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RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo
avaliar o melhor método de lavagem de sementes
de feijão-caupi, com a finalidade de aprimorar o
protocolo de extração enzimática em sementes
dessa espécie. As análises foram realizadas no
Departamento de Agricultura da Universidade
Federal de Lavras (UFLA) e a metodologia de
extração enzimática foi baseada no protocolo
estabelecido por Alfenas, utilizando-se sementes
da cultivar Canapu Precoce. Os tratamentos
constituíram-se nas lavagens do macerado com
acetona ou éter, variando o tempo de
centrifugação em 15 e 30 minutos e deixando ou
não o macerado em repouso overnight. Os
tratamentos que apresentaram melhor qualidade
na extração da enzima esterase foram os
submetidos ao repouso overnight. A utilização de
éter também demonstrou maior eficiência do que
a acetona para extração enzimática. Dos quatro
tratamentos que se destacaram pela qualidade
da extração, três tiveram como solvente de
lavagem o éter e apenas uma teve a acetona.
Com base nos resultados obtidos, recomenda-
se a utilização de repouso overnight e lavagem
com éter a 30%, com posterior centrifugação
de 15 minutos. Assim, a partir dessas
conclusões, pôde-se estabelecer um protocolo
próprio para a extração enzimática dessa
espécie, eliminando-se os problemas devido
o excesso de lipídios na semente.

Palavras-Chave: Vigna unguiculata L.,
isoenzimas, metodologia.

Adaptation protocol for enzymatic
extraction of seeds of cowpea-bean

This study aimed to evaluate the best
method of washing of seeds of cowpea-bean,
with the goal of improving the enzymatic
extraction protocol for seeds this species.
Analyses were performed in the Department
of Agriculture, Federal University of Lavras
(UFLA) and enzymatic extraction
methodology was based on the protocol
Alfenas, using seeds of the cultivar Precoce
Canapu. The treatments consisted in washes
of macerated with acetone or ether, ranging
the centrifugation time in 15 and 30 minutes
and submitting or not the tubes in resting
overnight. Treatments that showed better
quality in the extraction of esterase enzyme
were subjected to overnight. The use of ether
was shown to be more efficient for the
enzymatic extraction of the acetone. Of the
four samples that stood by the quality of
extraction, three had as washing solvent ether
and only one had the acetone as solvent.
Based on these results, it is recommended to
use overnight and washing with ether to 30%,
and centrifuged for 15 minutes. Thus, from
this conclusion, we can establish a specific
protocol for the enzymatic extraction of this
species, eliminating problems due to excess
lipids in the seed.

Keywords: Vigna unguiculata , isozymes,
methodology.
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O feijão-caupi [Vigna unguiculata L. (Walp.)] é uma leguminosa utilizada como alimento
básico em várias partes do mundo, sendo uma boa fonte de proteína vegetal. Devido a sua
rusticidade, a espécie apresenta boa produção de biomassa em condições climáticas que
seriam consideradas adversas para outras culturas, como estresses hídricos, térmicos e
salinos (Oliveira et al., 2002). Contudo, sob essas condições adversas, a produtividade de
grãos fica comprometida, observando-se produtividades em torno de 441 kg ha

-1
 (CONAB,

2008), sendo que, em condições experimentais, são observadas produtividades de grãos
secos acima de 3 t ha

-1
 (Bezerra, 1997).

A expansão do cultivo do feijão-caupi está atrelada ao desenvolvimento tecnológico
da cultura, como, por exemplo, a obtenção de sementes com alta qualidade fisiológica que
pode se detectada em condições de laboratório por meio de análises enzimáticas. A utilização
dessa técnica permite o estudo de variabilidade genética entre indivíduos e análises de
qualidade de sementes, gerando informações importantes para os melhoristas genéticos e
especialistas da área de sementes. Contudo, com os protocolos padrões para extração de
enzimas de sementes oleaginosas não apresentam boa eficiência para essa espécie,
impossibilitando a análise em questão. Desta maneira, tornou-se necessário à adaptação
metodológica para a extração enzimática em sementes de feijão-caupi, que aumentem a
qualidade e a praticidade do método de extração. Sendo assim, o presente trabalho teve
como objetivo avaliar o melhor método de lavagem de sementes de feijão-caupi, com a
finalidade de aprimorar o protocolo de extração enzimática para essa espécie.

MATERIAL E MÉTODOS

As análises foram realizadas no Departamento de Agricultura da Universidade Federal
de Lavras (UFLA) e a metodologia de extração enzimática foi baseada no protocolo de
Alfenas et al. (1991), utilizando-se sementes da cultivar Canapu Precoce. As sementes foram
adquiridas junto ao banco de germoplasma da UFLA, sendo armazenadas em câmara fria (-
20 

o
C) até o início da avaliação.

A enzima Esterase (EST) foi utilizada para a caracterização isoenzimática, conforme
especificações de Alfenas et al. (1991). Na extração enzimática as sementes foram maceradas
com 2 % de Polivinilpolipirrolidona (PVP) em moinho refrigerado. Pesou-se 100 mg da amostra
obtida da maceração em tubos de 1,5 mL. Antes de aplicar o tampão de extração, procedeu-
se à lavagem das amostras devido a grande presença de óleos nas sementes. Assim, os
tratamentos constituíram-se nas lavagens do macerado com acetona ou éter, variando o
tempo de centrifugação em 15 e 30 minutos (variável 2) e submetendo ou não o macerado
a um repouso  overnight (variável 3), como descrito a seguir: T1- com overnight e lavagem
com acetona a 50 % por 30 min; T2- com overnight e lavagem com acetona a 30% por 30
min; T3- com overnight e lavagem com éter a 50% por 30 min; T4- com overnight e lavagem
com éter a 30 % por 30 min; T5- sem overnight e sem lavagem; T6- sem overnight e lavagem
com acetona a 50 % por 30 min; T7- sem overnight e lavagem com acetona a 30 % por 30
min; T8- sem overnight e lavagem com éter a 50 % por 30 min; T9- sem overnight e lavagem
com éter a 30% por 30 min; T10- com overnight e lavagem com acetona a 50 % por 15 min;
T11- com overnight e lavagem com éter a 50% por 15 min; T12- com overnight e lavagem
com acetona a 30 % por 15 minutos; T13- com overnight e lavagem com éter a 30% por 15
minutos; T14- Sem overnight e lavagem com acetona a 50% por 15 min; T15- sem overnight
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e lavagem com éter a 50% por 15 min; T16- sem overnight e lavagem com acetona a 30 %
por 15 min; T17- sem overnight e lavagem com éter a 30 % por 15 min. Após a aplicação dos
tratamentos, o material foi centrifugado a 14000 rpm (variável 2), gerando um sobrenadante
que foi descartado. Para a extração de enzimas foi utilizado o tampão Tris HCl 0,2 M pH 8,
composto de Tris HCl 0,2M e 1% â-mercaptoetanol (Aguero, 2002). As amostras foram
deixadas em tubos a 4 ºC, na presença do tampão de extração e, a partir desta etapa, os
tubos foram deixados em overnight (variável 3). Após estas etapas, os tubos foram
centrifugados a 14000 rpm, por 30 minutos, a 4ºC, aplicando-se 60 µL do sobrenadante no
gel de poliacrilamida, constituído pelo gel separador 7,5 % e gel concentrador 4,5 %, com
tampão de corrida Tris-glicina pH 8,9 e eletroforese a 120 V por 6 horas.

A revelação da esterase foi conforme o protocolo de coloração proposto por Scandalios
(1969) modificado, contendo 100 mL de Tris-HCl 0,05 M pH 7,1, 50 mg de á-naftil acetato, 50
mg de â-naftil acetato e 100 mg de “Fast Blue RR”. Os reagentes foram dissolvidos em 6 mL
na solução de acetona 50 % e misturados na solução pouco antes de serem vertidos sobre
o gel. A incubação foi feita por 30 minutos a 37°C. Em seguida, o gel foi lavado duas vezes
em água destilada e escaneado.

A interpretação dos resultados foi baseada na análise visual dos géis de eletroforese,
levando-se em consideração a presença, a ausência e a intensidade de expressão de cada
uma das bandas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A qualidade da extração enzimática variou em função do overnight e do solvente, não
tendo relação direta com a concentração do solvente e o tempo de centrifugação (Figura 1).
Os tratamentos que apresentaram melhor qualidade na extração da enzima esterase foram
os submetidos a overnight, sendo que, na ausência desse procedimento, não observou-se a
presença  de bandas em alguns casos (T6, T7, T8, T9, T14). Assim, com base nesses
resultados, o repouso overnight deve fazer parte dos protocolos de extração de enzimas de
sementes de feijão-caupi, pois aumenta a eficiência de extração das enzimas. Não existem
relatos na literatura sobre o aumento da eficiência da extração de enzimas devido a este
repouso. Contudo, pode-se supor que o aumento do tempo de exposição ao tampão de
extração aumente a eficiência da técnica.

A utilização de éter demonstrou-se mais eficiente para a extração enzimática do que
a acetona. Dos quatro tratamentos que se destacaram pela qualidade da extração, três
tiveram como solvente de lavagem o éter (T4, T11, T13) e apenas uma teve a acetona como
solvente (T10) (Figura 1a, b, c e d). Entre esses três tratamentos com éter, dois possuíam
concentração de 30 % e duas necessitaram 15 minutos de centrifugação. Porém, devido ao
tempo de centrifugação e a concentração dos solventes não terem influenciado diretamente
a qualidade da amostra, recomenda-se utilizar o menor tempo de centrifugação (15 minutos)
e a menor concentração de éter (30%) para a extração enzimática. Segundo Nelson (1991),
os lipídios são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, tais como éter etílico,
éter de petróleo, clorofórmio, benzeno e álcoois. Assim, estes solventes apolares extraem a
fração lipídica neutra que incluem ácidos graxos livres, mono, di e triacilgliceróis, e alguns
mais polares como fosfolipídios, glicolipídios e esfingolipídios.
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O tratamento que não foi utilizado solvente e nem o repouso overnight (T5) demonstrou
a necessidade de se utilizar solventes para a retirada do óleo das sementes dessa espécie,
pois esses compostos reduzem a ação dos reagentes.

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se a utilização do repouso overnight e
a lavagem com éter a 30%, com posterior centrifugação de 15 minutos. Assim, a partir
dessas conclusões, pode-se estabelecer um protocolo próprio para a extração enzimática
de sementes dessa espécie, eliminando-se os problemas devido o excesso de lipídios na
semente.
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Figura 1. Gel de eletroforese com 17 métodos de extração da enzima esterase.

Figura 2. Perfil enzimático da malato desidrogenase em acessos de feijão-caupi.


