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RESUMO 
O abacate é um fruto climatérico e altamente perecível sob condições ambientais. O consumo do fruto na forma 
processada é uma alternativa para comercialização do abacate. A comercialização do fruto na forma processada é 
um grande desafio, pois após o corte a polpa escurece rapidamente devido a presença de compostos fenólicos e 
atividade das enzimas de escurecimento. A redução ou inativação da atividade de enzimas promotoras do 
escurecimento na polpa do fruto poderão fornecer informações benéficas ao setor industrial, permitindo 
comercialização da polpa ou produtos do fruto com reduzida ou nenhuma adição de aditivos químicos, sem alterar 
suas qualidades organolépticas originais, além de permitir conservação do fruto por um período maior. O objetivo 
desta pesquisa foi avaliar a atividade das enzimas polifenoloxidase (PPO) e peroxidase (POD) em frutos de 
abacate verdes e amadurecidos submetidos ao tratamento térmico. Frutos verdes e amadurecidos da variedade 
Hass foram submetidos ao tratamento térmico de 45 ºC por 10 minutos e armazenados à temperatura de 9 oC 
(±1). A atividade das enzimas PPO e POD foi realizada durante 15 dias. O tratamento térmico foi efetivo na 
redução da atividade da PPO. Os frutos amadurecidos sem tratamento térmico mostraram os maiores valores para 
a atividade desta enzima. Os frutos verdes com tratamento térmico mostraram a menor atividade para a PPO. A 
porcentagem de inativação enzimática nos frutos amadurecidos submetidos ao tratamento térmico foi de 78 a 
94% em relação ao fruto sem o tratamento. Para a PDO não foi observada a mesma tendência e o tratamento 
térmico não foi efetivo para sua inativação. 
 

PEROXIDASE AND POLYPHENOLASE ACTIVITY IN AVOCADO OF HASS  
VARIETY SUBMITTED TO THERMAL TREATMENT 

 
Key words: Persea americana Mill, enzymatic inactivation, darkening 
 

ABSTRACT 
The avocado is a climacteric fruit and highly perishable under environmental conditions. The consumption of 
processed fruit it is an alternative for commercialization of the avocado. The commercialization of  processed fruit  
is a great challenge, because after the cut the pulp darkens quickly due to presence of phenolics compounds and 
enzymes darkening activity. The reduction or inativation of enzymes promoters' of the darkening in fruit pulp can 
supply beneficial information to industrial section, allowing commercialization of the fruit pulp or products with 
reduced or any addition of chemical addictive, without altering their original qualities, besides allowing 
conservation of fruit for a larger period. The aim of this work was to evaluate the polyphenol oxidase (PPO) and 
peroxidase  (POD) activity in green and ripened avocado fruits submitted to the thermal treatment. Green and 
ripened fruits of the variety Hass were submitted to the thermal treatment of 45 ºC by 10 minutes and stored to 
the temperature 9 oC (±1). The PPO e POD activity was evalueted for 15 days. The thermal treatment was 
effective in the reduction of PPO activity. The fruits ripened without thermal treatment showed the largest values 
for the activity of this enzyme. The green fruits with thermal treatment showed to smallest activity. The 
percentage of inactivation enzymatic in the ripe fruits submitted to the thermal treatment was from 78 to 94% in 
relation to the fruit without the treatment. For the POD the same tendency was not observed, being the thermal 
treatment didn't go effective for it inactivation. 
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INTRODUÇÃO 
 O abacate (Persea americana Mill.) é 
um fruto que apresenta valor nutritivo atrativo. 
Sua riqueza em vitaminas e alto teor de óleo 
de boa qualidade possibilitam o aumento de 
seu consumo. É cultivado em países de regiões 
tropicais e subtropicais, particularmente no 
México, América Central, partes da América do 
Sul, nas índias Ocidentais, África do Sul, Israel 
e no Havaí; em menor extensão ma Índia, 
República Malgache, Reunião, Madeira, Samoa, 
Taiti, Argélia, Austrália, EUA (na Florida e 
Califórnia) e Brasil (Teixeira,1991).  
 

Os cultivares mais utilizados no Brasil 
são: Simmonds, Barbieri, Collinson, Quintal, 
Fortuna, Breda, Reis, Solano, Imperador, Ouro 
Verde e Campinas (Francisco e Baptistella, 
2005). As variedades Hass e Fuerte são 
comercializadas no mercado sob a 
denominação “Avocado” e por serem cultivares 
diferenciados, têm sido mais valorizados.  

 
 O fruto é apreciado de diferentes 
maneiras de acordo com hábitos alimentares 
de cada país. No Brasil, o fruto é apreciado 
principalmente na forma de sobremesas, 
batido com leite, açúcar e suco de limão. Em 
outros países é apreciado na forma de saladas, 
sopas e molhos. 
 
 Existem alguns entraves à 
comercialização do abacate. É um fruto 
climatérico que apresenta alta taxa respiratória 
e produção elevada de etileno após a colheita, 
o que lhe confere alta perecibilidade sob 
condições ambientais (Kader, 1992), portanto, 
o controle do amadurecimento é fundamental 
para o aumento da vida útil após colheita, 
visando mercado interno e exportação de 
frutas (Kluge et al., 2002). Já a comercialização 
do fruto na forma processada é um grande 
desafio, pois a polpa escurece rapidamente 
depois de cortada devido presença de enzimas 
de escurecimento (Bates, 1968; Gómez-López, 
2002; Luíz et al., 2007).  
 

O controle da atividade da peroxidase 
e polifenoloxidase é de grande importância 
para a tecnologia de alimentos, uma vez que 
estas são responsáveis pelo escurecimento em 

frutas e vegetais e seus produtos processados 
(Prabha e Patwardhan, 1986; Clemente e 
Pastore, 1998). 

 
Martin (1991) cita que desde 1915 

inúmeros pesquisadores, em diversos países do 
mundo, tentam a obtenção de uma polpa 
estável de abacate, utilizando uma série de 
métodos de preservação, tais como: 
pasteurização, secagem, extração de óleo, 
congelamento e liofilização. Segundo Ruelhle 
(1974 apud MARTIN, 1991) o congelamento 
adequado permite a conservação do sabor e da 
textura do produto, praticamente sem 
alteração, por mais de um ano. Já em 
temperaturas de pasteurização ou mais 
elevadas ocorrem o desenvolvimento de 
sabores estranhos e mudanças consideráveis 
na cor do produto. Cruess et al. (1951, apud 
STEPHENS et al., 1958) também reportaram a 
dificuldade encontrada no preparo de produtos 
de abacate, devido alterações de cor, sabor e 
textura. Daiuto et al. (2007) avaliaram as 
características sensoriais do guacamole 
produzido sem adição de aditivos e 
armazenado sob refrigeração e congelamento 
em embalagem de polietileno e nylon + 
polietileno. Os autores notaram que sob 
refrigeração e em embalagem de polietileno o 
produto escurece depreciando sua qualidade 
sensorial, mas as amostras congeladas em 
embalagens de nylon + polietileno mantêm as 
características sensoriais adequadas ao 
consumo quando armazenadas até 90 dias. 

 
Pesquisas referentes à redução ou 

inativação da atividade dessas enzimas no 
fruto poderão fornecer informações benéficas 
ao setor industrial, permitindo comercialização 
da polpa ou produtos do fruto com reduzida ou 
nenhuma adição de aditivos químicos e sem 
alterar suas qualidades organolépticas 
originais. 

 
O processamento térmico tem sido 

utilizado em pós-colheita para resolver o 
problema de contaminação de doenças 
fungicas e infestação de insetos em frutos 
(Fawcett, 1922 apud Couey, 1989) ou para 
diminuir problemas de baixas temperaturas de 
armazenamento (Kluge et al., 2006). Neste 
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caso os tratamentos térmicos são realizados 
antes da refrigeração, na forma de 
condicionamento, ou durante o 
armazenamento refrigerado, na forma de 
aquecimento intermitente. O condicionamento 
térmico consiste em expor as frutas a 
temperaturas moderadas (15 a 25°C) ou 
elevadas (37 a 53°C), por curtos períodos, 
antes de refrigerá-los. Já o aquecimento 
intermitente consiste na interrupção da baixa 
temperatura de armazenamento, por um ou 
mais períodos a moderada temperatura (15 a 
25°C) (Kluge et al., 2006).  

 
Para as enzimas, o tratamento térmico 

visa sua inativação e de acordo com Lund 
(1975 citado por Luíz, 2007) no cálculo do 
processo térmico, baseado na inativação 
enzimática, a enzima mais termorresistente, 
que pode alterar a qualidade do produto 
durante o armazenamento, é usada como 
parâmetro no estabelecimento do processo. 
Entre esses alimentos encontram-se as frutas, 
que em geral contêm enzimas como a 
peroxidase, pectinesterase e polifenoloxidase 
que são resistentes e responsáveis por 
mudanças indesejáveis no produto processado 
(Ramaswamamy et al., 1989).  

 
O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 

atividade das enzimas polifenoloxidase e 
peroxidase em frutos de abacate verdes e 
amadurecidos submetidos ao tratamento 
térmico. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
Matéria prima 
Foi realizado o estudo com abacate da 
variedade Hass sendo os frutos avaliados 
verdes após a colheita e amadurecidos quando 
apresentam casca de coloração marrom. 
 
Métodos 
Um grupo de frutos verdes e amadurecidos 
foram submetidos ao tratamento térmico à 
temperatura de 45ºC por 10 min. Outro grupo 
de frutos verdes e amadurecidos não 
receberam este tratamento (testemunha). Os 
frutos foram armazenados em câmara fria à 
temperatura de 9 oC (±1) e avaliados quanto à 
atividade das enzimas polifenoloxidase (PFO) e 
peroxidase (PDO) aos 0, 3, 6, 9,12 e15 dias. As 

análises foram realizadas com três repetições 
para cada amostra. 
Atividade específica da Peroxidase (EC 
1.11.1.7) 

Quinhentos miligramas (500mg) de 
polpa foram pulverizadas em N líquido, 
homogeneizadas em 5 ml de tampão acetato 
de sódio 100 mM pH 5,0 e centrifugados a 
12.000 g por 25 minutos à 4ºC, obtendo-se 
dessa maneira o extrato bruto. O sobrenadante 
foi utilizado para determinar da enzima 
peroxidase (POD) de acordo com Lima (1994). 
Para a medição da atividade específica da 
enzima, foi feita a medição do teor de proteína 
solúvel (BRADFORD, 1976). A atividade 
específica da peroxidase foi expressa em μmol 
de H2O2 decomposto. minuto-1 mg de proteína-

1. 
 
Atividade específica da Polifenoloxidase 
(EC. 1.14.18.1) 

Realizada a partir do extrato bruto 
obtido na atividade da peroxidase. O 
sobrenadante foi utilizado para determinar da 
enzima polifenoloxidase (PPO) de acordo com 
Cano et al. (1997). Para a medição da 
atividade específica da enzima, foi feita a 
medição do teor de proteína solúvel 
(BRADFORD, 1976). A atividade específica da 
enzima foi expressa em μmol catecol oxidado 
mg de proteína-1 min-1. 
 
Análise dos dados  
 

Para avaliação dos resultados utilizou-
se da análise multivariada (Barroso e Artes, 
2003). Foi realizada análise de correlação e 
análise de agrupamento para detectar 
semelhanças entre as amostras que foram 
classificadas de acordo com os valores seus 
médios (K-means clustering) e hieraquical 
cluster, utilizando o programa Sistat 8.0 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Nesta pesquisa não foi observada correlação (-
0.045) entre a atividade das enzimas PFO e 
PDO. 
 
As Figuras 1 e 2 mostram dendogramas para 
as duas enzimas. O método de agrupamento 
foi o de Ward e optou-se, com base no 
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dendograma obtido, pela composição de seis 
clusters.  

 

 
Figura 1. Dendograma da análise de agrupamentos 

para a enzima polifenoloxidase 
 

Legenda: TTM = tratamento térmico frutos 
amadurecidos; TTV = tratamento térmico frutos 
verdes; STM = sem tratamento térmico frutos 
amadurecidos; STV= sem tratamento térmico frutos 
verdes. Dias = 0, 3, 6, 9, 12 e 15. 
 

 
 
Figura 2. Dendograma da análise de agrupamentos 

para a enzima peroxidase 
 

Legenda: TTM = tratamento térmico frutos 
amadurecidos; TTV = tratamento térmico frutos 
verdes; STM = sem tratamento térmico frutos 
amadurecidos; STV= sem tratamento térmico frutos 
verdes. Dias = 0, 3, 6, 9, 12 e 15. 
 

Os grupos foram separados por 
médias, sendo escolhidos 3 grupos com 20 
interações, sendo apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Valores médios da atividade das enzimas 

polifenoloxidase e peroxidase para frutos de 
abacate verdes e amadurecidos (n = 3) 

 
 

 
 

O abacate é altamente sensível a 
reações de escurecimento, devido à grande 
atividade enzimática que apresenta 
notadamente a PPO. Esta enzima, na ausência 
do ácido ascórbico, modifica os compostos 
fenólicos presentes nas células. O rompimento 
das paredes celulares deixa os mencionados 
compostos em contato com os ênzimos, que 
catalisam a sua oxidação a compostos do tipo 
quinonas até a transformação em melaninas de 
intensa coloração marrom. As melaninas, 
embora não tóxicas, alteram a aparência do 
produto, além de induzir mudanças no aroma e 
sabor (Martin, 1991).  

 
Para a PPO destaca-se o grupo 2 com 

todas as amostras dos frutos maduros sem 
tratamento térmico com elevado valores para a 
atividade desta enzima. O Grupo 1 caracteriza-
se pela menor atividade enzimática sendo 
constituído pelas amostras dos frutos verdes 
com tratamento térmico e algumas amostras 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 
POF TTV 0,3,6,9,12,15 e TTM 

3, 12 e 15 
 

STM 0,3, 6, 9, 12 e 15 
 

TTM 0 e 9 e STV 
0,3,6,9,12 e 15 

 
 Min. média Max. Min. média Max. Min média Max 
 7,54 14,70    19,10 115,7   123,6    132,2  24,4 30,5   36,7 

POD TTV 12, TTM 0, 3, 6 e 
12, STV 9 

STV6 TTV 0, 3, 6, 9 e 15, STV 
0, 3 e 12, TTM 9, STM 6 
e 15 

 Min média Max Min média Max. Min média Max. 
 0,04 0,12 0,20 0,76 0,76 0,76 0,22 0,30 0,39 
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de frutos amadurecidos com tratamento 
térmico. Já o terceiro grupo apresenta valores 
de atividade enzimática intermediário, mas 
bem inferior ao grupo 2. Este grupo  é formado 
pelos frutos verdes sem tratamento térmico e 
os frutos amadurecidos com tratamento 
térmico (0 e 9 dias de armazenamento). 

 
Luíz et al. (2007) realizaram estudo 

sobre a cinética de inativação das enzimas 
polifenoloxidase e peroxidase em extrato 
enzimático obtidas da polpa de abacate dos 
cultivares Quintal, Fortuna e Choquete, em 
dois estádios de maturação, verde e maduro.  

 
Para a enzima polifenoloxidase, as três 

variedades analisadas obtiveram o mesmo 
comportamento em relação à inativação 
térmica, após 6 minutos de aquecimento para 
o fruto verde a 60º, 65º e 70º C, houve 
inativação de 10,85%; 12,02% e 25,97% desta 
enzima. Após 4 minutos de aquecimento a 75º 
e 80ºC, a porcentagem de inativação de 32,56 
e 38,37%. Para o fruto maduro, após 6 
minutos de aquecimento para o fruto verde a 
60º e 65ºC, houve inativação de 17,75 e 
26,70% respectivamente, enquanto para as 
temperaturas de 70º, 75º e 80º após 4 
minutos, a inativação foi de 49,62%, 47,04% e 
50,79% respectivamente. Para as variedades 
Fortuna e Quintal notou-se que a porcentagem 
de inativação aumentou à medida que os 
frutos atingiam o climatério, apresentando, 
portanto uma maior atividade enzimática.  

 
Nesta pesquisa o tratamento térmico 

foi nos frutos e não no extrato e a uma menor 
temperatura (45º C), mesmo assim houve 
redução na atividade da PFO e observou-se 
também maior porcentagem de inativação 
enzimática para os frutos amadurecidos 
comparados aos verdes (Tabela 2). Valderrama 
et al. (2001) realizaram estudo do tratamento 
térmico dos extratos concentrados da polpa e 
casca dos cultivares Gala e Fuji, nas 
temperaturas de 60°C, 65°C, 70°C e 75°C, 
durante o período de 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 10 
minutos. A que a atividade de PPO também 
diminui com o aumento da temperatura e 
tempo de exposição do extrato enzimático, 
sendo que a isoenzima foi inativada após 10 
minutos de tratamento a 75°C.   

 
Tabela 2. Porcentagem de inativação enzimática 

nos frutos de abacate verdes e maduros para PFO. 
 

 
 

Nos frutos verdes e amadurecidos 
observou-se que a porcentagem de inativação 
atividade da enzima PPO foi maior nas 
amostras que receberam o tratamento térmico. 

 
 Nos frutos amadurecidos a 

porcentagem de inativação foi superior se 
comparada com os frutos verdes. 

 
A POD é uma enzima que pode levar à 

destruição da vitamina C e descoloração de 
carotenóides e antocianinas, além de catalisar 
a degradação não enzimática de ácidos graxos 
insaturados, com formação de compostos 
voláteis. É considera uma das enzimas mais 
termorresistente e sua atividade diminui em pH 
baixo ou elevado (Araújo, 2006). 

 
 A PDO mostrou-se pouco sensível ao 

tratamento térmico. De modo geral a literatura 
apresenta que a PDO a contrário de outras 
enzimas, que são inativadas pelo calor, 
permanece ativa (Lung e Lung, 1978 citado por 
Luíz et al., 2007). Para Luiz et al. (2007) a POD 
se comporta como sendo a enzima mais 
termorresistentes, nos produtos de origem 
vegetal. Contudo nas frutas, por causa das 
condições mais ácidas a POD se apresenta 
menos estável, embora seja difícil sua 
inativação. Os autores encontraram a máxima 
porcentagem de inativação para a POD de 
34,17% a uma temperatura de 80º C, em um 
tempo de 10 minutos, para a variedade 
Choquete no estádio de maturação verde. 

 
 Valderrama et al. (2001) realizando o 

tratamento térmico em maça, sob as mesmas 
condições já mencionadas, observaram que 
não foi eficiente para a inativação da 
peroxidase. Obteve-se inativação máxima de 

                                 Dias de armazenamento    
 0 3 6 9 12 15 

    Porcentagens (%) 
verdes 30,37 67,79 62,44 54,6 50,04 21,7 
maduros 78,54 94,29 73,95 84,22 87,64 87,39 
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85% da atividade de POD, após 10minutos de 
tratamento, a 75°C. 

 
Para Khan e Robinson (1993 a, 1993 b) 

os tratamentos térmicos comercialmente 
usados no processo de extração de frutas e 
vegetais, como por exemplo: temperatura 
elevada por curto tempo (HTST-high 
temperature short time), são pouco efetivos 
para uma inativação irreversível principalmente 
da peroxidase (Khan e Robinson, 1993 a; Khan 
e Robinson, 1993 b). Na atual pesquisa a 
temperatura utilizada nos tratamentos dos 
frutos foi inferior à aplicada no tratamento 
HTST.  
 
 
CONCLUSÃO 
 O tratamento térmico utilizado foi 
efetivo na diminuição da atividade da 
polifenoloxidase nos frutos verdes e 
amadurecidos. Os frutos amadurecidos sem 
tratamento térmico destacaram-se por valores 
elevados para a atividade desta enzima, já os 
frutos verdes com tratamento térmico 
mostraram a menor atividade. A porcentagem 
de inativação enzimática nos frutos 
amadurecidos submetidos ao tratamento 
térmico foi de 78 a 94 % em relação ao fruto 
sem o tratamento. Para a peroxidase não foi 
observada a mesma tendência sendo o 
tratamento térmico não efetivo para sua 
inativação. 
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