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RESUMO 

O grande excedente de biomassa proveniente da agroindústria pode ser aproveitado para a 
produção de bioprodutos com alto valor agregado. Entre as estratégias para melhorar o 
aproveitamento e reduzir os custos relacionados com a hidrólise enzimática destes resíduos 
lignocelulósicos incluem-se a identificação e expressão heteróloga de enzimas com 
propriedades catalíticas interessantes, a utilização de técnicas de engenharia de proteínas, 
para melhorar as características das enzimas já identificadas e por fim, a formulação de 
coquetéis enzimáticos mais eficientes. A desconstrução precisa desta matriz lignocelulósica 
é bastante desafiadora e constitui uma barreira importante para alcançar uma produção 
razoável de bioprodutos a preços atraentes. Neste sentido, é conhecido que a presença de 
pectinas, um dos principais componentes da lamela média nas plantas, dificulta a hidrólise da 
parede celular vegetal e impede a liberação eficiente de açúcares, sendo então, necessário o 
desenvolvimento de tecnologias visando otimizar a hidrólise deste polissacarídeo. O presente 
trabalho visou avaliar as propriedades bioquímicas e cinéticas de uma endopoligalacturonase 
de Chondrostereum purpureum (EndoPGCp) expressa em Pichia pastoris e em Escherichia 
coli, bem como avaliar o efeito da imobilização sobre a atividade da enzima. Além disso, foi 
proposto o uso da quimerogênese para avaliar o efeito da proximidade de diferentes 
polissacarídeos presentes na parede celular vegetal sobre a atividade de uma 
EndoPGCp_bac, engenheirada pela adição de um módulo de ligação a carboidrato (CBM), 
bem como o potencial de aplicação na suplementação de um coquetel enzimático comercial 
para hidrólise de diferentes resíduos lignocelulósicos. A enzima expressa em P. pastoris 
apresentou uma massa molecular de cerca de 60,0 kDa, com um teor estimado de 
carboidratos de 67,0% (m/m). A temperatura ótima e o pH da catálise foram 60 - 70 °C e pH 
de 4,5, respectivamente. A enzima foi altamente estável em pH 6,0 - 8,0 e reteve cerca de 
60% de sua atividade inicial após incubação a 70 °C por 30 min. A enzima hidrolisou pectina 
cítrica com Vmax e KM de 4947,10 ± 393,63 U.mg-1 e 2,45 ± 0,23 mg.mL-1, respectivamente, e 
apresentou eficiência catalítica de 2052,90 ± 193,54 mL.mg-1 s-1. Além disso, a enzima foi 
eficiente na clarificação de sucos de maçã e maracujá. Após a imobilização em nanopartículas 
ferromagnéticas, a enzima não apresentou alterações significativas em suas características 
bioquímicas e cinéticas e manteve cerca de 65% da atividade inicial após 7 ciclos de reuso. 
Na suplementação do coquetel comercial Celluclast, a EndoPGCp_Pp aumentou em 1,8 
vezes a liberação de açúcares redutores de resíduos de laranja. Além disso, as enzimas 
expressas em E. coli foram reenoveladas a partir dos corpos de inclusão e processo de 
quimerogênese com os CBMs não afetou as propriedades da enzima. As enzimas 
hidrolisaram a pectina cítrica com Vmax e KM muito semelhantes. No entanto, significante 
aumento foi observado no kcat, uma vez que as quimeras 3N, 44N e 77N apresentaram valores 
1,4, 1,6 e 1,3, vezes maiores, respectivamente, que o obtido para o domínio catalítico isolado. 
Como resultado, a eficiência catalítica (kcat/KM) para a hidrólise da pectina de citros foi cerca 
de 60, 75 e 30% maior para as quimeras 3N, 44N e 77N, respectivamente, em comparação 
ao obtido para a EndoPGCp_bac. Quando aplicadas na suplementação de um coquetel 
comercial para hidrólise de resíduos lignocelulósicos, os resultados indicaram que as 
pectinases podem melhor a eficiência da sacarificação da biomassa pela remoção da pectina 
que impedem a ação de outras enzimas. Além disso, a maior eficiência na hidrólise das 
enzimas quiméricas pode estar relacionada à ação dos CBMs, que podem aumentar muito a 
concentração da enzima nas proximidades do substrato, levando ao aumento na hidrólise da 
pectina e, consequentemente, diminuem a recalcitrância da parede celular vegetal à hidrólise 
enzimática. 
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quimerogêneses; efeito de proximidade; bioenergia. 

 



 

ABSTRACT 

The large biomass surplus from agribusiness activity can be used to produce bio-products with 
high added value. Strategies to improve utilization and reduce costs related to the enzymatic 
hydrolysis of these lignocellulosic residues include the identification and heterologous 
expression of enzymes with interesting catalytic properties, the use of protein engineering 
techniques, to improve the characteristics of the enzymes already identified and finally, the 
formulation of more efficient enzyme cocktails. The controlled deconstruction of the 
lignocellulosic matrix is technically challenging and constitutes major barrier for a reasonable 
production of bioproducts at attractive prices. It is known that the presence of pectins, one of 
the main components of the medium lamella in plants, hinders the hydrolysis of the plant cell 
wall and prevents the efficient release of sugars, so it is necessary to develop technologies to 
optimize the hydrolysis of this polysaccharide. The present work aimed to evaluate the 
biochemical and kinetic properties of an endopolygalacturonase from Chondrostereum 
purpureum (EndoPGCp) expressed in Pichia pastoris and Escherichia coli, as well as to 
evaluate the effect of immobilization on the activity of the enzyme. In addition, the use of 
chimerogenesis was proposed to evaluate the effect of the proximity of different 
polysaccharides present in the plant cell wall on the activity of an EndoPGCp_bac, engineered 
by the addition of carbohydrate binding modules (CBM), as well as the potential for application 
in the supplementation of a commercial enzymatic cocktail for hydrolysis of different 
lignocellulosic residues. The enzyme expressed in P. pastoris had a molecular mass of about 
60.0 kDa, with an estimated carbohydrate content of 67.0% (w/w). The optimum temperature 
and pH of the catalysis were 60 - 70 ° C and pH 4.5, respectively. The enzyme was highly 
stable at pH 6.0 - 8.0 and retained about 60% of its initial activity after incubation at 70 ° C for 
30 min. The enzyme hydrolyzed citric pectin with Vmax and KM of 4947.10 ± 393.63 U.mg-1 and 
2.45 ± 0.23 mg.mL-1, respectively, and presented catalytic efficiency of 2052.90 ± 193.54 
mL.mg-1.s-1. In addition, the enzyme was effective in clarifying apple and passion fruit juices. 
After immobilization on ferromagnetic nanoparticles, the enzyme showed no significant 
changes in its biochemical and kinetic characteristics and maintained approximately 65% of 
the initial activity after 7 cycles of reuse. In supplementing the commercial cocktail Celluclast, 
EndoPGCp_Pp increased the release of sugars reducing of orange residue by 1.8 times. In 
addition, the enzyme expressed in E. coli was refolded from the inclusion bodies and the 
process of chimerogenesis with CBMs did not affect the properties of the enzyme. The 
enzymes hydrolyzed the citrus pectin with very similar Vmax and KM. However, a large increase 
was observed in the kcat, since the chimeras 3N, 44N and 77N showed values 1.4, 1.6 and 1.3, 
times higher, respectively, than that obtained for the isolated catalytic domain. As a result, the 
catalytic efficiency (kcat/KM) for the hydrolysis of citrus pectin was about 60, 75 and 30% higher 
for chimeras 3N, 44N and 77N, respectively, compared to that obtained for EndoPGCp_bac. 
When applied in the supplementation of a commercial cocktail for hydrolysis of lignocellulosic 
residues, the results indicated that pectinases can improve the efficiency of the biomass 
saccharification by removing the pectin that prevent the action of other enzymes. In addition, 
the improved hydrolytic efficiency by chimeric enzymes may be related to the action of CBMs, 
which can greatly increase the concentration of the enzyme in the vicinity of the substrate, 
leading to an increase in pectin hydrolysis and, consequently, a decrease in the recalcitrance 
of the plant cell wall to enzyme hydrolysis. 

 
 
Key words: Endopolygalacturonase; Carbohydrate binding modules; chimerogenesis; 
proximity effect; bioenergy 
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1.1. A biomassa lignocelulósica 

 

A preocupação da sociedade atual com as questões ambientais e a 

sustentabilidade tem aumentado muito nas últimas décadas. A substituição de 

combustíveis fósseis por biomassa lignocelulósica, bem como de resíduos da 

agroindústria, como matéria-prima bruta para a produção de produtos químicos e 

combustíveis é uma opção interessante para responder a essas preocupações 

(ADILETTA et al., 2020; CHEN; LIU, 2017; KAYALVILI, 2017; KENNES et al., 2016; 

KUMAR et al., 2016; SAINI; SAINI; TEWARI, 2015) e representa a força motriz no 

fortalecimento do conceito emergente de biorrefinaria (ADILETTA et al., 2020; 

SINGHVI; GOKHALE, 2019). 

Isso porque, a utilização da biomassa lignocelulósica, no conceito de 

biorrefinaria, tem sido a alternativa mais promissora, considerando sua grande 

disponibilidade e preço atraente (ADILETTA et al., 2020; ZOGHLAMI; PAES, 2019; 

SINGHVI; GOKHALE, 2019; AREVALO-GALLEGOS et al., 2017; KAYALVILI, 2017; 

KUMAR et al., 2016). De modo geral, a biomassa lignocelulósica é composta 

principalmente por lignina, celulose, hemiceluloses, pectinas (Fig. 1), além de ceras, 

sais minerais e proteínas. No entanto, a proporção e ocorrência destes compostos 

pode variar com o tipo de planta, tecido vegetal ou até mesmo com a idade da planta 

(LOIX et al., 2017). 

Em um tecido vegetal, quando as células vegetais ainda estão se alongando, 

elas são envoltas pela parede celular primária, cujo principais componentes são 

polissacarídeos - microfibrilas de celulose associadas à hemiceluloses e pectinas (Fig. 

1, A). Uma vez que o alongamento celular cessa, uma parede secundária é depositada 

em alguns tipos de células. As paredes secundárias também consistem em 

polissacarídeos -  principalmente celulose, hemiceluloses e pectina) – além da 

presença de lignina (Fig. 1, B) (LOQUÉ; SCHELLER; PAULY, 2015).
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Figura 1. Modelos esquemáticos de paredes celulares vegetais. 
A ênfase é colocada na composição da parede ao invés da arquitetura. (A) Paredes celulares primárias. (B) Paredes celulares secundárias. 
Figura adaptada de Lóque e colaboradores (2015). 
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A lignina é um heteropolímero aromático que se encontra associado aos 

polissacarídeos presentes na parede celular vegetal, conferindo rigidez, 

impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos 

vegetais. É um heteropolímero amorfo muito complexo e constituído por unidades de 

fenilpropano, sintetizadas a partir de três álcoois p-hidróxi-cinamílicos precursores: p-

cumarílico, coniferílico e sinapílico (SINGHVI; GOKHALE, 2019; TOUSHIK et al., 

2017; ZOGHLAMI; PAËS, 2019). 

A celulose é o principal componente (40 a 60% em massa) da parede celular 

vegetal. Este polímero é constituído por uma cadeia não ramificada de monômeros de 

D-glicose unidos entre si por ligações O-glicosídicas do tipo β-1,4 (SINGHVI; 

GOKHALE, 2019; SUN et al., 2016; ZOGHLAMI; PAËS, 2019). As cadeias de 

celulose, paralelas entre si, organizam-se em microfibrilas por meio de ligações de 

hidrogênio, formando uma estrutura supramolecular cristalina, de alta resistência 

tensional e com poucas regiões amorfas (SHARMA; PATEL; SUGANDHA, 2017; SUN 

et al., 2016; ZOGHLAMI; PAËS, 2019). A união de várias microfibrilas dão origem às 

fibrilas, as quais são incorporadas em uma matriz amorfa, constituída por 

polissacarídeos não celulósicos, em especial as hemiceluloses, além de lignina 

(DAMM et al., 2016; LOQUÉ; SCHELLER; PAULY, 2015; SHARMA; PATEL; 

SUGANDHA, 2017; ZOGHLAMI; PAËS, 2019). 

As hemiceluloses representam cerca de 20 a 35%, em massa da parede celular 

vegetal, e constituem um grupo heterogêneo de biopolímeros, estruturalmente 

diversos que se associam à celulose por diferentes interações químicas, formando 

também ligações covalentes com a lignina e com as pectinas, favorecendo a adesão 

e coesão das fibras, a manutenção da integridade da parede celular vegetal e a 

proteção da celulose contra a ação de celulases (BEG et al., 2001; DAMM et al., 2016; 

JORDAN et al., 2012; SHARMA; KUMAR, 2013; SINGHVI; GOKHALE, 2019; 

TOUSHIK et al., 2017). Sua cadeia principal é composta por pentoses (principalmente 

D-xilose, L-arabinose) e/ou hexoses (D-manose, D-glicose ou D-galactose) unidas 

entre si por ligações glicosídicas do tipo β-1,4 e freqquentemente apresentam 

ramificações (DEUTSCHMANN; DEKKER, 2012; LOQUÉ; SCHELLER; PAULY, 

2015). As ramificações podem conter ácidos urônicos (ácidos α-D-glucurônico, α-D-4-

O-metil-galacturônico e α-D-galacturônico), ácido ferúlico e outros açúcares, como 

arabinose e galactose. Além disso, monossacarídeos da hemicelulose podem ser 
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parcialmente substituídos por grupos acetil (DEUTSCHMAN e DEKKER, 2012; SUN 

et al., 2016).  

As pectinas representam um grupo de polissacarídeos estruturalmente 

heterogêneos amplamente distribuídos nas paredes celulares primárias e na lamela 

média de plantas superiores (DRANCA; OROIAN, 2018). Este polissacarídeo 

apresenta três tipos principais (EDWARDS; DORAN-PETERSON, 2012; MOHNEN, 

2008): 

1- A homogalacturonana, principal tipo de pectina, é um homopolímero 

constituído por longas cadeias de unidades de ácido galacturônico unidos 

por ligações α-(1,4), que podem estar parcialmente esterificadas, razão pela 

qual são mais resistentes à hidrólise. Unidades de ramnose podem ser 

encontradas ocasionalmente neste polímero (BRETT et al., 1990; WANG et 

al., 2018; WILLATS; KNOX; MIKKELSEN, 2006).  

2- A ramnogalacturonana do tipo I é o segundo polissacarídeo mais importante 

das pectinas e consiste em uma cadeia principal formada por repetições de 

unidades de dissacarídeos de ácido galacturônico e ramnose. As cadeias 

laterais são formadas por diferentes açúcares, principalmente arabinose e 

galactose, ligados diretamente às unidades de ramnose (ALBUQUERQUE 

et al., 2016; CARPITA; GIBEAUT, 1993). 

3- A ramnogalacturonana do tipo II é um polissacarídeo complexo de baixa 

massa molar e representa cerca de 10% das pectinas (O’NEILL et al., 2004). 

Formada principalmente por uma cadeia principal de ácido galacturônico 

unidos por ligações do tipo α-(1,4), com ramificações de diferentes 

açúcares, como ramnose e galactose, além de alguns açúcares incomuns 

como apiose e ácido acérico (VIDAL et al., 2000).  
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Figura 2. Estrutura esquemática das pectinas.  
A abundância relativa dos diferentes tipos de pectina varia, mas a homogalacturonana e a 
ramnogalacturonana do tipo I são considerados os componentes principais, enquanto a 
ramnogalacturonana II parede em menor proporção. Figura adaptada de Albuquerque et al., 
2016. 

 

 

Uma particularidade na estrutura das substâncias pécticas é a esterificação por 

grupos metil (na posição C-6) e/ou grupos acetil (em O-2 e/ou O-3) de resíduos de 

ácido galacturônico na cadeia contínua de ácido galacturônico da homogalacturonana 

(DRANCA; OROIAN, 2018). Além disso, o grau de esterificação (GE) é 

frequentemente usado para classificar as pectinas em duas categorias: pectinas com 

alto teor de metoxilas (ATM, GE > 50%) e pectinas com baixo teor de metoxila (BTM, 

GE < 50%). O GE é um parâmentro importante, pois influencia no mecanismo de 

gelificação, nas condições de processamento e nas propriedades da pectina 

(DRANCA; OROIAN, 2018; NOREEN et al., 2017). 

Além das pectinas representarem uma classe de polissacáridos responsáveis 

pela adesão das células vizinhas, estes carboidratos também controlam a penetração 

de enzimas na biomassa, uma vez que as pectinas são responsáveis pela 

determinação da porosidade da parede celular (BARON-EPEL et al., 1988), limitando 

o tamanho e as dimensões das enzimas com capacidade de penetrar na parede 
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(LATARULHO et al., 2016). Esses fatores têm estimulado o recente interesse na 

remoção de pectina para converter a biomassa vegetal em açúcares fermentáveis 

para a síntese de bioprodutos. 

 

1.2. As enzimas envolvidas na hidrólise das pectinas 

 

Como consequência da complexidade do substrato polissacarídico, a hidrólise 

enzimática da pectina envolve um conjunto de múltiplas enzimas, conforme 

esquematizado na Figura 3.  

 

 

Figura 3. Estrutura esquemática das pectinas e locais de ação das enzimas 
pectinolíticas.  
Enzimas envolvidas na hidrólise da homogalacturonan e rhamnogalacturonan I. A 
rhamnogalacturonan II não é apresentado, uma vez que não é conhecido ser um substrato 
para a degradação microbiana. Figura adaptada de Benz e colaboradores (2014). 

 

 

No caso da homogalacturonana, de acordo com o modo de ação e a 

preferência do substrato, as pectinases são classificadas em dois grupos, 

nomeadamente (i) esterases de pectina (EC - Enzyme Commission Numbers: 

3.1.1.11) e (ii) despolimerases de pectina, sendo este último grupo dividido em 

poligalacturonases (EC 3.2.1.15, EC 3.2.1.67 e EC 3.2.1.82) e liases (EC 4.2.2.2 e EC 

4.2.2.10) (ABDULRACHMAN et al., 2017; BENZ et al., 2014; GARG et al., 2016; 

SISTA KAMESHWAR; QIN, 2018). 
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As poligalacturonases representam a maior classe com função hidrolítica e 

pertencem à família 28 das glicosil hidrolases (GH), de acordo com o sistema de 

classificação das GHs, disponível no banco de dados Cazy (Carbohydrate-Active 

enzymes, http://www.cazy.org)(LOMBARD et al., 2014). Esssas enzimas catalisam a 

hidrólise da ligação glicosídica α-1,4 entre dois resíduos de ácido galacturônico 

(ABDULRACHMAN et al., 2017; BENZ et al., 2014; LATARULLO et al., 2016; 

SHARMA; PATEL; SUGANDHA, 2017; SISTA KAMESHWAR; QIN, 2018) e podem 

apresentar ação endo- (EPG, EC 3.2.1.15), hidrolisando as ligações internas dentro 

de moléculas de homogalacturonanas de maneira randômica, originando 

oligogalacturonídeos de tamanhos diferentes, ou ação exo- (EC 3.2.1.67 e EC 

3.2.1.82), que atuam sobre a extremidade não redutora do polímero, produzindo o 

ácido monogalacturonídeo (SISTA KAMESHWAR; QIN et al., 2018; SHARMA et al., 

2017; LATARULHO et al., 2016). 

As enzimas da família GH28 catalisam a hidrólise das ligações glicosídicas da 

cadeia principal da homogalacturonana com inversão da configuração do carbono 

anomérico. Dois resíduos de aspartato adequadamente posicionados no sítio ativo 

estão diretamente envolvidos no mecanismo de catálise (Fig. 4) (DAVIES; 

HENRISSAT, 1995; MASSA et al., 2007). Neste tipo de mecanismo, a cadeia lateral 

do primeiro resíduo de aspartato, que se encontra desprotonada, atua como aceptor 

de H+, abstraindo um próton de uma molécula de água que ataca o carbono anomérico 

da molécula de substrato. Simultaneamente, o segundo resíduo de aspartato, 

inicialmente protonado, doa um H+ para o oxigênio glicosídico do substrato e inverte 

a esteroquímica no carbono anomérico. 

  

 

Figura 4. Mecanismo de reação das poligalacturonases da família GH28.  
Adaptado de Davies e Henrissat (1995). 
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Na literatura, é possível encontrar diferentes EPGs produzidas por fungos, 

bactérias, plantas, insetos e nematoides (ANISA; GIRISH, 2014; GARG et al., 2016; 

LATARULLO et al., 2016). No entanto, os organismos mais estudados são fungos e 

plantas, sendo somente as EPGs fúngicas estruturalmente caracterizadas (VAN 

POUDEROYEN et al., 2003; VAN SANTEN et al., 1999).  

Dentre as enzimas fúngicas, destaca-se a EPG de Chondrostereum purpureum 

(EndoPGCp) (SHIMIZU et al., 2005; SHIMIZU; MIYAIRI; OKUNO, 2000), que foi 

originalmente isolada do extrato bruto da linhagem fúngica ASP-4B (HASUI et al., 

1998) e sua sequência de nucleotídeos foi clonada e expressa como uma proteína 

heteróloga em Escherichia coli (SHIMIZU et al., 2005) e Pichia pastoris (OGAWA et 

al., 2009). A estrutura tridimensional das enzimas nativas e recombinantes foi 

resolvida (Fig. 5) (SHIMIZU et al., 2005; SHIMIZU et al., 2001, 2002), e os locais de 

glicosilação e o padrão das pontes dissulfeto foram determinados (OGAWA et al., 

2010; SHIMIZU; MIYAIRI; OKUNO, 2000). No entanto, uma caracterização bioquímica 

mais detalhada não foi descrita, e as potenciais aplicações desta enzima em 

bioprocessos não foram avaliados. 

 

 

Figura 5. Representação em fita da estrutura tridimensional da EndoPGCp de C. 
purpureum (código PDB: 1K5C).  
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1.3. Fontes de pectina e aplicação industrial das pectinases 

 

As paredes celulares de materiais lignocelulósicos ricos em pectina contêm 

cerca de 12 a 35%, do seu peso seco, de pectina (EDWARDS; DORAN-PETERSON, 

2012; LATARULHO et al., 2016). Em comparação, outros vegetais que são 

caracterizados pelo baixo conteúdos de pectinas, como milho, gramíneas e biomassa 

lenhosa, contêm entre 2 a 10% de pectinas (EDWARDS; DORAN-PETERSON, 2012; 

LATARULLO et al., 2016; MOHNEN, 2008). A Figura 6 compara a composição de 

materiais ricos em pectina com outros tipos de biomassa. 

Resíduos ricos em pectinas notavelmente possuem menos lignina em 

comparação com outros tipos de biomassa lignocelulósica. Aproximadamente 2% do 

peso seco dos resíduos cítricos e beterraba são de lignina, um teor muito menor 

quando comparado a cerca de 20 a 25% presente na cana-de-açúcar e no capim-

elefante. Isso é significativo porque, em materiais ricos em pectina, a recalcitrância a 

hidrólise enzimática dos polissacarídeos presentes na parede celular vegetal é 

modulada pela pectina (EDWARDS; DORAN-PETERSON, 2012; LATARULHO et al., 

2016). 
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Figura 6. Comparação da composição de biomassas ricas em pectina e outras 
biomassas lignocelulósicas.  
Adaptado de Edwards e Doran-Peterson (2012). 

 
 

No setor industrial, as pectinas são muito utilizadas na indústria alimentícia, 

como agente gelificante, espessante, emulsificante e estabilizante, nas indústrias de 

processamento de frutas, na produção de doces e confeitos, em confeitaria industrial, 

na indústria láctea, além da indústria de bebidas (DRANCA; OROIAN, 2018). 

Atualmente, a produção comercial de pectinas está limitada a duas fontes principais, 

bagaço de maçã (14,0%) e casca de frutas cítricas (85,5%). Ambas as fontes de 

extração representam subprodutos das operações de fabricação de suco (DRANCA; 

OROIAN, 2018; NOREEN et al., 2017).  

Já em relação ao uso de pectinases no setor industrial, globalmente, o comércio 

de enzimas movimentou, em 2017, cerca de US$ 6,3 bilhões e somente o mercado 

da indústria alimentícia, segmento com maior uso de pectinases, movimentou cerca 

US$ 2 bilhões no mesmo ano. As pectinases, especificamente, equivalem a 

aproximadamente 10% da produção total de enzimas (PRIYADHARSHINI, 2012). 

Estas enzimas são empregadas em uma diversidade de segmentos industriais e o 
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primeiro relato de sua utilização em escala comercial foi em 1930 na preparação de 

sucos e vinhos (KASHYAP et al., 2001). As principais aplicações das pectinases no 

âmbito industrial são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Aplicações das pectinases em diferentes segmentos industriais 

Segmento 
industrial 

Aplicação 

Sucos e vinhos 
Melhora na extração de sucos, clarificação, pigmentos, além 

da 
liberação de aroma e outros compostos. 

Chá e café Melhora na fermentação 

Alimentos 
Produção de polpas de frutas, compostos prebióticos e 

ração animal 

Óleos 
Melhora na extração de óleos essenciais de cítricos e na 

extração de agentes antioxidantes 

Biocombustíveis 
Degradação de material biomassa lignocelulósica e 
liberação de açúcares para produção de bioetanol 

Têxtil Tratamento das fibras 

Papel e celulose Branqueamento da polpa kraft 

Adaptado de Santi et al. (2014). 

 

 

Dentro da indústria alimentícia, o uso das pectinases é focado principalmente 

na produção de sucos. O processo de extração de sucos inicia-se com a maceração 

das frutas, o que acarreta um aumento da viscosidade e de partículas em suspensão, 

dificultando a extração e a filtração, principalmente em frutos ricos em pectina. Assim, 

as pectinases são adicionadas para diminuir a viscosidade e a turbidez, auxiliando no 

aumento da extração, da pigmentação e na clarificação do suco, podendo reduzir em 

até 50% o tempo de filtração do produto final (KASHYAP et al., 2001; KHAN; 

NAKKEERAN; UMESH-KUMAR, 2013; SAXENA et al., 2008; SOUZA et al., 2003).  

Na produção de bioetanol, o uso das pectinases tem ganhado grande atenção, 

isso porque, as pectinas contribuem para a recalcitrância da parede celular (BONNIN; 

GARNIER; RALET, 2014; CAFFALL; MOHNEN, 2009; WANG et al., 2018) e dificultam 

o acesso das enzimas hidrolíticas criando uma barreira física (TAVARES; DE SOUZA; 

BUCKERIDGE, 2015).  
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1.3.1. Estratéias para o uso de enzimas recombinantes 

 

Nos últimos séculos, houve um notável aumento na aplicação de enzimas em 

diversos setores da indústria. Isso ocorre porque as enzimas podem ser utilizadas 

como um substituto para alguns produtos químicos tóxicos que estavam anteriormente 

envolvidos nos processamentos industriais. 

No entanto, a produção em larga escala de enzimas por organismos nativos é, 

na maioria das vezes, inconveniente, devido principalmente a baixa produtividade 

(LUO et al., 2015). Além disso, as enzimas existentes muitas vezes não apresentam 

características adequadas para aplicações nos processos indústriais, como 

estabilidade em determinadas condições de temperatura e pH, boa atividade em 

presença de altas concentrações de substrato ou produto, etc (BÖTTCHER; 

BORNSCHEUER, 2010; RIBEIRO; RIBEIRO, 2013). 

Como alternativa prática, o desenvolvimento de técnicas de biologia molecular 

possibilitou a análise e transferência de um único gene, um conjunto de genes 

(cassette) ou um cluster para um hospedeiro geneticamente tratável, permitindo obter 

enzimas heterólogas em grande escala. Aliada às técnicas de engenharia de 

proteínas, foi possível obter estruturas modificadas que apresentam características 

mais adequadas para o desempenho de papéis específicos em diferentes processos 

industriais (ARRIZUBIETA; POLAINA, 2000; BÖTTCHER; BORNSCHEUER, 2010). 

A quimerogeneses ou engenharia de enzimas multidomínios cria proteínas por 

meio da união de duas ou mais genes que originalmente codificados para proteínas 

separadas. Esta técnica tem sido uma estratégia potencial para reduzir os custos 

envolvidos com a produção de enzimas em processos industriais. Além disso, quando 

as enzimas são fusionadas, a proximidade física entre os domínios proteicos pode 

aumentar a velocidade das reações, e frequentemente essas enzimas podem 

apresentar um melhor desempenho em comparação com as atividades das enzimas 

parentais (ADLAKHA et al., 2011; BALABANOVA et al., 2015; REDDY CHICHILI; 

KUMAR; SIVARAMAN, 2013). 

A criação de quimeras pode ser feita utilizando-se duas estratégias principais, 

como o desenho racional e por fusões end-to-end. No desenho racional são definidos 

sítios na superfície da proteína que sejam mais favoráveis para a inserção de um outro 

domínio proteico, a fim de minimizar perturbações nas estruturas parentais, evitar o 
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impedimento estérico e orientações não-favoráveis dos domínios proteicos na 

quimera (FURTADO et al., 2013; RIBEIRO et al., 2011). Já na estratégia de fusão end-

to-end a extremidade C-terminal de uma proteína é unido a extremidade N-terminal 

de outra proteína (KIM; LEE; KIM, 2000; STROHL, 2017). Frequentemente os dois 

domínios são unidos por meio de uma sequência conectora ou linker. O linker pode 

ser pode ser rígido (rico em resíduos de prolina) para impedir interações indesejadas 

ou efeitos estéricos entre os domínios ou flexível (rico em resíduos de glicina) para 

conectar os domínios sem interferir na função de cada domínio na quimera (REDDY 

CHICHILLI et al., 2013). 

Associado às técnicas de engenharia de proteínas, a escolha de um sistema 

de expressão para a produção de alto nível de enzimas recombinantes é fundamental 

e depende de muitos fatores. Estes fatores incluem características de crescimento 

celular, níveis de expressão, expressão intracelular e extracelular, modificações pós-

tradução e atividade biológica da proteína de interesse (BROADWAY, 2012; LIU et al., 

2013). As enzimas recombinantes podem ser expressas em E. coli, bactérias do ácido 

láctico (por exemplo, Lactobacillus lactis), fungos filamentosos (por exemplo, 

Aspergillus) e leveduras (por exemplo, Pichia pastoris) (BANEYX, 1999; LIU et al., 

2013; PUNT et al., 2002; WARD, 2012). A Tabela 2 resume as principais vantagens e 

desvantagens de alguns dos sistemas de expressão de proteínas comumente usados. 
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Tabela 2. As principais características de alguns sistemas de expressão de enzimas heterólogas 

Sistema de 
expressão 

Vantagens Desvantagens 

E. coli 

- Níveis elevados de expressão; 
- Condições simples de cultivo; 
- Crescimento rápido; 
- Protocolos simples de transformação; 
- Muitos parâmetros podem ser alterados para 
otimizar a expressão. 

- Formação ineficiente de pontes dissulfeto (algumas 
cepas, como Origami, podem minimizar esse 
problema); 
- Formação de corpos de inclusão; 
- Enovelamento ineficiente de proteínas; 
- Protocolos de reenovelamento demorados e 
ineficientes; 
- Endotoxinas; 
- Modificações pós-traducionais mínimas; 
- Ausência de códons raros presente em eucariotos 
(algumas cepas como Rosetta e CodonPlus podem 
minimizar esse problema). 

S. cerevisiae 

- Bons níveis de expressão 
- Baixo custo 
- Condições simples de cultivo 
- Capaz de executar a maioria das modificações 
pós-traducionais eucarióticas 
- Enovelamento eficiente de proteínas 
- Livre de endotoxinas 

- Menores níveis de expressão e secreção quando 
comparada a P. pastoris 
- Tendência a produzir proteínas hiperglicosiladas 
- Estruturas de N-glicano consideradas alergênicas 

P. pastoris 

- Secreção eficiente de proteínas 
- Permite purificação simples 
- Extensa modificação pós-traducional 
- Enovelamento eficiente de proteínas 
- N-glicosilação mais parecida com eucariotos 
superiores quando comparada à de S. cerevisiae 
- Livre de endotoxinas 
 

 
- O uso do metanol como indutor é perigoso em 
grande escala 
- O padrão de glicosilação ainda é diferente quando 
comparado à glicosilação presente em células de 
mamíferos 
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Tabela 2. As principais características de alguns sistemas de expressão de enzimas heterólogas                              (final) 

Sistema de 
expressão 

Vantagens Desvantagens 

Fungos 
filamentosos 

- Alto nível de expressão 
- Bom sistema de secreção 
- Modificação pós-tradução 
- Meio de cultura barato 

 
- Vetor comercial não disponível 
- Maiores tempos de cultura 
- Esporos são preocupações para problemas de 
saúde 
 

Células animais 

- Bons níveis de expressão 
- Células adaptadas para facilitar o aumento de 
escala 
- Enovelamento eficiente de proteínas 
- Bom para proteínas secretadas 
- Todas as modificações pós-traducionais 
- Livre de endotoxinas 

- Meios de cultura caros 

Células de 
insetos infectadas 
com baculovírus 

- Bons níveis de expressão (especialmente para 
proteínas intracelulares) 
- Crescimento relativamente rápido 
- Enovelamento de proteínas eficiente 
- Extensa modificação pós-traducional de 
proteínas 
- A glicosilação é mais parecida com a de células 
de mamífero 
- Proteínas podem ser facilmente deglicosiladas 
enzimaticamente (bom para o estudo da 
estrutura) 
- Livre de endotoxinas 

- Meios de cultura caros 
- Grandes volumes de vírus necessários para o 
aumento de escala 
- A glicosilação ainda difere daquela das células de 
mamíferos 
- A infecção viral conduz à lise das células e potencial 
degradação das proteínas expressas 

Tabela adaptada de Broadway (2012). 
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Os sistemas de expressão bacteriana (Tabela 2) são muito atraentes devido à 

sua capacidade de crescer rapidamente e em alta densidade em substratos baratos, 

sua genética bem caracterizada e a disponibilidade de um número cada vez maior de 

vetores de clonagem e cepas hospedeiras mutantes (TERPE, 2006). No entanto, 

apesar do amplo conhecimento da genética e biologia molecular da E. coli, nem todos 

os genes podem ser expressos de forma eficiente neste organismo. 

As proteínas recombinantes geralmente requerem a ajuda de moduladores de 

enovelamento, como proteínas chaperonas, durante a expressão em E. coli. Neste 

sistema de superexpressão, a taxa de agregação de proteínas é frequentemente 

muito maior do que a do dobramento adequado e as proteínas chaperonas são 

rapidamente utilizadas (BANEYX; MUJACIC, 2004; YAMAGUCHI; MIYAZAKI, 2014). 

Esses agregados de proteínas são chamados de corpos de inclusão. Como as 

proteínas alvo são geralmente purificadas a partir de frações solúveis em lisados de 

células de bactérias, a formação de corpos de inclusão é muitas vezes uma 

desvantagem no uso de sistemas de expressão de E. coli (YAMAGUCHI; MIYAZAKI, 

2014). Alterar as condições de crescimento, como temperatura de crescimento, 

concentração de indutor e tempo de indução, muitas vezes pode ajudar a diminuir a 

formação de corpos de inclusão. 

Embora a produção de uma proteína alvo inativa na forma de corpos de 

inclusão seja uma desvantagem importante, ela também tem várias vantagens, como 

o alto grau de pureza da proteína alvo na fração de agregado e a maior proteção 

contra degradação proteolítica em comparação com a fração solúvel (VALLEJO; 

RINAS, 2004; YAMAGUCHI; MIYAZAKI, 2014). Como os corpos de inclusão contêm 

proteínas recombinantes relativamente puras e intactas, várias abordagens foram 

relatadas para recuperar essas formas agregadas como proteínas biologicamente 

ativas (SINGHVI; GOKHALE, 2019). Em um procedimento típico, as formas 

agregadas são desnaturadas e dissolvidas com uma alta concentração de 

desnaturante, como uréia, cloreto de guanidínio ou detergentes iônicos, como N-

lauroilsarcosina (SINGHVI et al., 2020; YAMAGUCHI; MIYAZAKI, 2014). Esses 

reagentes químicos são usados para diminuir as interações não covalentes entre as 

moléculas de proteínas. O reenovelamento de proteínas desnaturadas em proteínas 

nativas ocorre pela remoção do desnaturante (SINGH et al., 2015; SINGHVI et al., 
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2020). A eficiência de reenovelamento da proteína pode ser estimada pela atividade 

biológica, como a atividade enzimática. 

O procedimento de remoção do agente desnaturante das proteínas 

desenoveladas é uma etapa fundamental na recuperação eficiente das proteínas 

(SINGHVI et al., 2020; YAMAGUCHI; MIYAZAKI, 2014). Portanto, várias abordagens 

foram relatadas para reenovelar uma proteína inativa em uma proteína ativa, como 

diluição direta, remoção controla do agente desnaturante por diálise e métodos 

cromatográficos com base na cromatografia de exclusão por tamanho e 

reenovelamento assistido por matriz (VALLEJO; RINAS, 2004). Embora esses 

métodos funcionem bem para muitas proteínas de corpos de inclusão e proteínas 

modelo desnaturadas, na maioria dos casos há uma quantidade significativa de 

precipitação de proteínas, resultando em um baixo rendimento de recuperação. 

Portanto, o procedimento de reenovelamento de proteína ainda é realizado com uma 

série de experimentos de tentativas e erro (SINGH et al., 2015; SINGHVI et al., 2020; 

YAMAGUCHI; MIYAZAKI, 2014). Por outro lado, a aplicação de enzimas em 

processos industriais depende em grande parte do custo de produção das enzimas e 

a escolha em usar enzimas solúveis ou enzimas na forma insolúvel é um ponto crucial 

(SINGH et al., 2013). As enzimas na forma insolúvel são essencialmente uma forma 

especializada de catálise heterogênea, em que o catalisador pode ser recuperado e 

reutilizado, geralmente mantendo a atividade por longos períodos de tempo e sendo 

aplicáveis a uma variedade de formatos de processo (BASSO; SERBAN, 2019). 

A imobilização de uma enzima significa combinar a seletividade, estabilidade e 

cinética dessa enzima com as propriedades físicas e químicas do suporte em uma 

formulação que tem como papel principal maximizar a estabilidade física e catalítica 

da enzima (Fig. 7). 
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Figura 7. Fatores que afetam a imobilização enzimática.  
Figura adaptada de Basso e Serban, 2019. 

 

 

Existem muitos métodos diferentes usados para imobilização de enzimas, mas 

a indústria tem preferência por métodos simples e econômicos. Os métodos mais 

utilizados baseiam-se na imobilização física (adsorção ou aprisionamento físico) e na 

imobilização química (ligação covalente e reticulação) (CHAPMAN; ISMAIL; DINU, 

2018; SINGH et al., 2013). A Tabela 3 reúne as principais vantagens e desvantagens 

do uso de enzimas imobilizadas. 
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Tabela 3. Vantagens e desvantagens das enzimas imobilizadas em processos 

industriais 

Vantagens Desvantagens 

- Fácil separação de biocatalisador; 

- Custos reduzidos de processamento 

downstream; 

- Uso múltiplo de biocatalisador 

(reciclagem); 

- Melhor estabilidade, especialmente em 

relação a solventes orgânicos e 

temperaturas mais altas; 

- Possibilidade de co-imobilização com 

outras enzimas. 

- Atividade enzimática mais baixa 

em comparação com a enzima 

nativa; 

- Custos adicionais para produção 

de suporte e imobilização; 

- Taxas de reação mais baixas em 

comparação com enzimas nativas; 

- Eliminação de enzima imobilizada 

exaurida (incineração). 

Tabela adaptada de Basso e Serban, 2019. 

 

 

No geral, a relevância industrial das enzimas imobilizadas é principalmente 

direcionada à aplicação, nas vantagens oferecidas pelo biocatalisador em relação às 

enzimas solúveis (BASSO; SERBAN, 2019; SINGH et al., 2013). Como tal, a 

imobilização eficiente de uma enzima depende criticamente de técnicas que 

proporcionam altos graus de estabilidade e capacidade de reutilização, bem como 

funcionalidade adicional sem obstáculos significativos para a atividade da enzima e 

seletividade do produto (BASSO; SERBAN, 2019; CHAPMAN; ISMAIL; DINU, 2018). 

 

1.4. Carbohydrate Binding Modules (CBMs)  

 

Muitas enzimas que atuam sobre polissacarídeos possuem módulos não-

catalíticos de ligação a carboidratos (Carbohydrate Binding Modules - CBMs) que 

reconhecem estes carboidratos. Os CBMs são formados por uma sequência contínua 

de aminoácidos ligada a uma enzima, além de possuírem uma estrutura terciária e 

afinidade de ligação independente da catálise (BORASTON et al., 2004a; CANTAREL 

et al., 2009). Primeiramente, foram caracterizados como tendo alta afinidade por 

celulose e assim denominados de CBD (Cellulose Binding Domain) (BORASTON et 

al., 2004a; CARRARD; LINDER, 1999). No entanto, com a descoberta de outros 
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módulos de ligação à diferentes carboidratos houve a necessidade de uma 

nomenclatura mais abrangente (BORASTON et al., 2004a; LYND et al., 2002).   

Os CBMs são divididos em famílias de acordo com a similaridade de suas 

sequências de aminoácidos. Atualmente existem 87 famílias de CBMs e mais de 

231.274 sequências conhecidas ou preditas no banco de dados CAZy, que 

apresentam uma ampla variedade de especificidade de ligação, e capacidade de 

reconhecimento aos mais diferentes tipos de carboidratos como celulose cristalina e 

amorfa, quitina, quitosana, β-glucano, xilana e pectina, sendo muito frequente casos 

de interações duplas, em que um mesmo CBM pode reconhecer e se ligar a outros 

polissacarídeos com diferentes graus de afinidade. Desta forma, estas proteínas são 

um excelente modelo para o estudo dos mecanismos da interação proteína-

carboidrato (BORASTON et al., 2004).  

Os CBMs são ainda classificados em 3 grandes grupos de acordo com o 

reconhecimento dos substratos (Fig. 8): os CBMs do grupo A apresentam seu sítio de 

ligação em uma topologia hidrofóbica e planar, e interagem com substratos insolúveis 

e cristalinos (Fig. 8, A); os módulos do grupo B contém o sítio de ligação em forma de 

fenda, de profundidade variável, que é rica em resíduos aromáticos capazes de 

reconhecer cadeias de polissacarídeos mais solúveis (Fig. 8, B); já os CBMs do grupo 

C, também chamados de “lectin-like”, podem se ligar apenas à mono, di ou 

trissacarídeos, em consequência das restrições estéricas ao redor do sitio de ligação 

(Fig. 8, C) (GUILLÉN; SÁNCHEZ; RODRÍGUEZ-SANOJA, 2010).  

 

 

Figura 8. Diferentes tipos estruturais de CBMs.  
A) CBM do tipo A de uma cellobiohidrolase I de Trichoderma reesei (código PDB: 1CBH). B) 
CBM do tipo B de uma endo-β-1,4-glucanase de Cellulomonas fimi (código PDB: 1GU3). C) 
CBM do tipo C de uma xilanase da família 10 de Thermotoga maritime (código PDB: 1I82). 
Os carboidratos estão representados como modelos na forma de bastão. Figura modificada 
de Guillen e colaboradores (2010). 
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1.4.1. CBMs com afinidade de ligação à pectina 

  

Somente dois CBMs com afinidade por pectina foram descritos até o momento, 

um CBM da família 32 e outro da família 77 (ABBOTT; HRYNUIK; BORASTON, 2007; 

VENDITTO et al., 2016). O CBM 32 de Yersinia enterocolitica (YeCBM32) foi o 

primeiro descrito com afinidade de ligação a polissacarídeos pécticos, como 

homogalacturonana e a rhamnogalacturonana (Abbott et al., 2007) e possui uma 

propriedade incomum entre os CBMs, uma vez que não estão associados à um 

domínio catalítico (ABBOTT; HRYNUIK; BORASTON, 2007). Além disso, este CBM 

possui aproximadamente 20% de identidade com outros membros caracterizados na 

família 32. Uma análise das posições deste CBMs no genoma da enterobacteria Y. 

enterocolitica revelou que as ORFs que codificam o YeCBM32 estão posicionadas 

imediatamente a jusante de uma pectato liase da família 2 e dentro de “operons” 

supostamente regulados por proteínas denominadas de KDGR (reguladores 

negativos de genes metabólicos), envolvidos na despolimerização de pectina 

(RODIONOV; GELFAND; HUGOUVIEUX-COTTE-PATTAT, 2004). O YeCBM32 

adota uma arquitetura de oito hélices em “β-sanduíche” constituída por cinco cadeias 

em folha-β antiparalelas opostas a outras três cadeias, também em folha-β 

antiparalelas (Fig. 9). Uma pequena seção de α-hélice separa as folhas-β 1 e 2 

(ABBOTT; HRYNUIK; BORASTON, 2007). O sítio de ligação aos oligossacarídeos de 

ácido galacturônico é constituído por três resíduos aromáticos de triptofano (W44, 

W83 e W124), sendo a localização deste sítio conservada entre outros CBM da 

mesma família (ABBOTT; HRYNUIK; BORASTON, 2007). A estrutura do YeCBM32 

foi resolvida por cristalografia de raio-x e está depositada no PDB (Protein Data Bank) 

sob o número de acesso 2JD9. 
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Figura 9. Representação em fita da estrutura tridimensional do YeCBM32. 
 

  

O CBM da família 77 de Ruminococcus flavefaciens (RfCBM77) é componente 

de um complexo que contém dois módulos catalíticos, pertencentes às famílias 1 e 9 

de pectato liases (PL1 e PL9), além de uma dockerina na porção C-terminal 

(VENDITTO et al., 2016), conforme esquematizado na Figura 10. Este CBM possui 

afinidade por homogalacturonana, interagindo com 7 ou 8 resíduos de ácido 

galacturônico. Sua estrutura também adota uma arquitetura “β-sanduíche”, em que 

quatro cadeias em folha-β antiparalelas opõem-se a cinco cadeias em folha-β 

antiparalelas e não apresenta nenhum sítio de ligação a metais. Em sua superfície, 

três resíduos de aminoácidos básicos (K32, K47 e K102) são responsáveis pela 

interação com a pectina (VENDITTO et al., 2016). O modo de interação de RfCBM77 

com o polissacarídeo é distinto do observados para outras famílias de CBMs, em que 

os resíduos de aminoácidos aromáticos dominam o reconhecimento de carboidratos 

(VENDITTO et al., 2016), mas se assemelha ao modo de interação de proteínas de 

ligação a glicosaminoglicanas, em que o reconhecimento também é mediado por 

resíduos básicos. A estrutura do RfCBM77 foi resolvida por cristalografia e está 

depositada no PDB sob o número de acesso 5FU5. 
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Figura 10. Estrutura do RfCBM77.  
(A) Gene do domínio que contém o RfCBM77 (verde), duas pectato liases (azul) e uma 
dockerina (azul claro). (B) Representação em fita da estrutura tridimensional do RfCBM77. 

 

 

1.4.2. Os CBMs com afinidades a outros polissacarídeos 

 

O microrganismo Hungateiclostridium (Clostridium) thermocellum sintetiza um 

complexo de hidrolases extracelular de alta massa molecular, denominado de 

celulossoma, o qual é composto por vários domínios catalíticos, tais como celulases 

e hemicelulases, e por proteínas de ação não catalítica, como os CBMs (ARAI et al., 

2003; FERNANDES et al., 1999). Dentre os CBMs já caracterizados para este 

organismo, destacam-se os CBMs das famílias 3, 6, 11, 22 e 44. 

Uma das proteínas que compõe o celulosoma de H. thermocellum é a proteína 

estrutural formada por vários domínios, denominada de CipA (proteína A integradora 

do celulosoma), um tipo de “scaffoldin” que inclui nove módulos de coesinas de ligação 

a enzimas, uma dockerina e um CBM da família 3 (HtCBM3), o qual apresenta alta 

afinidade por celulose cristalina, conforme esquematizado na figura 11 (TORMO et al., 

1996; YANIV et al., 2013). Este CBM está localizado entre as coesinas 2 e 3 e é 
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separado destes domínios por regiões de ligação ricas em resíduos de treonina e 

prolina. Sua estrutura tridimensional é conhecida como “jellyroll” e corresponde a um 

“sanduíche” formado por dois conjuntos de nove fitas-β antiparalelas com um íon Ca2+ 

estabilizando a dobra (TORMO et al., 1996; YANIV et al., 2013). Em sua superfície, 

existem resíduos de aminoácidos conservados em duas faces definidas localizadas 

em lados opostos da proteína. Uma destas faces é dominada por uma fita linear e 

planar de resíduos aromáticos e polares, que são responsáveis por interagir com a 

celulose cristalina (TORMO et al., 1996). A estrutura do HtCBM3 também foi resolvida 

por cristalografia de raio-x e está depositada no PDB sob o número de acesso 1NBC. 

 

 

Figura 11. Estrutura do HtCBM3.  
(A) Scaffoldin CipA incluindo os nove módulos de coesinas, uma dockerina e o HtCBM3. (B) 
Representação em fita da estrutura tridimensional do HtCBM3. 

 

 

O CBM da família 6 de H. thermocellum (HtCBM6) faz parte do gene xynV, que 

também codifica a xilanase XylV (Fig. 12) (FERNANDES et al., 1999). Este CBM 

possui alta afinidade por xilana e, assim como o HtCBM3, exibe uma estrutura em 

forma de “jellyroll”, predominantemente constituída por cinco cadeias β antiparalelas 

em uma face e quatro cadeias β antiparalelas na outra face (CHARNOCK et al., 2000; 

CZJZEK et al., 2001; HENSHAW et al., 2004). Na sua superfície, há uma pequena 

fenda rasa, revestida por dois resíduos aromáticos (Y92 e Y34) e um resíduo de 
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asparagina, na posição 120, responsáveis pela interação com o polissacarídeo 

(CHARNOCK et al., 2000; CZJZEK et al., 2001). Dois sítios de ligação a íons também 

estão presentes no HtCBM6, sendo um sítio de ligação ao cálcio e outro, 

supostamente, de ligação ao sódio, embora o significado biológico deste íon metálico 

não esteja claro (CZJZEK et al., 2001). A estrutura do HtCBM6 foi resolvida por 

cristalografia de raio-x e está depositada no PDB sob o número de acesso 1GMM. 

 

 

Figura 12. Estrutura do HtCBM6.  
(A) Gene do domínio que contém o HtCBM6 (verde), a xilanase GH11 (laranja) e sinal de 
nodulação - NodB (azul claro). (B) Representação em fita da estrutura tridimensional do 
HtCBM6. 

 

 

Um membro de CBM da família 11 faz parte do gene celH de H. thermocellum 

(HtCBM11) (YAGÜE; BÉGUIN; AUBERT, 1990). Este gene é constituído por dois 

módulos catalíticos, a β-1,3-1,4-glucanase, uma enzima da família GH26 localizada 

na porção N-terminal e a endo-β-1,4-glucanase interna, da família GH5, do HtCBM11 

e de uma dockerina C-terminal (Fig. 13).  

Este CBM é caracterizado por se ligar a cadeias isoladas de polissacarídeos 

(VIEGAS et al., 2013) e apresenta alta afinidade por polímeros que contém ligações 

β-1,3-1,4 como β-glucano e liquenana, menor afinidade por ligações β-1,4 como 

celulose cristalina, e nenhuma afinidade para ligações β-1,3 (HORNAK et al., 2006). 
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Além disso, apresenta uma estrutura tridimensional em forma de rocambole (jellyroll), 

onde dois conjuntos de seis fitas-β antiparalelas adquirem um formato de “sanduíche”. 

Na superfície há uma fenda rica em aminoácidos hidrofóbicos incluindo sete 

fenilalaninas e seis triptofanos, responsáveis pela ligação ao polissacarídeo. Três 

resíduos de tirosinas (Y22, Y53 e Y129) presentes nesta fenda são conservados nos 

membros da família e exercem papel fundamental no reconhecimento e ligação à face 

apolar da cadeia do carboidrato (CARVALHO et al., 2004; VIEGAS et al., 2013). 

Existem ainda dois sítios de ligação ao cálcio que se encontram distantes do sítio de 

ligação ao polissacarídeo e acredita-se que estes sítios apresentem uma função 

estrutural, elevando a estabilidade da proteína e auxiliando no seu enovelamento 

(CARVALHO et al. 2004). A estrutura do HtCBM11 foi resolvida por cristalografia e 

está depositada no PDB sob o número de acesso 1V0A. 

 

 

Figura 13. Estrutura do HtCBM11.  
(A) Gene do domínio que contém o HtCBM11 (azul), as enzimas das famílias GH26 e GH5 
(laranja) e uma dockerina (amarelo). (B) Representação em fita da estrutura tridimensional do 
HtCBM11. 

 

 

O gene xyn10B de H. thermocellum possui duas cópias de CBMs da família 22 

(CHARNOCK et al., 2000), sendo uma localizada na região N-terminal do polipeptídio 

(HtCBM22-1) e outra numa posição mais interna (HtCBM22-2), e ambos flanqueiam 
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um domínio xilanase da família 10 (GH10) e na porção C-terminal do gene há ainda 

uma dockerina e uma feruloil esterase (Fig. 14).  

O HtCBM22-2, assim como os outros CBMs, possui uma estrutura 

tridimensional com um enovelamento clássico de “jellyroll” com dois conjuntos de 

quatro fitas-β antiparalelas em ambas as faces da proteína (CHARNOCK et al. 2000). 

Na face côncava se forma um sulco raso, constituindo o sítio de ligação ao 

polissacarídeo, onde três resíduos aromáticos de triptofano (W53, W103 e W134), 

altamente conservados em CBMs desta família, fazem a interação com o polímero, 

que são compostos formados principalmente de cadeias de xilose ramificadas. Este 

CBM também contém um sítio de ligação ao cálcio, localizado no fim da fita-β1 (XIE 

et al., 2001). A estrutura da HtCBM22-2 foi resolvida por cristalografia de raio-x e está 

depositada no PDB sob o código de acesso 1DYO. 

 

 

Figura 14. Estrutura do HtCBM22.  
(A) Gene do domínio que contém os HtCBM22 1 e 2 (verde), a xilanase GH10 (laranja), a 
dockerina (rosa) e a feruloil esterase (azul). (B) Representação em fita da estrutura 
tridimensional do HtCBM22-2. 

 

Por fim, o CBM da família 44 (HtCBM44) encontra-se como um domínio da 

proteína CelJ de H. thermocellum. Além este CBM, esta proteína também contém um 

CBM da família 30 na porção N-terminal e duas endoglucanases das famílias GH9 e 
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GH44 na porção interna do complexo (NAJMUDIN et al., 2006). Na porção C-terminal 

é encontrado o HtCBM44, o qual é adjacente à um domínio conhecido como PKD 

(domínio identificado em um glicoproteina de superfície celular relacionada à doença 

renal policística - polycystic kidney disease), conforme é ilustrado na figura 15. 

Este CBM também apresenta uma estrutura no formato “jellyroll” com dois 

conjuntos de cinco fitas-β antiparalelas, formando duas faces na proteína, uma 

côncava e outra convexa. O sítio de ligação fica localizado em uma fenda rica em 

resíduos de aminoácidos hidrofóbicos com cinco fenilalaninas e três triptofanos 

(W189, W194 e W198) que exercem um papel importante no reconhecimento e 

ligação dos polissacarídeos que interagem com este CBM.  O HtCBM44 apresenta 

afinidade por polímeros com cadeia proncipal formada por resíduos de glicose em 

ligação β-1,4, como o xiloglucano, β-glucano, liquenana e a hidroxietilcelulose. Esta 

proteína também contém um sítio de ligação ao cálcio na própria estrutura do CBM, e 

um outro sítio é encontrado no domínio PKD (NAJMUDIN et al. 2006). 

O domínio PDK também apresenta uma estrutura em formado de “β-sanduiche” 

e ainda não se conhece sua real função dentro do polipeptídeo codificado pelo gene 

celJ, uma vez que foi demonstrado que sua ausência não afeta a capacidade de 

reconhecimento dos polissacarideos do HtCBM44 e nem a afeta a atividade catalítica 

da endoglucanase GH44 (NAJMUDIN et al. 2006). A estrutura da HtCBM44 foi 

resolvida por cristalografia de raio-x juntamente com o domínio PKD e está depositada 

no PDB sob o número de acesso 2C26. 
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Figura 15. Estrutura do HtCBM44. 
(A) Gene do domínio que contém o HtCBM44 (rosa), HtCBM30 (azul claro), e as duas 
endoglucanase GH9 (laranja) e GH44 (amarelo), além do domínio PKD (cinza). (B) 
Representação em fita da estrutura tridimensional do domínio PKD (esquerda) e do HtCBM44 
(direita). 

 

 

1.5. Domínios catalíticos e CBMs: desconstrução da parede celular vegetal  

  

As funções detalhadas dos CBMs ainda não estão completamente elucidadas. 

Acredita-se que o seu principal papel seja o de auxiliar na catálise, se ligando ao 

polissacarídeo e aproximando-o do domínio catalítico e assim, aumentar a 

concentração de enzima na superfície do substrato para melhorar a eficiência 

catalítica (LE COSTAOUËC et al., 2013; VÁRNAI; SIIKA-AHO; VIIKARI, 2013).  

Estudos demostraram que os CBMs, que aparentemente exibem as mesmas 

especificidades contra polissacarídeos estruturais isolados, podem exibir um 

reconhecimento diferencial com polissacarídeos localizados nas paredes celulares 

(BLAKE et al., 2006; HERVÉ et al., 2010; MCCARTNEY et al., 2006). A análise da 

importância funcional dos CBMs na ação enzimática tem sido limitada à exploração 

de seu papel in vitro contra substratos purificados ou altamente processados, em que 

a integridade da parede celular foi afetada (BLACK et al., 1996; BOLAM et al., 1998, 

2001; HERVE et al., 2010). A utilização de tais abordagens não esclarece a 

especificidade dos CBMs ou a sua capacidade para aumentar a atividade catalítica 

em paredes celulares intactas. Por exemplo, é possível que os CBMs que interagem 
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com a celulose só possam beneficiar hemicelulases ou pectinases quando a estrutura 

da parede estiver intacta. Também não está claro quando os CBMs de substrato-alvo 

beneficiam os seus módulos catalíticos. Por exemplo, os CBM específicos para xilana 

só podem beneficiar as suas enzimas cognatas, uma vez que o processo de 

degradação tenha sido iniciado pela remoção das cadeias laterais das estruturas 

hemicelulósicas.  

Hervé e colaboradores (2009), utilizando técnicas de imunofluorescência, 

demostraram que as xilanases das famílias GH 10 e GH 11 das glicosil hidrolases 

apresentaram eficiências contrastantes na degradação da xilana de paredes de 

células secundárias intactas (quantificadas em termos de detecção de epítopos) em 

comparação com as suas atividades in vitro contra polímeros isolados. Tais estudos 

indicam que as paredes celulares intactas com arquiteturas variadas, podem fornecer 

contextos estruturais distintos e limitações específicas ao acesso das enzimas e dos 

CBMs aos polissacarídeos da parede (HERVÉ et al., 2009). O efeito de CBMs com 

afinidades a celulose e xilana ligados a diferentes enzimas também foi avaliado por 

este mesmo grupo de pesquisa (HERVE et al., 2010). Os resultados obtidos 

demonstram que CBMs, com afinidades a polissacarídeos diferentes do substrato-

alvo, podem aumentar a atividade catalítica de uma enzima em paredes celulares 

intactas. As ações de direcionamento dos CBMs têm, portanto, fortes efeitos de 

proximidade dentro das estruturas das paredes celulares, explicando porque, por 

exemplo, CBMs com afinidade a celulose são adicionados às enzimas que não 

possuem atividade sobre este polissacarídeo. 

Neste trabalho se propõe avaliar o efeito de diferentes CBMs com afinidades à 

celulose, xilana, β-glucano, xiloglucano e pectina sobre a atividade de uma 

endopoligalacturonase na desconstrução da parede celular vegetal, empregando-se 

a metodologia de quimerogênese. A contribuição destas construções na 

suplementação de coquetéis enzimáticos visando à hidrólise eficiente de materiais 

lignocelulósicos também será avaliada.  
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5.1. Conclusões 

 

 A subclonagem da sequência codificadora da EndoPGCp no vetor pPIC9kf1CT 

para a expressão da enzima em P. pastoris foi realizada com sucesso; 

 A expressão da enzima recombinante EndoPGCp_Pp foi otimizada e a máxima 

expressão ocorreu após 3 dias de cultivo em meio MM induzido com 1% (v/v) 

de metanol a cada 24 hrs; 

 A enzima purificada por cromatografia de afinidade em coluna de níquel 

apresentou cerca de 60 kDa e um conteúdo de carboidratos estimado em 67% 

(m/m); 

 A EndoPGCp_Pp foi imobilizada com sucesso em nanopartículas 

ferromagnéticas e não apresentou alterações significativas em suas 

características bioquímicas e cinéticas; 

 Quatorze quimeras foram eficientemente construídas pela fusão de um domínio 

CBM ao domínio catalítico da EndoPGCp; 

 Quatro enzimas quiméricas expressas em E. coli foram reenoveladas a partir 

dos corpos de inclusão; 

 O processo de quimerogênese com os CBMs não afetou as propriedades do 

domínio catalítico. As enzimas hidrolisaram a pectina cítrica com Vmax e KM 

muito semelhantes; 

 Quando aplicadas na suplementação de um coquetel comercial para hidrólise 

de resíduos lignocelulósicos, as pectinases melhoraram a eficiência da 

sacarificação da biomassa; 

 Maiores rendimentos na hidrólise das enzimas quiméricas estão relacionados 

à ação dos CBMs; 

 As propriedades bioquímicas das EndoPGCp recombinantes a tornam 

particularmente atraente para compor coquetéis enzimáticos para a hidrólise 

de biomassa lignocelulósica. 
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Figura A. Mapa físico do vetor pPIC9kf1CT. 
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Figura B. Mapa dos sítios múltiplos de clonagem do vetor pPIC9kf1CT 

A sequência mostra detalhes dos sítios múltiplos de clonagem (SMC) que contém sítios de 

restrição para as enzimas XhoI, EcoRI, AvrII, NotI e SnaBI. 
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Figura C. Alinhamento entre as sequências de nucleotídeos da EndoPGCp 
nativa e sintetizada. 
Na sequência sintetizada foram excluídos os nucleotídeos 1-70, que correspondem a um 
peptídeo sinal, e os nucleotídeos 1016-1212, que correspondem a uma pro-sequência C-
terminal que inativa a enzima. Os asteriscos indicam resíduos idênticos; os nucleotídeos 
destacados indicam os sítios de restrição de NheI e BamHI.  
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Figura D. Alinhamento entre as sequências de aminoácidos da EndoPGCp 
nativa e sintetizada. 
Na sequência sintetizada foram excluídos os resíduos 1-24, que correspondem a um peptídeo 
sinal, e os resíduos 336-403, que correspondem a uma pro-sequência C-terminal que inativa 
a enzima. Os asteriscos indicam resíduos idênticos. 
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Tabela A. Propriedades moleculares e bioquímicas de endopoligalacturonases fúngicas expressas heterologamente 
em Pichia pastoris 

Fungo / 
Enzima 

MM 
(kDa) 

Glicosilação 
(%) 

Atividade ótima 

Referência 
pH 

Temperatura 
(°C) 

Chondrostereum purpureum/  
EndoPGCp 

60 67% 4,5 60 - 70 Neste trabalho 

Aspergillus luchuensis/ 
PgaB 

 

40 - 4,5 40 Tan et al., 2019 

Talaromyces cellulolyticus/ 
TcPG 

43 - 5,0 70 Peng et al., 2019 

Rhizoctonia solani/ 
RsPG2 

45 - 5,0 50 Chen et al., 2017 

Penicillium oxalicum/  
PoxaEnPG28A 

 

37 - 5,5 55 Cheng et al., 2017 

Aspergillus niger/ 
Pga-zj5a 

41 10% 4,5 40 Wang et al., 2017 

Aspergillus aculeatus/ 
EndoPG 

38,7 - 5,0 50 
Abdulrachman et 

al., 2017 

Talaromyces leycettanus/ 
endo-TePG28b 

38 - 3,5 70 Li et al., 2017 

Achaetomium sp./ 
PG8fn 

~38 - 42 13% 5,5 - 6,0 45 - 55 Tu et al., 2015 

Neosartorya fischeri/ 
NfPG5 

37 - 4,5 70 Li et al., 2015 

Penicillium oxalicum/ 
S6PG 

48 33% 5,0 50 Tu et al., 2014 
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Tabela A. Propriedades moleculares e bioquímicas de endopoligalacturonases fúngicas expressas heterologamente 
em Pichia pastoris                                                                                                                                                    (final) 

Fungo / 
Enzima 

MM 
(kDa) 

Glicosilação 
(%) 

Atividade ótima 

Referência 
pH 

Temperatura 
(°C) 

Aspergillus niger/ 
rePgaA 

40 0 5,0 50 Liu et al., 2014 

Achaetomium sp./ 
endo-PG I 

40 13 6,0 45 Tu et al., 2013 

Galactomyces citri-aurantii/ 
PG1 e PG2 

35 e 38 - 
PG1: 4,0 - 5,0 

PG2: 4,0 
50 Cho et al., 2012 

Penicillium sp./ 
endo-PG I 

37 0 3,5 40 Yuan et al., 2011 

Rhizopus oryzae/ 
15 EPGs 

52 - 60 ~37% 4,0 - 5,0 30 - 40 
Mertens e 

Bowman, 2011 

Bispora sp./ 
endo-PGA1 

70 50 3,5 50 Yang et al., 2011 

- Dado não apresentado      
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Tabela B. Propriedades bioquímicas de endopoligalacturonases fúngicas expressas heterologamente em Pichia pastoris 

Fungo / 
Enzima 

Estabilidade 
térmica 

Estabilidade 
ao pH 

Efeito de íons 
Referência 

Inibição Estimulação 

Chondrostereum purpureum/  
EndoPGCp 

Mantém 60% da 
atividade máxima à 

70°C por 30 min 
6,0 - 8,0 

Ca2+, Fe2+, K+, 
Mg2+, Mn2+ (a) 

β- 
mercaptoetanol 

(a) 
Neste trabalho 

Aspergillus luchuensis/ 
PgaB 

 

Mantém 40% da 
atividade máxima à 

60°C por 7 h 
- 

SDS, EDTA, 
Zn2+, Ni 2+, 
Cd2+, Ca2+, 
Mn2+, Co2+,  
Ba2+, Cr2+, 

Cu2+, Cb2+ (b) 

K+ (b) Tan et al., 2019 

Talaromyces cellulolyticus/ 
TcPG 

- - 
SDS, EDTA, 
Ca2+, Mn2+, 

Cu2+ (c) 

Na+, Mg2+, Zn2+, 
Fe2+ (c) 

Peng et al., 
2019 

Penicillium oxalicum/  
PoxaEnPG28A 

 

T1/2 de 25 min a 50 °C 3,0 – 10,0 Cu2+, Mn2+ (b) Co2+ (b) Cheng et al., 
2017 

Aspergillus niger/ 
Pga-zj5a 

T1/2 de 1 h a 45 °C 2,0 – 6,0 

SDS, CTAB, 
EDTA, Zn2+,  
Ni2+, Cd2+, 
Ca2+, Mn2+, 
Mg2+, Co2+, 

Pb2+ (b) 

- 
Wang et al., 

2017 

Aspergillus aculeatus/ 
EndoPG 

Mantém 60% da 
atividade máxima à 

40°C por 3 h 
2,0 – 6,0 Mn2+, Zn2+ (b) Cu2+, Fe2+ (b) 

Abdulrachman 
et al., 2017 
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Tabela B. Propriedades bioquímicas de endopoligalacturonases fúngicas expressas heterologamente em Pichia pastoris                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                  (continuação) 

Fungo / 
Enzima 

Estabilidade 
térmica 

Estabilidade 
ao pH 

Efeito de íons 

Referência 
Inibição Estimulação 

Talaromyces leycettanus/ 
endo-TePG28b 

T1/2 de 25 min a 70 °C 2,0 – 8,0 - - Li et al., 2017 

Neosartorya fischeri/ 
NfPG5 

T1/2 de 20 min a 60 °C 2,0 – 11,0 

EDTA, SDS, 
Mg2+, Ag+, 

Pb2+, Ca2+, Li2+ 

(b) 

β- 
mercaptoetanol, 
K+, Na+, Mn2+, 

Cr2+, Cu2+, Zn2+, 
Fe2+ (b) 

Li et al., 2015 

Penicillium oxalicum/ 
S6PG 

Mantém 100% da 
atividade máxima à 

40°C por 1 h 
2,0 – 6,0 

EDTA, SDS, 
Mg2+, Mn2+, 
Co2+, Ni2+, 
Zn2+, Cr3+, 

Ag+, Na+, K+, 
Pb2+, Ca2+, 

Fe3+, Cu2+, Li2+ 

(b) 

- Tu et al., 2014 

Aspergillus niger/ 
rePgaA 

T1/2 de 5 min a 55 °C 5,0 – 9,0 - - Liu et al., 2014 

Achaetomium sp./ 
endo-PG I 

T1/2 de 40 min a 55 °C 2,0 – 8,0 
EDTA, Ag+, 
Ca2+, Mg2+,  

Cu2+, Cr3+ (b) 

β- 
mercaptoetanol 

(b) 
Tu et al., 2013 

Galactomyces citri-aurantii/ 
PG1 e PG2 

PG1: T1/2 de 1 h a 40 
°C 

PG2: T1/2 de 1 h a 20 
°C 

PG1: 4,0 – 7,0 
PG2: 4,0 – 6,0 

Ca2+, Cu2+, 
Fe3+,  Zn2+ (b) 

Mn2+ (b) Cho et al., 2012 
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Tabela B. Propriedades bioquímicas de endopoligalacturonases fúngicas expressas heterologamente em Pichia pastoris                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                              (final) 

Fungo / 
Enzima 

Estabilidade 
térmica 

Estabilidade 
ao pH 

Efeito de íons 

Referência 
Inibição Estimulação 

Penicillium sp./ 
endo-PG I 

Mantém 60% da 
atividade máxima à 

50°C por 1h 
4,0 - 6,0 

Co2+, Mn2+, 
Ni2+, Cu2+, 
Ca2+, Pb2+, 
Cr3+, Fe3+, 

Zn2+, SDS (a) 

β- 
mercaptoetanol 

(a) 

Yuan et al., 
2011 

Bispora sp./ 
endo-PGA1 

T1/2 de 20 min a 60 °C 2,0 - 7,0 

Cu2+, Co2+, 
Mn2+, Ni2+, 
Fe3+,  Mg2+, 
Zn2+, Ca2+, 
Cr2+, Hg2+, 

Pb2+ e SDS (a) 

β- 
mercaptoetanol 

(a) 

Yang et al., 
2011 

- Dado não apresentado 
(a) Concentração dos íons = 5 mmol.L-1 

(b) Concentração dos íons = 1 mmol.L-1 

(c) Concentração dos íons = 10 mmol.L-1 
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Tabela C. Endopoligalacturonases imobilizadas covalentemente à suportes ativados 
via glutaraldeído 

Enzima Suporte 
Rendimento 

(%) 
Eficiência 

(%) 
Referência 

EndoPGCp-NPMs 

Nanopartículas 
ferromagnéticas 
revestidas com 

quitosana 

20 100 
Neste 

trabalho 

Pectinase de  
Aspergillus aculeatus 

Esferas de 
Alginato-

montmorilonita 
85 - 

Mohammadi 
et al., 2019 

Poligalacturonase de 
Aspergillus niger 

Glioxil-agarose 
modificada com   
etilenodiamina 

65 15 
Dal Magro et 

al., 2019 

Pectinase comercial 

Nanopartículas 
ferromagnéticas 
revestidas com  

dióxido de silício 

73 - 
Fang et al., 

2016 

Pectinase de 
Aspergillus aculeatus 

Florisil 
(silicato de 
magnésio) 

82 10 Alagöz et al., 
2016 

Nanosílica 86 75 

Pectinase de 
Aspergillus niger 

Quitina revestida 
com quitosana 

80 82 
Ramirez et 
al., 2015 

Pectinase de   
Penicillium oxalicum 

Microesferas 
magnéticas de 
amido de milho 

86 - 
Wang et al., 

2013 

Pectinase comercial 

Nanopartículas 
magnéticas 

revestidas com 
sílica  

98 89 
Seenuvasan 
et al., 2013 

Poligalacturonase de 
Aspergillus niger 

Esperas de 
Nylon-6 

70 40 
Shukla et al., 

2010 

Poligalacturonase de 
Aspergillus niger 

Matriz de 
polietileno 

37 - 
Saxena et al., 

2008 

Pectinase comercial Alginato de sódio 66 - Li et al., 2007 

Endopoligalacturonase 
de Aspergillus ustus 

Sílica gel 20 85 
Rao et al., 

2000 

- Dado não apresentado 
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Tabela D. Propriedades bioquímicas de endopoligalacturonases imobilizadas covalentemente à suportes ativados via 
glutaraldeído 

Enzima 
Temperatura 

ótima (°C) 
pH 

ótimo 
Estabilidade 

térmica 
Reuso Referência 

EndoPGCp livre 60 – 70 4,5 
Retém 25% da atividade 

após incubação a 70°C por 
30 min 

 

Neste trabalho 

EndoPGCp-NPMs 60 – 70 4,0 – 5,5 T1/2 de 30 min a 70 °C 
Retém 65% da 

atividade após 7 
usos 

Pectinase livre 40 5,5 T1/2 de 100 min a 60 °C  

Mohammadi et 
al., 2019 

Pectinase imobilizada 40 5,0 T1/2 de 60 min a 60 °C 
Retém 53% da 

atividade após 6 
usos 

Poligalacturonase livre 50 4,0 T1/2 de 10 min a 50 °C  

Dal Magro et al., 
2019 Poligalacturonase 

imobilizada 
60 4,0 

Retém 80% da atividade 
após incubação a 50°C por 

3 h 

Retém 90% da 
atividade após 7 

usos 

Pectinase livre 50 8,5 -  

Fang et al., 2016 

Pectinase imobilizada 55 8,5 - 
Retém 65% da 

atividade após 7 
usos 
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Tabela D. Propriedades bioquímicas de endopoligalacturonases imobilizadas covalentemente à suportes ativados via 
glutaraldeído                                                                                                                                                                      continuação 

Enzima 
Temperatura 

ótima (°C) 
pH 

ótimo 
Estabilidade 

térmica 
Reuso Referência 

Pectinase livre 35 5,0 T1/2 de 10,8 h a 50 °C  

Alagöz et al., 
2016 

Pectinase imobilizada em 
Florisil 

35 5,0 T1/2 de 12,8 h a 50 °C 
Retém 76% da 

atividade após 10 
usos 

Pectinase imobilizada em 
nano sílica 

35 5,0 T1/2 de 14,8 h a 50 °C 
Retém 80% da 

atividade após 10 
usos 

Pectinase livre 40 5,0 T1/2 de 14 min a 50 °C  

Ramirez et al., 
2015 

Pectinase imobilizada 50 4,5 T1/2 de 40 min a 50 °C 
Retém 70% da 

atividade após 15 
usos 

Pectinase livre 50 4,0 
Retém 80% da atividade 

após incubação a 60°C por 
1 h 

 

Wang et al., 
2013 

Pectinase imobilizada 40 4,0 
Retém 70% da atividade 

após incubação a 60°C por 
1 h 

Retém 60% da 
atividade após 8 

usos 

Pectinase livre 50 4,0 -  

Seenuvasan et 
al., 2013 

Pectinase imobilizada 50 4,0 - 
Retém 70% da 

atividade após 7 
usos 
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- Dado não apresentado 

 

Tabela D. Propriedades bioquímicas de endopoligalacturonases imobilizadas covalentemente à suportes ativados via 
glutaraldeído                                                                                                                                                                                   final 

Enzima 
Temperatura 

ótima (°C) 
pH 

ótimo 
Estabilidade 

térmica 
Reuso Referência 

Poligalacturonase livre 45 4,5 
Retém 15% da atividade 

após incubação a 45°C por 
2 h 

 

Shukla et al., 
2010 

Poligalacturonase 
imobilizada 

50 5,0 
Retém 73% da atividade 

após incubação a 45°C por 
2 h 

Retém 17% da 
atividade após 7 

usos 

Poligalacturonase livre 45 4,8 
Retém 15% da atividade 

após incubação a 45°C por 
1 h 

 

Saxena et al., 
2008 

Poligalacturonase 
imobilizada 

45 4,8 
Retém 34,3% da atividade 
após incubação a 45°C por 

1 h 

Retém 50% da 
atividade após 3 

usos 

Pectinase livre 40 3,0 
Retém 20% da atividade 

após incubação a 50°C por 
2 h 

 

Li et al., 2007 

Pectinase imobilizada 40 3,5 
Retém 60% da atividade 

após incubação a 50°C por 
2 h 

Retém 80% da 
atividade após 11 

usos 
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