutos. O precipitado foi ressuspendido em 10 mL de tampão acetato de sódio 0,02 M pH 

5,0 contendo NaCl 3 M e depois, agitado por 12 horas, a 4 ºC. Realizou-se nova centrifugação 

a 25.000 x g por 20 minutos, a 4 ºC. O sobrenadante obtido constituiu o extrato enzimático 

para determinação da atividade das enzimas na parede celular.  

Para determinação da atividade enzimática, o extrato foi incubado por 15 minutos a 55 

ºC (α-galactosidásica) e a 37 ºC (β-galactosidásica) em solução com os respectivos substratos 

α- e β-para-nitro-D-galactopiranosídeo 3 mM, em tampão McIlvaine (citrato a 25 mM + 

fosfato a 50 mM) e nos respectivos pHs, 5,0 e 4,0 (McILVAINE, 1921). A reação foi 

interrompida com carbonato de sódio 0,1 M e as leituras das absorbâncias realizadas a 400 nm 

em espectrofotômetro. Considerou-se uma unidade de atividade enzimática de galactosidase 

como a quantidade de atividade da enzima que produziu uma mudança de 0,001 unidade de 

absorbância. Os resultados foram expressos em UA/ g MF/ min.  

 

3.2.7 Atividade específica de enzimas do metabolismo antioxidante 

 

Obtenção do extrato – Para a obtenção do extrato, 1 g de polpa foi homogeneizado em vortex 

com 5 mL de solução tampão contendo fosfato de potássio monobásico 100 mM e EDTA 0,1 

mM, pH 7,0, por 1 minuto. Em seguida, o homogeneizado foi centrifugado a 5600 x g a 4 °C 

por 40 minutos. O material precipitado foi descartado e o sobrenadante recolhido e congelado 

a -18 °C para posterior utilização como extrato para a análise das atividades das enzimas 

dismutase do superóxido, catalase e peroxidase do ascorbato. 

Atividade da dismutase do superóxido (SOD, EC 1.15.1.1) – A atividade da SOD foi 

determinada conforme metodologia descrita por Gianopolitis e Ries (1977), mensurando-se 
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sua habilidade para inibir a redução fotoquímica do azul de nitro tetrazólio (nitro blue 

tetrazolium chloride - NBT). A mistura de reação (1,5 mL) continha tampão fosfato de 

potássio a 50 mM (pH 7,8), EDTA 0,1 µM, metionina 13 mM, NBT 75 µM, riboflavina 2 µM 

e 50 µL de extrato enzimático. A absorbância da mistura de reação foi monitorada por 

absorbância a 560 nm. Uma unidade de atividade de SOD (UA) é definida como a quantidade 

de enzima requerida para causar 50% de inibição da taxa de fotorredução do NBT, sendo os 

resultados expressos em UA/ mg P/min. 

Atividade da catalase (CAT, EC 1.11.1.6) – A atividade da CAT foi determinada utilizando-se 

o método descrito por Beers e Sizer (1952), com pequenas modificações. A mistura de reação 

(1,5 mL) foi composta por tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 7,0), contendo EDTA 0,1 

µM, H2O2 20 mM e 50 µL de extrato enzimático. A reação foi iniciada pela adição do extrato, 

sendo a taxa de desaparecimento do H2O2 monitorada por absorbância a 240 nm e 

quantificada usando seu coeficiente de extinção molar (36 mM-1cm-1), sendo os resultados 

expressos em µmol H2O2/ mg P/ min.  

Atividade da peroxidase do ascorbato (APX, EC 1.11.1.1) - A atividade da APX foi 

determinada de acordo com o método Nakano e Asada (1981). Aos 1,5 mL da mistura de 

reação constituída por tampão fosfato de potássio 50 mM (pH 6,0), EDTA 0,1 µM, ascorbato 

0,5 mM, e H2O2 1,0 mM foram adicionados 50 µL do extrato enzimático. A taxa de oxidação 

do ascorbato pelo H2O2 foi monitorada por absorbância a 290 nm no intervalo de 1 min após 

o início da reação pela adição do H2O2. A atividade enzimática foi quantificada utilizando-se 

o coeficiente de extinção molar do ascorbato (2,8 mM-1 cm-1) e os resultados expressos em 

µmol H2O2/ mg P/ min, considerando-se que são necessários 2 mol de ascorbato para reduzir 

1 mol de H2O2 (AMANKO et al., 1994). 

 

3.2.8 Atividade específica de enzimas envolvidas com escurecimento 

 

Atividade da polifenoloxidase (PPO, EC 1.14.18.1) – O extrato enzimático foi preparado 

segundo método (modificado) descrito em 1998 por Sojo; Nuñez-Delicado; García-Carmona. 

Tampão fosfato de potássio 0,1M contendo 4% de Triton X-110 (pH 6,1), 1 grama de polpa e 

0,02 g de polivinilpirrolidona (PVPP) foram macerados por 5 minutos em um gral e então, 

centrifugados a 4.900 x g por 40 minutos a 4 °C. O precipitado foi descartado e o 

sobrenadante transferido para banho-maria a 37 ºC por 10 minutos, seguidos de centrifugação 



38 
 

a 1.600 x g por 20 minutos a 4 °C. A atividade desta enzima foi determinada usando 80 µL de 

tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 6,0), 100 µL de extrato enzimático e 5µL do 

substrato pirocatecol 0,1 M. A amostra foi incubada por 30 minutos a 30 °C, a absorbância 

medida a 395 ηm e a unidade de atividade (UAE) foi definida como a variação de 0,001 

unidade de absorbância e os resultados expressos como UAE/ min/ mg P (ROBINSON, 

1987).  

Atividade da peroxidase do guaiacol (G-POD, EC 1.11.17) - A atividade da G-POD, que está 

relacionada à degradação do guaiacol na presença de H2O2 formando o tetraguaiacol, foi 

mensurada conforme Amanko; Chen; Asada (1994). O extrato para a análise da GPOD foi o 

mesmo utilizado para medir a atividade das enzimas antioxidantes. Foram adicionados, em 

microplaca, 90 µL de tampão fosfato de potássio 0,1 M com EDTA 0,1 mM (pH 7), 50 µL de 

guaiacol 0,02 M, 50 µL de H2O2 e 10 µL do extrato e a absorbância medida em 470 nm, após 

10 minutos, a 30 °C. Os cálculos utilizaram o coeficiente de extinção molar do tetraguaiacol 

(26,6 mM/cm) e os resultados expressos em µmol H2O2/ mg P/ min. 

 

3.2.9 Análise estatística  

 

Os dados foram avaliados usando o SAS versão 9.1 (2006) para análise do efeito do 

revestimento à base de quitosana, adicionada de trans-cinamaldeído, nas características 

bioquímicas do melão, em relação ao tempo de armazenamento do MMP. Os resultados 

submetidos a uma análise de variância (ANOVA) ao nível de significância de p<0,05 com 

auxílio do programa computacional SISVAR versão 3.01. Os resultados foram apresentados 

como média ± desvio padrão. 

 



39 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Influência do revestimento sobre a organização estrutural dos melões minimente 

processados 

 

4.1.1 Firmeza e permeabilidade das membranas biológicas 

 

A firmeza dos melões minimamente processados se manteve constante a partir do 5º dia 

de armazenamento, porém estatisticamente mais alta nos frutos revestidos com quitosana 

(Figura 7). No tempo zero, os frutos controle apresentavam 16,3 N e os tratados, 16,0 N e ao 

final do experimento, a firmeza havia caído para 9,9 N e 14,8 Newtons, respectivamente. Uma 

possível explicação para esse resultado é a capacidade do revestimento funcionar como uma 

barreira física às trocas gasosas que ocorrem durante a respiração, diminuindo a velocidade 

desse processo e consequentemente, os processos subsequentes como a desestruturação dos 

tecidos dos frutos. Com uma menor energia proveniente de uma respiração mais lenta, o 

afrouxamento da parede celular pela ação de enzimas hidrolíticas e a desintegração das 

membranas biológicas por ação dos radicais livres aconteceriam em menor escala.  

Esses resultados mostram que o revestimento com quitosana e transcinamaldeído foi 

eficiente em manter a firmeza dos melões processados. A importância dessa observação se 

justifica pelo fato da firmeza ser a propriedade mecânica mais relevante em frutos e da sua 

manutenção ser um dos principais desafios para a comercialização de produtos minimamente 

processados. Machado et al. (2008) afirmam que a perda de firmeza, juntamente com 

contaminações microbiológicas são os principais problemas na comercialização de produtos 

minimamente processados. 

Vieites et al. (2007) avaliaram o efeito da atmosfera modificada com diferentes 

concentrações de O2 e CO2 na qualidade do melão ‘Orange Flesh’ minimamente processado e 

observaram os frutos sob atmosferas modificadas mantiveram-se mais firmes. Já, Kerch et al. 

(2011) observaram um aumento da firmeza em morangos revestidos com quitosana durante o 

armazenamento. Xiao et al. (2010) ao investigar os efeitos combinados de pré-tratamento de 

oxigênio puro e do revestimento de quitosana contendo 0,03 % de extratos de alecrim sobre a 

qualidade pós colheita de peras observaram uma redução da perda de peso com uma maior 
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firmeza e conteúdo de sólidos solúveis. Esses autores também observaram uma menor 

permeabilidade das membranas biológicas e do pH. 

 

Figura 7 – Firmeza de melões minimamente processados e revestidos com quitosana 

adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 

 

 

 

*Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, respectivamente. 

Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de significância pelo teste de Tukey.  

 

O grau de peroxidação lipídica ou lipoperoxidação (LPO) das membranas biológicas 

dos melões processados foi significativamente reduzido pelo revestimento com quitosana 

adicionado de transcinamaldeído (Figura 8). A partir do 5º dia de armazenamento, os frutos 

controle apresentaram 21,3 nmol MDA/g MF enquanto os revestidos apresentaram 17,9 nmol 

MDA/g MF. Os frutos controle apresentaram um máximo de LPO aos 15 dias, com 28,2 nmol 

MDA/g MF. 
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Figura 8 – Grau de peroxidação lipídica de melões minimamente processados e revestidos 

com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 

 

 

 

*Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, respectivamente. 

Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de significância pelo teste de Tukey. 

 

A LPO representa uma cascata de reações resultantes da ação dos radicais livres (RL) 

ou espécies reativas de oxigênio (EROs) sobre os lipídios insaturados de membranas celulares 

levando a destruição de sua estrutura, falência dos mecanismos de troca de metabólitos e, 

numa condição extrema, à morte celular. O processo de peroxidação lipídica é iniciado pela 

reação de um radical livre com um ácido graxo insaturado e propagada por radicais peroxilas 

resultando na formação de hidroperóxidos lipídicos e aldeídos, tais como o malondialdeído 

(MDA) (LIMA, ABDALLA, 2001; BENZIE, 2006). Os maiores valores de lipoperoxidação 

(LPO) encontrado nos frutos controle podem ser explicados como resultado de um 

desequilíbrio oxidativo da via respiratória o qual ocorre normalmente durante os processos de 

amadurecimento e senescência e que vão influenciar a organização estrutural dos tecidos dos 

frutos. Dessa forma, esses resultados concordam com aqueles apresentados para firmeza 

(Figura 7), onde os frutos controle que estavam menos firmes possuem um maior grau de 

peroxidação lipídica. 

Lacan e Baccou (1998) observaram em melões da variedade ‘Jerac’, que a peroxidação 

de lipídeos de membrana plasmática pelos radicais livres culminou em um aumento do 

vazamento do material intracelular devido ao aumento da atividade de enzimas lipolíticas. Os 
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níveis de LPO em melões ‘Pele de Sapo’ armazenados sob refrigeração foram investigados e 

observou-se que estes níveis aumentaram ao longo do período de estudo. Os autores 

acreditam que o maior grau de peroxidação de lipídeos pode ser explicado pela ativação da 

enzima superóxido dismutase e inibição das enzimas catalase e peroxidase do ascorbato e 

também parece estar associada com mecanismos de proteção contra injúria pelo frio 

(RODRIGUES et al,. 2008). Pieniz et al. (2008) ao avaliarem o potencial antioxidante de 

frutas e hortaliças in vitro observaram que as frutas que apresentaram redução 

estatisticamente significativa da peroxidação lipídica foram o mamão (71,5±10,52) a maçã 

(156,2±10,84), a uva (158,5±6,06), o morango (72,2±8,95) e a laranja (194,0±20,84), e para 

as frutas que receberam tratamento térmico e adição de ferro, todas apresentaram redução 

estatisticamente significativa da peroxidação em relação aos frutos controle. 

O extravasamento de eletrólitos resultante da desintegração das membranas biológicas 

também corrobora com os resultados acima, uma vez que desde o tempo zero, os frutos 

controle apresentaram um nível de extravasamento significativamente maior do que os frutos 

revestidos com quitosana (Figura 9). Ao 15º dia de armazenamento, os frutos controle 

apresentaram o maior nível com 86,63 µS/cm3, o que pode ser explicado pelo maior grau de 

LPO (Figura 8) que ocasiona uma alteração na fluidez das membranas levando ao 

rompimento e extravasamento dos solutos do interior da célula para o apoplasto. O 

revestimento com quitosana se mostrou eficiente em reduzir esse processo indesejável, porém 

inevitável na conservação pós-colheita dos melões. 

A perda de integridade das membranas e o aumento do extravasamento de eletrólitos 

são, normalmente, determinados pela capacidade de resistir às desordens fisiológicas. Os 

tecidos vegetais normalmente respondem a estresses mecânicos, injúria por frio ou altas 

temperaturas com um aumento no extravasamento de eletrólitos (LURIE et al., 1995). Moretti 

et al. (2002) analisaram tomates armazenados sob atmosfera controlada e submetidos a injúria 

interna de impacto e reportaram que o extravasamento de eletrólitos do pericarpo injuriado foi 

10% maior do que para os tecidos não-injuriados.  
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Figura 9 – Extravasamento de eletrólitos de melões minimamente processados e revestidos 

com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 

 

 

 

Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey. 

O peróxido de hidrogênio (H2O2) é uma Espécie reativa de oxigênio utilizada como 

sinalizador ou indicador de estresse oxidativo e seu conteúdo foi diretamente influenciado 

pelo tratamento com quitosana (Figura 10). Os frutos controle apresentaram níveis 

estatisticamente superiores que os revestidos, desde o tempo zero com 0,0056 µmol/g MF 

para o controle e 0,0042 µmol/g MF para os tratados. Aos 15 dias de armazenamento, os 

frutos controle apresentaram o maior conteúdo de H2O2 com 0,0067 µmol/g MF, o qual pode 

explicar o maior grau de LPO mostrado na Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Figura 10 – Conteúdo de peróxido de hidrogênio de melões minimamente processados e 

revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 

 

 

 

Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey. 

Os resultados indicam que o revestimento de quitosana adicionado com 

transcinamaldeído reduziu os danos oxidativos como pode ser observado pelo menor 

conteúdo de H2O2 o que pode ser resultado de uma mudança na atmosfera ao redor do fruto 

afetando o processo respiratório das células. O revestimento funciona como uma barreira às 

trocas gasosas mantendo uma taxa respiratória mais baixa e consequentemente, a uma menor 

produção das EROs que são subprodutos desse processo. Dessa maneira, observa-se que a 

modificação da atmosfera pelo revestimento influenciou positivamente a firmeza dos melões 

processados através da inibição de eventos dependentes da respiração, provavelmente por 

uma redução desta, e que afetam diretamente a estrutura das membranas celulares. 

 

4.1.2 Atividade de enzimas hidrolíticas e composição da parede celular 

 

A atividade da enzima pectinametilesterase (PME) se manteve baixa e constante até os 

15 dias de armazenamento quando aumentou apresentando uma inibição significativa pelo 

tratamento com quitosana (Figura 11), de modo que ao final do período, os frutos controle 
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apresentavam uma atividade de 143.748,45 UAE/min.mg P, muito mais alta que a dos 

revestidos, 91.312,36 UAE/min.mg P. A inibição da PME nos frutos revestidos pode ser 

resultado da mudança da atmosfera que teria afetado a respiração ou diretamente a 

disponibilidade de O2 e CO2. 

O amaciamento ou perda da firmeza da polpa pode ser relacionado com vários fatores 

como à degradação de substâncias pécticas na parede celular, causadas pela atividade de 

hidrolases, tais como a PME e a poligalacturonase (PG). Bicalho et al. (2000) sugeriram que a 

atividade da PME preceda a atividade da PG, uma vez que a PME atua na desmetilação dos 

poliuronídeos da matriz de pectina, permitindo a ação da PG que catalisa a hidrólise das 

ligações β-1,4 entre os resíduos de ácido galacturônico da cadeia de pectina. Entretanto, 

Manrique e Lajolo (2004) propuseram a participação da PME diretamente no processo de 

amaciamento dos frutos, antes mesmo da ação da PG. Todavia, em razão da complexidade da 

estrutura da parede celular, não é provável que uma enzima em particular seja capaz de 

modificá-la significativamente e responder pelo amaciamento. Doravante, uma ação coletiva e 

sinergística de várias enzimas deve acontecer para promover mudanças texturais tão 

relevantes (GIOVANNONI, 2001; ALI et al., 2004; MWANIKI et al., 2005).  

 

Figura 11 – Atividade da enzima pectinametilesterase de melões minimamente processados e 

revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 
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Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey. 

Um estudo feito por Chisari et al. (2009) durante a maturação de melões de diferentes 

cultivares mostrou que a relação entre a atividade da PME e a firmeza era dependente da 

variedade. De modo que, melões ‘Galia’ apresentavam uma correlação alta (r2=0,97) entre a 

atividade da PME e a firmeza, entretanto melões ‘Pele de sapo’ não apresentavam tal 

correlação. Além disso, Bicalho et al. (2000) observaram um aumento da atividade da PME 

no armazenamento pós-colheita de mamões da cv. ‘Improved Sunrise’ com uma queda ao 

final do amadurecimento. Ali et al. (2004ab) constataram que o início da perda de firmeza de 

carambolas, goiaba, banana, e mamão era acompanhado pelo aumento da atividade da PME. 

Diferentemente da PME, a atividade da PG nos frutos controle caiu com o 

armazenamento, porém essa também foi inibida significativamente nos frutos revestidos com 

quitosana (Figura 12), com valor máximo de 901,48 nmol AR/min.mg para os frutos controle 

e 154,66 nmol AR/min.mg para os tratados, no tempo zero. Esses resultados indicam que para 

os melões, a atividade da PG está mais fortemente associada ao amaciamento ou perda de 

firmeza (Figura 7) a qual é mais pronunciada logo no início do armazenamento. Esses 

resultados, junto aos da PME (Figura 11), corroboram com os dados apresentados para 

firmeza (Figura 7) que demonstram a eficiência do revestimento de quitosana na manutenção 

desta por inibir a desestruturação tanto das membranas como da parede das células. 

A forte correlação entre a atividade da PG e a firmeza durante a maturação de melões 

‘Pele de sapo’ e ‘Galia’ havia sido relatada por Chisari et al. (2009). Quando melão 

‘Charentais’ foi tratado com 1-MCP e armazenado sob atmosfera modificada e refrigeração 

mostrou haver uma correlação entre a atividade da PG e a perda de firmeza da polpa (SOUSA 

et al., 2008). Um outro trabalho com frutos de amoreira-preta (Rubus spp.) mostrou que a 

atividade da PME aumentou enquanto a da PG decresceu durante o período de 

armazenamento, independente da cultivar e da atmosfera de conservação (ANTUNES et al., 

2006). 
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Figura 12 – Atividade da enzima poligalacturonase de melões minimamente processados e 

revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 

 

 

 

Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey. 

 

As galactosidases (GAL) também estão envolvidas com a hidrólise da parede celular, 

apesar dos valores aqui encontrados não sugerirem um papel muito relevante dessas enzimas 

no amaciamento do melão processado (Figuras 13 e 14). A atividade da α-galactosidase foi 

mais alta (67,48 UA/g MF.min) nos frutos controle, no tempo zero e apesar da diferença 

significativa entre os tratamentos, o comportamento se mostrou pouco variável durante o 

armazenamento e sem uma tendência clara (Figuras 13). Diante do exposto podemos assim 

supor que a atividade da α-GAL para o amaciamento de melão deve ser secundária.  

Alguns trabalhos ressaltam que a atividade da GAL promove a hidrólise de ligações 

glicosídicas dos tipos α e β entre açúcares neutros como galactose e arabinose que são 

constituintes dos poliuronídeos e a liberação desses açúcares das cadeias laterais de 

poliuronídeos resulta na sua solubilização, durante o amaciamento (GALLEGO; ZARRA, 

1998). Soh et al. (2006) observaram que a atividade total da α-GAL aumentou em seis vezes 

durante o amadurecimento de mamão, especialmente no período de rápida perda de firmeza. 
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Figura 13 – Atividade da enzima α-galactosidase de melões minimamente processados e 

revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 

 

 

 

Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey 

 

Apesar dos baixos valores encontrados no melão processado, a atividade da β-GAL 

demonstra aumentar até os 15 dias de armazenamento com diferença estatística entre os 

tratamentos (Figura 14). O revestimento com quitosana estimulou a atividade da β-GAL 

atingindo um máximo de 200,48 UA/g MF.min, enquanto o controle atingiu 112,67 UA/g 

MF.min. 

Registros de aumentos na atividade de β-GAL, durante o amadurecimento de frutos 

foram encontrados por Karakurt e Huber (2003), Ali et al. (2004) e Mwaniki et al. (2005). 

Porém, Konozy et al. (2012) ao estudarem a atividade glicosidásica da parede celular e as 

variações no conteúdo de proteína durante o desenvolvimento de três cultivares de tomateiro 

observaram que a atividade da β-GAL era pequena em todas as variedades analisadas. Lima et 

al. (2006) avaliaram as mudanças relacionadas ao amaciamento durante a maturação de 

graviola ‘Crioula’ e observaram que a redução no conteúdo de amido e de pectina total 

coincidia com o aumento na atividade das enzimas amilase e da poligalacturonase e β-
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galactosidase. Em sapoti, apesar dos altos níveis de atividade da PME e PG, a β-galactosidase 

é a principal responsável pelo amaciamento (MIRANDA et al., 2002, MORAIS et al., 2008). 

 

Figura 14 – Atividade da enzima β-galactosidase de melões minimamente processados e 

revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 

 

 

 

Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey 

 

A parede celular da polpa dos frutos carnosos é principalmente composta por um 

arcabouço de microfibras de celulose unidas entre si por moléculas de hemicelulose, sendo 

toda essa estrutura envolta em uma matriz de pectinas, que também constitui a lamela média. 

O revestimento com quitosana manteve uma diferença significativa no conteúdo de pectinas 

totais nos melões processados, de modo que, os frutos cobertos apresentavam 0,36% enquanto 

os controle, 0,30%, ao final dos 20 dias (Figura 15). Esses resultados podem ser explicados 

pela menor atividade das hidrolases de parede, PME e PG (Figuras 11 e 12, respectivamente) 

encontrada nos frutos revestidos durante o armazenamento e que resultariam na maior firmeza 

da polpa (Figura 7). O aumento dos teores de pectina total pode ser explicado pelos íons 

cálcio que se associam ao ácido poligalacturônico, formando pectatos de cálcio, conferindo 

maior rigidez ao tecido.  
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Figura 15 – Conteúdo de pectinas totais da parede celular de melões minimamente 

processados e revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o 

armazenamento a 4 ºC. 

 

 

 

Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey 

 

Pectinas são importantes, não só como fatores primários no processo de amaciamento, 

mas também devido à possível contribuição no metabolismo da célula e em geral, as 

alterações no seu conteúdo estão associadas à degradação enzimática (THÉ et al., 2001). 

Porém, a conformação estrutural da molécula que está unida, pelo menos parcialmente por 

interações não covalentes reforça a possibilidade de degradação não-enzimática influenciada 

pelo pH apoplástico, pelos níveis de íons inorgânicos presentes na parede celular, por 

proteínas não-enzimáticas, pela porosidade da parede e por barreiras estruturais (HUBER et 

al., 2001).  

Lima et al. (2006) reportaram que durante o amaciamento de frutos da gravioleira, havia 

um aumento no conteúdo de pectina total de 0,38 para 0,54%, ao terceiro dia após a colheita, 

o qual decrescia a partir daí e aumentava de novo ao final do armazenamento. Silva et al. 

(2008) avaliaram morangos ‘Osogrande’, ‘Toyorrinho’ e ‘Tudla’ e observaram uma 

diminuição nos teores de pectina total e um aumento nos de pectina solúvel em todas as 

variedades analisadas. Teixeira et al. (2001), ao estudarem o processamento mínimo de 
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mamão ‘Formosa’, afirmaram que os teores de pectina total diminuíram com o tempo de 

armazenamento, o que pode estar relacionado a aumento da solubilidade em água dos 

poliuronídeos da parede celular e conseqüente amaciamento da polpa. 

O conteúdo de celulose aumentou até o 10º dia de armazenamento para os melões 

tratados e controle, decaindo apartir de então, com diferença estatística entre os tratamentos 

(Figura 16). Os frutos controle apresentaram um máximo 36,6% enquanto os revestidos 

apresentaram 23,1% e decaíram para 18,8% e 11,8%, respectivamente, aos 20 dias. A 

degradação de compostos celulósicos envolve a ação hidrolítica de várias enzimas que 

catalisam a quebra das ligações glicosídicas β(1,4) entre resíduos de D-glucose da molécula 

de celulose ou de seus derivados solúveis.  

Menezes et al. (1997), ao avaliaram os componentes de parede celular do melão ‘Galia’ 

armazenado sob refrigeração (7 °C), constataram que a redução no teor de celulose foi da 

ordem de 21% entre o início e o final do período de armazenamento e que esta redução estava 

associada à atividade de celulases. De uma forma geral, esses autores reportaram que o 

conteúdo de material de parede celular mostrou pouca variação durante o armazenamento, 

sendo que as variações mais expressivas foram registradas em frações isoladas da parede 

celular (péctica, hemicelulósica e celulósica).  

 

Figura 16 – Conteúdo de celulose da parede celular de melões minimamente processados e 

revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 
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Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey 

Diferente dos resultados apresentados anteriormente, o conteúdo de hemicelulose não 

diferiu estatisticamente entre os tratamentos após o 10º dia de armazenamento (Figura 17), de 

modo que os frutos controle apresentavam 0,29% enquanto os revestidos, 0,33%, no 20º dia. 

Os frutos revestidos apresentaram uma redução no conteúdo de hemicelulose, após os 10 dias 

de armazenamento do melão que coincide com a redução na celulose (Figura 16) e pode ser 

explicada pelo fato das fibrilas de celulose serem unidas por ligações covalentes e não 

covalentes com as hemiceluloses, segundo Fry (1986). Ao contrário do exposto aqui, Morais 

et al. (2008) relataram uma queda de 70% no conteúdo de hemicelulose durante o 

amadurecimento de sapoti. 

 

Figura 17 – Conteúdo de hemicelulose da parede celular de melões minimamente 

processados e revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o 

armazenamento a 4 ºC. 

 

 

* Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, respectivamente. 

Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de significância pelo teste de Tukey 
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4.1.3 Análises histológicas do melão minimamente processado e revestido com quitosana 

adicionada de transcinamaldeído 

 A análise histológica dos melões processados mostrou que o mesocarpo dos frutos era 

constituído de parênquima com células e espaços intercelulares amplos (Figura 18 e 19).  

 

Figura 18. Histologia do melão minimamente processado e corado com Azul de Toluidina, 

sendo o armazenamento a 4 oC para os frutos controle por A) 0; B) 5, C) 10 e D)15 dias e para 

os revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído por E)0; F) 5, G) 10 e H) 15 

dias. Parede celular (→). Barra: 100 µm.  
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Figura 19. Histologia do melão minimamente processado e corado com ácido periódico de 

Schiff, sendo o armazenamento a 4 oC para os frutos controle por A) 0; B) 5, C) 10 e D)15 

dias e para os revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído por E)0; F) 5, G) 10 

e H) 15 dias. Parede celular (→). Barra: 100 µm. 
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No tempo zero (Figura 18, A e E), a turgescência celular deve ser o principal fator de 

resistência mecânica, uma vez que nessa etapa os frutos se apresentam bastante firmes (Figura 

7). Após os 10 primeiros dias de armazenamento (Figura 18, C e G), observa-se uma 

desorganização tecidual com células plasmolisadas, com espaços intercelulares ainda maiores 

e paredes celulares muito expandidas. Essas modificações na turgescência celular e na 

estrutura de parede implicam em uma aparência enrugada que pode ser resultado da 

desidratação e da respiração, que teria sido menor nos frutos revestidos com quitosana. Então, 

a redução em firmeza (Figura 7) observada durante o armazenamento do melão é resultante 

do aumento nos espaços intercelulares, do declínio da turgescência celular e da integridade da 

parede celular e da lamela média.  

A expansão da parede é, provavelmente, resultado da dissolução das substâncias 

pécticas aliada à quebra de ligações cruzadas entre os outros componentes da parede. Nas 

figuras, as setas apontam a parede celular e pode-se observar como esta sofre uma dissolução 

resultando em um aparente afrouxamento com aumento dos espaços intercelulares. Isso pode 

ser explicado pela atividade da enzima PG (Figura 12) que se manteve alta nos frutos controle 

até o 10º dia, juntamente ao conteúdo de pectina total e de hemicelulose que foram mais 

baixos nesse mesmo período (Figuras 15 e 17, respectivamente), indicando uma solubilização 

da parede por ação, principalmente dessa enzima. 

 Os resultados obtidos com coloração por reação de ácido periódico de Schiff para 

detecção de polissacarídeos neutros da parede celular (Figura 19, A-H) evidenciam a 

desestruturação da parede celular com o avanço do tempo de armazenamento. Até o quinto 

dia, as paredes se apresentavam com contornos mais bem definidos e a partir de então, 

observa-se um afrouxamento da parede que poderia ser explicado pela dissolução das 

substâncias pécticas aliada a quebra de ligações cruzadas entre os outros componentes da 

parede. Todavia, ao final do armazenamento (Figura 19, D e H), as paredes, apesar de mais 

expandidas, apresentam-se mais fortemente coradas o que denota uma maior quantidade de 

polissacarídeo de parede como pectina. Esses resultados concordam com o aumento 

encontrado no conteúdo de pectinas (Figura 15). 

 Um estudo histológico do amadurecimento do fruto do sapotizeiro mostrou a 

dissolução dos polissacarídeos pécticos ressaltada por coloração específica por vermelho de 

Rutênio concomitante à uma redução no conteúdo de pectina total e aumento no conteúdo de 

pectina solúvel e na atividade da β-galactosidase (MIRANDA et al., 2002a; MIRANDA et 

al., 2002b; MIRANDA et al, 2008). 
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4.2 Influência do revestimento sobre o metabolismo antioxidante dos melões 

minimamente processados  

 

4.2.1 Atividade de enzimas antioxidantes 

 

As EROs são geradas como subprodutos do metabolismo respiratório normal das 

células vegetais, mas sua produção é frequentemente maior sob condições de estresse como a 

induzida por corte ou injúria mecânica. Em condições normais, as células vegetais possuem 

defesas suficientes como as enzimas antioxidantes que tem a função de combater o estresse 

oxidativo induzido pelas EROs (MITTLER, 2002).  

A atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD) aumentou até o 10º dia 

para os frutos controle, 82,3 UAE/ mg P. min e até o 5º dia para os revestidos com quitosana, 

73,1 UAE/mg P (Figura 20). Apesar da diferença significativa entre os tratamentos, nenhuma 

tendência pode ser identificada, porém o aumento de atividade da SOD nos melões controle 

pode explicar o maior nível de H2O2 encontrado ao 15º dia de armazenamento (Figura 10) e 

como consequência, uma maior peroxidação lipídica nesse mesmo período (Figura 8).  

 

Figura 20 – Atividade da enzima superoxido dismutase de melões minimamente processados 

e revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 
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Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey 

 

Em plantas, as SODs podem ser encontradas em todos os compartimentos da célula 

capazes de produzir EROs como cloroplastos, mitocôndria e peroxissomos (JIMÉNES et al., 

1997; FOYER, NOCTOR, 2000; ALSCHER et al., 2002) e sua função é dismutar o ânion 

superóxido (O2
•) em H2O2 e oxigênio (O2), sendo assim considerada a primeira linha de defesa 

antioxidativa enzimática. O peróxido de hidrogênio é rapidamente eliminado pelas catalases e 

diversas classes de peroxidases (SHIGEOKA et al., 2002).  

Cao et al. (2014) ao estudar algumas enzimas antioxidantes e a composição de ácidos 

graxos relacionados com a resistência a doenças em pós-colheita de duas cultivares de 

nêsperas, relataram que os  frutos da cultivar 'Qingzhong' apresentaram níveis mais baixos de 

radical superóxido e peróxido de hidrogênio, e atividade da lipoxigenase baixa, mas níveis 

mais elevados de ácidos linolênico e linoleico e maior atividade da catalase (CAT) e 

ascorbato peroxidase (APX) em comparação com os da cultivar 'Fuyang'. Estes resultados 

sugerem que os níveis mais elevados de ácidos linolénico e linoleico e a maior atividade de 

catalase e ascorbato peroxidase possuem um papel na resistência a doenças pós-colheita de 

frutos de nêspera. A maior atividade de CAT e APX nas frutas 'Qingzhong' pode ser 

responsável por baixos níveis de ROS em comparação com 'Fuyang '. 

A catalase é uma enzima responsável pela dismutação do peróxido de hidrogênio em 

água e oxigênio. Os melões processados e revestidos apresentaram uma inibição considerável 

na atividade da catalase quando comparados ao controle (Figura 21).  
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Figura 21 – Atividade da enzima catalase de melões minimamente processados e revestidos 

com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 

 

 

Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey. 

 

Os valores obtidos para a atividade caíram de 15,16 para 8,0 UAE/mg P nos frutos 

controle e de 4,09 para 1,52 UAE/mg P nos frutos tratados, entre o 5º e o 20º  dia. Essa menor 

atividade da catalase pode ser resultado do menor conteúdo de H2O2 (Figura 10) produzido 

nos frutos tratados provavelmente devido a uma menor taxa respiratória em consequência da 

resistência as trocas gasosas oferecida pelo revestimento com quitosana. Meng et al. (2012) 

estudaram o tratamento de argônio sob pressão em pimentão verde minimamente processado 

e observaram a manutenção da integridade das células com inibição da LPO, da 

permeabilidade das membranas e das atividades da catalase e peroxidase, em relação as 

amostras controle. 

As peroxidases são enzimas que, como a catalase também reduzem o H2O2 à H2O 

porém estas usam diferentes compostos como fenólicos ou ascorbato (AsC) como doadores de 

elétrons. A atividade da peroxidase do ascorbato (Figura 22) dos melões processados foi 

muito inferior à da catalase (Figura 21), indicando que esta última é a principal responsável 

pela neutralização do H2O2, em melões. Todavia, o mesmo comportamento foi observado 

entre os tratamentos, com os frutos revestidos apresentando uma inibição da atividade em 
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relação ao controle. De modo que, os frutos controle apresentaram um aumento da atividade 

para 1,01 UAE/mg P, enquanto os revestidos com quitosana apresentaram 0,13 UAE/mg P, ao 

final do experimento.  

Wu et al. (2014) ao estudar o impacto do tratamento pós-colheita de óxido nítrico em 

enzimas antioxidantes e genes relacionados em frutos da bananeira em resposta a tolerância a 

refrigeração detectaram que os frutos sem o tratamento com óxido nítrico exibiram atividades 

mais elevadas de superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT),  peroxidase (G-POD) e 

ascorbato peroxidase (APX). 

 

Figura 22 – Atividade da enzima peroxidase do ascorbato de melões minimamente 

processados e revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o 

armazenamento a 4 ºC. 

 

 

* Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, respectivamente. 

Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de significância pelo teste de Tukey. 

 

Outra classe de peroxidase usa compostos fenólicos como o guaiacol (G-POD) como 

doador de elétrons para reduzir H2O2 à H2O, porém essa oxidação transforma os fenólicos em 

compostos coloridos (escuros) resultando na perda da qualidade visual dos produtos agrícolas, 

além de contribuir para alterações indesejáveis no sabor, aroma, textura e composição 

nutricional (ARAÚJO, 2004). O revestimento com quitosana adicionada de transcinamaldeído 

diminuíu significativamente a atividade da peroxidase do guaiacol nos melões processados 
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(Figura 23), apesar de ambos os tratamentos apresentarem uma aumento de atividade durante 

o armazenamento para 0,21 e 0,11 µmol H2O2/min.mg P para o controle e os frutos 

revestidos, respectivamente. Esses resultados corroboram com os encontrados para as demais 

enzimas que neutralizam o H2O2 como a catalase (Figura 21) e a peroxidase do ascorbato 

(Figura 22), indicando que a menor produção do H2O2 devido ao revestimento (Figura 10) 

resultou na inibição dessas atividades. Além disso, essa menor atividade da G-POD pode ter 

influenciado no menor escurecimento dos frutos tratados com consequente manutenção da 

qualidade por um tempo maior de armazenamento.  

 

Figura 23 – Atividade da enzima peroxidase do guaiacol de melões minimamente 

processados e revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o 

armazenamento a 4 ºC. 

 

 

 

Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey. 

 

Uma maior atividade da G-POD na fase inicial de desenvolvimento dos frutos pode ser 

explicada pela sua função metabólica de proteger os tecidos vegetais contra os efeitos tóxicos 

do peróxido de hidrogênio durante o metabolismo celular.  

Chisari et al. (2009) ao estudarem as mudanças na atividade enzimática de degradação 

(polifenoloxidase, peroxidase, pectinametilesterase e poligalacturonase), bem como as 
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principais características físicas e químicas durante o amadurecimento de dois tipos de melão 

(C. melo ‘Galia’  e ‘Pele de sapo’), colhidos em três estádios de maturação observaram uma 

diminuição geral das atividades enzimáticas durante o amadurecimento de ambos os tipos de 

melão. Gonçalves et al. (2006) avaliaram a caracterização física, físico-química, enzimática e 

de parede celular, durante os diferentes estádios de desenvolvimento dos frutos da figueira 

sob irrigação e detectaram que a atividade da PPO e da G-POD diminuiu no decorrer do 

desenvolvimento dos frutos. 

A atividade da polifenoloxidase (PPO) também foi estatisticamente inferior nos frutos 

revestidos em relação ao controle até o 5º dia de armazenamento e ao final do 

armazenamento, quando apresentavam 4,11 e 5,34 UAE/min.mg P, respectivamente (Figura 

24).  

 

Figura 24 – Atividade da enzima polifenoloxidase de melões minimamente processados e 

revestidos com quitosana adicionada de transcinamaldeído durante o armazenamento a 4 ºC. 

 

 

Letras maiúsculas e minúsculas representam o tratamento e o período de armazenamento, 

respectivamente. Letras iguais não diferem entre si estatisticamente ao nível de 1% de 

significância pelo teste de Tukey. 

 

A PPO é uma enzima que, como a G-POD oxida compostos fenólicos na presença de O2 

resultando na formação de compostos escuros, as quinonas (GOMES et al., 2001; 
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CHITARRA, CHITARRA, 2005), portanto esse resultado também denota a eficência do 

revestimento de quitosana na manutenção da cor dos melões processados, provavelmente 

como resultado da menor disponibilidade de O2 devido ao revestimento. 

O aumento inicial observado na atividade da PPO nos frutos controles e revestidos pode 

ser explicado pelo fato do corte dos tecidos realizado durante o processamento mínimo 

permitir que enzimas que estão relacionadas diretamente em reações de escurecimento 

enzimático como as PODs e a PPO se unam a seus substratos nos quais muitas vezes estão em 

compartimentos celulares distintos (JACOMINO et al., 2004). No entanto, Chisari et al. 

(2008) estudaram o escurecimento enzimático de diferentes variedades de melões 

minimamente processados e concluíram que a atividade da G-POD era mais relevante nesse 

processo do que a da PPO.  

Segundo Campos e Silveira (2003), a enzima polifenoloxidase é de extrema importância 

para os vegetais, pois as quinonas formadas pela ação dessa enzima podem apresentar uma 

ação antimicrobiana, inibir o ataque de insetos ou formar complexos com proteínas atuando 

como uma barreira física à entrada de patógenos.  
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5 CONCLUSÕES 

 

O revestimento com quitosana adicionada de transcinamaldeído foi eficiente em 

manter a firmeza dos melões minimamente processados pelos 20 dias de armazenamento. 

Esse resultado pode ser explicado pela atuação do revestimento como barreira física à trocas 

gasosas o que teria diminuído a respiração e os consequentes processos ou eventos 

dependentes dela ou diretamente da disponibilidade de O2. A taxa de respiração inibida 

inferior a criação de um estresse oxidativo induzido pelo processamento, corroborado pelo 

teor de peróxido de hidrogênio inferior. Esta restrição resultou em menos danos às 

membranas biológicas e da parede celular, menor atividade de enzimas hidrolíticas, levando a 

uma maior firmeza. 

 A maior firmeza dos frutos revestidos é justificada por fatores que influenciaram tanto 

a estrutura das membranas como das paredes das células dos melões. No caso das membranas 

biológicas, um menor conteúdo de peróxido de hidrogênio produzido causou uma menor 

peroxidação lipídica e consequente, extravazamento de eletrólitos.  

Quanto às paredes, uma menor solubilização das pectinas e hemiceluloses e seria 

resultado da menor atividade das enzimas hidrolíticas PME e especialmente, da PG. Esses 

também foram corroborados pelos estudos histológicos, quando a redução em firmeza pode 

ser observada como resultante do aumento nos espaços intercelulares, do declínio da 

turgescência celular e da integridade da parede celular e da lamela média.  

 A ação do revestimento como barreira aos gases da respiração pode ser evidenciada 

nos resultados do metabolismo oxidativo, quando um menor conteúdo de peróxido de 

hidrogênio resultou em menor atividade das enzimas que o utilizam como substrato, catalase e 

peroxidases. No caso da peroxidase do guaiacol, esse decréscimo levou a uma menor 

formação de compostos envolvidos com o escurecimento da polpa. 

Outra indicação de desequilíbrio oxidativo menor devido à propriedade de barreira aos 

gases dado o revestimento, seria a menor atividade de enzimas antioxidantes, bem como 

escurecimento inferior oxidativo, resultando em melhor qualidade visual de frutos revestidos. 

Para melhorar nosso conhecimento sobre o assunto, este estudo contribue para 

promover o esclarecimento da influência a nível fisiológico de revestimentos comestíveis para 

frutas, uma vez que grande parte dos estudos anteriores são com foco em qualidade ou, em 

processos fisiológicos específicos. 
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