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ABSTRACT

-

1 - INTRODUÇAü

A fisiologia põs-colheita de frutos tropicais

e

-tropicais tem recebido atenção quanto ao metabolismo e as tr

formações que ocorrem com determinadas enzimas, açucares, ãc
orgânicos e outros constituintes, durante o amadurecimento.

tos frutos, apõs a colheita, apresentam modificações caracte

ticas, relacionadas com a cor, textura, aroma e composição(1
Dentre os frutos tropicais, o mamão,

de

constitu

frãgil, requer cuidados especiais na sua colheita, tanto par
consumo "in natura" como para processamento.

Além

da

mud

de cor, do verde para o amarelo, uma das características do
amadurecimento, é o amolecimento gradativo associado às

va

çoes nas substâncias pecticas, promovidas por enzimas(48).
Por esse motivo, a demetilação e depolimerização

protopectina (substância pectica insoluvel) formando polímero

baixo peso molecular (formas solúveis), são consideradas fato
importantes no mecanismo de amaciamento do fruto(24).
A pectinesterase (E.C. 3.1.1.11) é uma das enzimas
volvidas neste mecanismo, estando largamente distribuída no
do vegetal(17,lB,44)

Localizada na parede celular, catalis

hidrõlise da ligação ester de substâncias pécticas em ãlcool
tílico e ãcido pectínico ou pectico(l).

Acredita-se que a enzima esteja relativamente

ina

em muitos tecidos vegetais intactos, porem, quando os mesmos

injuriados ou macerados, a esterase rapidamente converte pec
- . (43,59) .
nas a -·d
aC1 o pect1co

A·
. 1amen t o e a carac t e
SSlm, o 1S0

çao da pectinesterase pode levar a um melhor entendimento da
siologia e patologia do fruto, contribuindo ainda para um
controle de certos processos tecnológicos, nos quais

m

a ativi

de das enzimas pecticas representam fator crítico(lO).

A inativação dessas enzimas é fundamental para prev
nir a indesejãvel perda de turbidez e consistência, em sucos
laranja e produtos de tomate.

A perda dessas caracteristicas

atribuída ã desesterificação da pectina, originando pectinas
baixa metoxilação.
TERMOTE et alo (58) conseguiram estabilizar a

turva

do suco de laranja, inibindo competitivamente a pectinesteras
com hidrolisado de ãcido pectico.
Segundo LINEWEAVER & JANSEN(34), a pectinesterase
ca as ligações metil-ésteres adjacentes e grupos carboxilas
vres de poligalacturônides.

Os ãcidos pectínicos produzidos

la enzima, comportam-se como se ligações ester tivessem sido

paradas de sucessivos sítios da molecula , o que não acontece

os ãcidos pectinicos produzidos pela ação de álcali ou ácido
22,56,57)
KERTESZ (23) e LINEWEAVER

&

BALLOU( 31) veri fi caram qu

enzima de tomate e alfafa não hidrolisam o metil-éster de
til-D-galacturônide.
d~

~-m

Portanto, o requisito estrutural para

pectinesterase, parece ser a porção ácida do éster consti

do de um poligalacturônide.

LINnJEAVER et al. (35) e

MacOON

et al. (39) concluiram ser a enzima, uma esterase altamente es
cífica.

Quanto ã localização do sítio de ação inicial da p

nesterase de tomates, LEE & MacMILLAN(30) concluiram que a en
ma atua no

grupamento redutor final da cadeia de pectina.

o

reconhecimento da pectinesterase como "enzima de

rede celular", permitiu o desenvolvimento de métodos

eficien

de extração.

JANSEN et a1. (21) estudaram a pecti nesterase da lar
ja "in situ", demonstrando que a mesma é inativa a pH abaixo
4,5, mas que a enzima solúvel é ativa nestas condições.

D

maneira, os autores evidenciaram que a pectinesterase ligada
parede celular é inativa na faixa de pH fisiológico dos

fru

cítricos.

A extração da pectinesterase depende da concentraçã
salina e pH do meio extrator(17,38), assim como a atividade

enzima depende da presença de cãtions mono ou divalentes no m
de reação(14,25,26,31 ,32,38,42,52).

o primeiro registro na literatura relativo ao

efe

de cãti ons mono e di val entes na a ti vi dade da pectinesterase foi f

por KOPACZEWSKI (27), que veri fi cou não ocorrer deesteri fi caçã

ausência de sais alcalinos terrosos, fato este posteriormente
firmado por LINEWEAVER & BALLOU(32).

o aumento de atividade determinado por cãtions

tam

depende do pH da reação; em contrapartida, o pH ótimo é influ
ciado pela concentração e tipo de cãtions presentes.
to pode ser

Este au

ainda determinado por fatores fisiológicos,

como maturação e amadurecimento de frutos(25,52).

t

o

metodo mais simples e de largo emprego pelos enzim

gistas, para determinar a atividade de pectinesterase,
em medi~ a desesterificação a pH constante(32,38,44).

consi

A determ

naçao do metanol liberado é usada por alguns pesquisadores com
mesma finalidade(17,52,6l)
A purificaçao da pectinesterase tem sido feita com
xilio de metodos clássicos.

MacDONNEL et al. (39), por

exemp

utilizaram uma combinação de fracionamento, adsorção e diális
A pectinesterase do tomate foi purificada por

LEE

MacMILLAN(29) através de precipitação com sulfato de amônio,

sorçao em gel de fosfato de cãlcio e cromatografia em DEAE-ce
lose e Sephadex G-75.

NAKAGAWA et al. (49) obtiveram melhor r

sultado, empregando fracionamento, cromatografia em DEAE-celu
se e Sephadex G-100.

MANABE(40) purificou a pectinesterase de Citrus nat

daidai fracionando-a com sulfato de amônio, seguido de diális
cromatografia em DEAE-celulose e Sephadex G-100.

Nestas

con

çoes, a atividade especifica aumentou em 460 vezes.

HULTI N & LEVI NE( 18) ca r a ct e r i za r am t rês f or mas de pe
nesterase de banana,

As formas isoladas diferiam quanto a

r

posta a cãtions, fosfato inorgânico, sacarose e propriedades
ne-t'lcas (20) .

,
PRESSEY & AVANTS (59) e EVANS & McHALE (13) lsolaram,r
pectivamente, formas multiplas da pectinesterase de tomate,
ranja e lima.

Também MARKOVIC(4l) e DELINCtE(9) encontraram

mas moleculares distintas da enzima, na cenoura e no tomate.

Este fato foi verificado em vários frutos cítricos(2

60), apresentando as isoenzimas diferentes propriedades cineti

notadamente com relação ã atividade a baixos valores de pH, a

nidade para a pectina e grau de inibição com poligalacturonat
A pectinesterase não

e

facilmente inativada por

ag

tes químicos, tais como cianeto, iodeto e formaldeído(42,45).
11

KORNER et al.

(28)

, estudando a pecti nesterase da la

ja, verificaram que os ãcidos algínicos e galacturônicos não
bem a atividade enzimãtica.

PRESSEY & AVANTS(53) verificaram que o detergente d

cil sulfato de sôdio (SOS), um efetivo inibidor da pectineste

se de tomates, atua de maneira diferente nas formas enzimãtic
estudadas.

Tambem o EOTA, atuando como agente quelante, inib

atividade da pectinesterase.
Ao verificarem que a pectinesterase e inibida pela
carose às mesmas concentrações que impedem a floculação do

p

~
de mama0,
CHANG et al. (6) conclulram
que este fenomeno
era

pr

cado pela atividade da enzima citada.

Considerando-se que a

culação do purê diminui a eficiência do processamento, tem-se

tudado os fatores inibitórios da pectinesterase como tratamen

térmico, adição de sacarose e uso de ãcido poligalacturônico.

·

2 - OBJETIVOS

Com base na literatura consultada e considerando-s
import~ncia

da pectinesterase no processo de amadurecimento,

presente trabalho tem por objetivo:

2.1 - Determinar a atividade da pectinesterase e substânc
pécticas no mamão, durante o armazenamento.

2.2 - Otimizar as condições de extração da pectinesteras

2.3 - Purificar e caracterizar algumas das propriedades
enzima.

3 - MATERIAIS E MtTOOOS

3.1 - Materiais

3.1.1 - Amostras

Os mamões (Carica papaya L.)
est~gio

verde-matur~

da variedade Solo,

foram obtidos junto â Fazenda Experimen

do Instituto Agronômico de Campinas.

3.1.2 - Reagentes

3.1.2.1 - Reagentes para extração e purif
çao

Pectina cítrica, Triton X-100, ditioeritritol (OTE

2-mercaptoetano1 foram adquiridos da Sigma Chemica1 Co.-USA;
1ivini1pirro1idona inso1uve1 (po1ic1ar AT) foi adquirido da

va Fein-biochimica-Germany; sulfato de amônio ((NH4)2S04)' cl

to de sódio (NaC1), metabissu1fito de sódio (Na 2S20 S ) e hidr
do de sódio (NaOH) foram adquiridos da Car10 Erba; hidrogeno

fato de potãssio (K HP0 4 ) e fosfato diãcido de potãssio ( KH l0
2

foram adquiridos da Merck, Darmstadt-Germany.

3.1.2.2 - Reagentes para determinação de s
tanci as pêcti cas

Pectinase e ãcido D-galacturônico foram adquiridos

Sigma Chemícal Co.-USA; carbazol foi adquirido da BDH-Chemic
Ltd-England; tetraborato de sódio decahidratado foi

adquirido

Reagen, Ind. Brasileira; ãlcool etílico 95%, ãcido acético

g

al e ãcido sulfúrico foram adquiridos da Carlo Erba.

3.1.2.3 - Resinas para purificação

Dietilaminoetil celulose (DEAE-celulose) e Sephade
100 foram adquiridas da Sigma Chemical Co.-USA.

3.1.2.4 - Reagentes para determinação de
molecular e proteína

Blue dextrana 2.000, inibidor de tripsina de soja
po L-S,

albumina de soro bovino (BSA), citocromo-C de

cor

de ca va1o e o va1bum i na f or am a dqui r i dos daS i gma Che mi c a1 Co
fosfatase

alcalina de intestino de boi foi adquirida da Boehr

Manhei n-Germany; reagente de Folin-Ci ocal teau foi adqui ri do
Merck, Darmstadt-Germany.

3.1.2.5 - Reagentes para eletroforese

N,N,N' ,N'-tetrametil-etilenodiamina (TEMEO), azul

bromofenol, coomassie brilliant blue R e riboflavina foram ad

ridos da Sigma Chemical Co.-USA; acrilamida e N-N-metilene-bi
crilamida, da BOH-Chemicals Ltd .-England.

3.1.2.6 - Inibidores

Acido poligalacturônico foi adquirido da Nutritiona
Biochemicals Corporation; sacarose e d-glicose foram

adquiri

da Merck, Oarmstadt, Germany; EOTA e glicerol

adquiri

foram

da Carlo Erba; 50S foi adquirido da Sigma Chemical Co.-USA.

3.2 - Métodos

3.2.1 - Preparo das amostras

As amostras, transportadas para o laboratório, foram

mazenadas em câmaras com umidade controlada, ã temperatura
2ü o C. Para acompanhar as fases do amadurecimento, tomou-se c

parâmetro as variações na coloração da casca dos frutos (Tabe
1) •

TABELA 1 - Modificações de cor do mamão no amadurecimento

Tempo de
armazenamento
(dias)
ze ro

Estágios de
amadurecimento de
acordo com a cor

Características

verde-ma turo

coloração total mente v

3

1/3 maduro

coloração verde predom
do ã amarela

6

2/3 maduro

coloraxão amarela pred
nando a verde

9

maduro

coloração amarela
m
mais predominando ã ve
(estágio de consumo)

muito maduro

coloração totalmente a
la (estágio senescente

15

As amostras correspondentes a zero, 3, 6, 9 e 15 d
de armazenamento, após serem lavadas, descascadas, limpas
sementes e cortadas, foram congeladas em nitrogênio líquido
mantidas a _20 0 C, ate o momento das análises.

3.2.2 - Extração da pectinesterase

A pectinesterase foi extraída, homogeneizando-se a

quotas da amostra congelada, adicionada de solução de NaCl 0

contendo 1 mM de Na 2S2 0 5 a pH 8,5 na relação massa de polpa/
me - 1:5, em homogeneizador do tipo "Ultra-Turrax", por 1 m

to.

O homogenato obtido foi centrifugado (la. extração)

15.000 rpm/40 minutos, a 40 C.

O sedimento (resíduo) obtido

re-extra;do com solução de NaCl 0,6 M a pH 8,5, sob agitação
ti nua, po r 1 ho r a e m câma r a f r i a (4 o C).

A s us pe nsão re sul ta

foi centrifugada (2a. extração) nas condições anteriormente
critas.

J!. reunião dos sobrenadantes denominou-se "extrato b

to" e foi utilizado como fonte de enzima.

3.2.3 - Extração de substâncias pecticas

A extração e a determinação de pectina soluve1 e
tal foram realizadas de acordo com o metodo de McCREADY
McCOMS(45) .

3.2.4 - Determinação de atividade da pectinesteras

A atividade da pectinesterase foi determinada atrav
da titulação continua dos grupos carboxi1as formados pela
terifação da pectina pela enzima a pH 8,0, sob

d

agitação co

tante, com solução de NaOH 0,02 N por 6 minutos (leitura a c

2 minutos), de acordo com o metodo preconizado por KERTESZ(2
A mistura reaciona1 era constituída de 30 m1 de pectina

cít

ca 0,25%, NaCl em concentração de 0,2 M, alíquota da enzima
agua destilada em volume final de 50 m1.
do -a temperatura de 35 +- 1 o C.

° ensaio

foi execu

A atividade enzimãtica foi calculada com base no n
ro de microequiva1entes de NaOH consumidos na titulação e

unidade de pectinesterase, simbolizada por PE U' representa
~eq de éster hidrolisado/min.
A atividade especifica (AE) si
fica

~eq

de éster hidrolisado/min/mg de proteina.

3.2.5 - Determinação de proteína

Foi realizada pelo método de LOWRY et al.(38). usan
-se albumina de soro bovino (BSA) como referência.

No eluato

colunas cromatogrãficas, utilizou-se a medida de absorção a
nm.

3.2.6 - Otimização das condições de extração da pe
nesterase

3.2.6.1 - Efeito da relação massa/volume

A enzima foi extraída nas rel ações massa/vol ume 1:
1:2.1:3,1:4 e 1:5.

3.2.6.2 - Efeito da concentração de NaCl

For am te s ta das as conce nt r açõe s de O. 1 Mal, 5
Na C1 •

~1

3.2.6.3 - Efeito de agentes protetores

Foi verificada a ação de po1ic1ar AT, DTE, 2-mercap
tanol e Na 2 S2 0 5 .

3.2.6.4 - Efeito do Triton XR100 na extraçã
do sedimento (resíduo)

Triton X-100, nas concentrações de 0,5% e 1%, foi
cionado ao sedimento resultante da primeira extração,

confo

descrito em 3.2.2.

3.2.7 R Purificação da pectinesterase

3.2.7.1 - Fracionamento com sulfato de amô

o

fracionamento foi realizado com a adição de sulfa

de amônio sólido ao extrato, nas concentrações de 0-20, 20-40

40-60, 60-70, 70-80 e 80R90% de saturação, sob agitação cons
te, em camara fria (4 0 C).

Durante o fracionamento, o pH

mantido a 7,0 pela adição de solução de NaOH.

Ao termino de

da operação, o material permaneceu em agitação por 2 horas,ap
o que foi centrifugado a 14.000 rpm/30 minutos.

Os precipita

dos assim obtidos, foram dissolvidos em tampão fosfato 5 mM
- pH 7,5 e dialisados contra o mesmo tampão, por 2 horas, ã
peratura de 4°C.

3.2.7.2 - Cromatografia em DEAE-celulose

o

dialisado da etapa anterior foi aplicado em

co

de DEAE-celulose, de 21 x 1,5 cm, previamente equilibrada
tampão fosfato 5 mM-pH 7,5.

A coluna foi lavada com o mesmo

pao para remover o excesso de proteina não adsorvida na resi
A enzima foi eluida com auxilio de gradiente linear de 0-0,4
NaCl, coletando-se automaticamente frações de 3 ml cada.

Os tubos cujos conteudos apresentaram atividade enz

tica considerável foram reunidos em " poo l" e aplicados em co
de Sephadex G-100.

3.2.7.3 - Cromatografia em Sephadex G-100

A coluna de Sephadex G-100 (41 x 2,5 cm) foi
da com tampão fosfato 5 mM-pH 7,5.

equi1

A enzima foi eluida com

mesmo tampão a um fluxo de 12 ml/hora, coletando-se automati
mente frações de 3 ml cada.

3.2.8 - Ensaios de caracterização de pectinesteras
purificada

3.2.8.1 - Eletroforese em gel de poliacrilam

O procedimento eletroforetico foi realizado segund
técnica de DAVIS(8).

3.2.8.2 - Determinação de peso molecular

o

peso molecular da enzima foi determinado por crom

grafia de exclusão molecular, em Sephadex G-100, através do m

do descrito por ANDREWS(2), usando-se como refer~ncia:albumina
soro bovino, ovalbumina, inibidor de tripsina e citocromo-C.

3.2.8.3 - Influência do pH na atividade enz
mãtica

A influência do pH na atividade da pectinesterase
verificada através da medida de atividade a diferentes

valo

de pH.

3.2.8.4 - Efeito da concentração de NaCl
atividade enzimãtica

A atividade da enzima foi determinada na presença
diferentes concentrações de NaCl no meio de reação.

3.2.8.5 - Efeito de íons mono e divalentes
atividade enzimãtica, em função
pH

Foram testados os efeitos de íons Na+ e Ca++ a pH

7 e 8.

-1

3.2.8.6 - Determinação da temperatura ôtima

A

influ~ncia

da

tempe~atura

de ensaio na atividade

z1mãtica foi verificada na faixa de 20-70 0 C.

3.2.8.7 - Estabilidade térmica

Os ensaios de estabilidade térmica foram efetuados
faixa de 30-80 0 C, em períodos atê 60 minutos.

3.2.8.8 -

Influ~ncia

do pH na estabilidade

térmica

A enzima foi

incubada em meios com diferentes valo

de pH ã temperatura de 70°C, variando-se ° tempo de incubaçã

3.2.8.9 -

Influ~ncia

de NaCl na estabilidad

tê rm i c a

Verificou-se a

influ~ncia

de NaCl, na concentração

0,2 M, na estabilidade da enzima a 70°C e a pH 7,5.

3.2.8.10 -Estabilidade ao congelamento

Frações da enzima purificada foram congeladas a -20
e tiveram suas atividades determinadas em período de tempo
10 a 40 dias.

3.2.8.11 - Linearidade de reaçao

A linearidade da reaçao foi determinada em função
tempo e concentração de proteína.

3.2.8.12 • Determinação de constante cinét

ativid
K e Vforam determinadas medindo-se a
m
max.
enzimãtica a diferentes concentrações de substrato e os val

calculados pelo grãfico dos duplos-recíprocos de Lineweaver-B

3.2.9 - Estudos de inibição

3.2.9.1 - Determinação de tipo e constante
inibição

o tipo de inibição e a K; foram determinados, medi

-se a atividade enzimãtica a vãrias concentrações de inibido

aco~do com o procedimento proposto por OIXON(ll).
3.2.9.2. - Inibidores da pectinesterase
Foram testados sacarose, d-glicose, glicerol,
EDTA .

...

SDS

-

4 - RESULTADOS E DISCUssAO

4.1 - Atividade enzimática e substâncias pécticas

Foram determinadas a atividade da pectinesterase e

concentrações de pectina solGvel e protopectina durante o ama
recimento do mamão armazenado a 20 0 C. Esta temperatura foi

colhida com base nos dados da literatura, que evidenciam uma
xa ótima de 15-20 o C para
amadurecimento do fruto. Realmen

°

fru

constatou-se durante o período de armazenamento, que os
mantinham-se em boas condições.

Segundo os dados apresentado

aumen

na Tabela 2 e Figura 1, a atividade da pectinesterase
consideravelmente até o 39 dia de armazenamento.

A partir de

momento ate o 159 dia, houve um aumento gradativo na atividad

Fato semelhante foi verificado no tomate, por outros autores(1
26,52)
Da anãlise da Tabela 2, constata-se que houve

aume

significativo quanto ã proteína total extraída do mama0 armaz
do por 9 dias (estãgio de consumo do fruto).

Decorrente

alta concentração de proteína, houve um decréscimo na

ativida

especifica (AE) da enzima, que aumentava desde o estãgio
-maturo até esta fase de amadurecimento, acompanhando a

de

ver

ativ
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FIGURA 1 - Atividade da pectinesterase e concentração de pecti
solúvel e protopectina no armazenamento.
(~)

atividade da pectinesterase

(~)

atividade especifica (AE)

(~)

pectina soluvel

(~)

protopectina

Tabela 2 - Atividade da pectinesterase e concentração de pec
nas do mamão no armazenamento
Tempo de
armazenamento
(di as )

PEu/g
fruto

mg proteína/
/ 9 fruto

AE

ze ro

5 ,61

0,49

11 ,32

O ,18

6,5

3

la , 05

0,70

14,26

0,83

4,9

6

12 ,48

0,70

17 ,70

1 ,95

3,9

9

1 3,25

1 ,O 2

12 ,97

2,00

3,7

15

14,97

0,99

15 , 19

3,35

2 ,2

Pectina
solúvel
(mg/g fruto)

Protopec
(mg/g fr

PE U

=

unidades de atividade da pectinesterase

AE

=

atividade específica (unidades de atividade/mg de prot
na)

de total da pectinesterase (PE U) (Figura 1).
A concentração de pecti na sol üvel aumentou a partir

"tempo zero" ate o 69 dia de armazenamento, mantendo-se cons
te entre o 69 e o 99 dia, experimentando novo aumento até
159 dia.

O teor de pectina solúvel praticamente acompanhou

atividade de pectinesterase, ambos relacionados com o
de amadurecimento de frutos.

proce

Concomitantemente, a concentra

de protopectina sofreu declínio durante o armazenamento.

°m

mo comportamento foi verificado em p~ssego, maçã e p~ra, est
dos, respectl. vamente, por PRESSEY et al. (54) , WOODMANSE (62)
BEN-ARIE et a1. ( 4 ) .
AL-JASIM & AL-DELAIMy(l), BARNES & PATCHET(3) e
TIN & LEVINE(19), trabalhando respectivamente com tâmaras,

H

rangos e bananas, obtiveram aumento de atividade da pectinest
rase no amadurecimento.

Por outro lado, PALMER(51) encontrou

banana, atividade constante da enzima durante aquele

período

do posteriormente confirmado por BRADy(5).

4.2 - Otimização das condições de extração da pectinester

4.2.1 - Relação massa/volume

Foi testada a eficiência na extração da pectinester
se, trabalhando-se com concentração fixa de polpa a vários v
mes de solução de NaCl, obedecendo as relações 1 :1,5,1 :2,

1

1:4 e 1:5.

Tabela 3 - Relação massa/volume para extração da pectinestera
Relação
massa/volume

PE U

Proteína
(mg)

AE

1 : 1 ,5

7O ,17

10,78

6 ,51

1:2

80,92

10,42

7,76

1:3

72,86

10 ,37

7,02

1: 4

107,17

10 ,16

10,54

1: 5

112,15

9 ,91

11 ,32

Na Tabela 3, pode ser observado que se a quanti dade
proteína extraída não apresentou variação significativa,

ho

diferenças expressivas na atividade enzimática, atingindo um

---

--------

--------------------------------

-

ximo na rel ação 1:5 (Tabela 3).

Esta relação 1:5 mostrou-se

ciente na solubilização de maior quantidade de enzima.

4.2.2 - Efeito da concentração de NaC1

A pectinesterase é considerada "enzima de parede ce1
lar,,(26).

Assim,sua extração depende da força iônica do

extrator a ser utilizado.

m

Neste experimento, verificou-se a

fluência da solução de NaCl a diferentes molaridades, como

s

tema extrator.
Do exame da Tabela 4 e Figura 2, observa-se aumento
nificativo da atividade enzimática até ã concentração de 0,8

Após esta molaridade, a atividade mostrou-se praticamente con
tante,

a~resentando,

porém, um mãximo a 1,2 M (Figura 2).

Tabela 4 - Efeito da concentração de NaCl na extração da pect
nesterase.
Concentação
Molar de NaCl
O, 1
O, 15
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,O
1 ,2
1 ,5

PE U
49,28
61 ,04
72,08
126,48
153,92
167,04
179 ,36
180,96
183,68
182,40

Proteína
(mg)
9,86
7,96
7,74
9,69
9,67
8,70
8,61
7,89
9,52
10,37

AE
5,00
7,67
9,31
1 3, O5
15,92
19,20
20,83
22,83
19,29
1 7 ,59

150

100

PE u
50

q5
M NaCL

1

1/'5 ~

FIGURA 2 - Efeito da concentração de NaCl na extração da PE.

-

Apesar dos resultados obtidos, escolheu-se a

concen

çao 0,6 M para as extrações, onde era menor a quantidade de p
tina solubilizada.

4.2.3 - Efeito de agentes protetores

Em vista da informação de que os compostos fenõlico
presentes em tecidos vegetais reagem com proteínas interferin
na extração das enzimas(36,47) e da labilidade dos grupos su

drilas dos aminoãcidos que exerçam alguma função na catãlise,
rificou-se o efeito de agentes como policlar AT, DTE,
etanol e Na 2S2 0 S ' na extração da pectinesterase.
utilizaram-se
10g da amostra.

2-merca

Neste

ensa

Os resultados registrados na Tabela S, mostram que

nas o Na 2 S20 S contribuiu no sentido de aumentar a atividade e
mãtica, demonstrando eficiência na extração. Este fato pode
tar relacionado ã baixa concentração de compostos fenõlicos
mamão, tornando sem efeito a ação dos adsorventes e

inibido

da polifenoloxidase utilizados.

4.2.4 - Efeito do Triton X-100 na extração do sedim
to (re s i duo)

Os detergentes aniônicos possuem a capacidade de
per os tecidos, solubilizando enzimas da parede vegetal.

r

N

Tabela 5 - Efeito de agentes protetores na extração de pectin
terase

PE U

Proteína
(mg)

Controle

93,06

7, 5

°

13,20

Polic1ar AT (0,1 g)

90,46

7 ,97

11 , 35

Polic1ar AT (0,2 g)

92 ,61

8,63

10,73

Polic1ar AT (0,4 g)

99,56

8,30

11 ,99

Polic1ar AT (0,6 g)

93,67

8,73

10,73

Po1ic1ar AT (0,8 g)

101,66

7,94

12 ,81

Po1ic1ar AT (1,0 g)

100,78

8,65

11 ,65

DTE (2 mM)

110,53

5 ,41

20,44

2-mercaptoetano1 (5 mM)

101,04

5,83

17 ,35

Na 2 S 2 0 5 (1 mM)

113,77

7,64

14,89

Agentes
protetores

AE

DTE = ditioeritrito1
Po1ic1ar AT = polivini1pirro1idona inso1uve1

sentido, empregou-se o Triton X-100 na extração do sedimento

la. centrifugação para medir a sua eficiência quanto ã solub
zação da enzima.

Entretanto, pode-se constatar pelos dados

Tabela 6, que o uso do Triton X-100 nas concentrações
1%, não apresentou resultados positivos.

0,5

-

Tabela 6 - Efeito do Triton X-l00 na extração do sedimento
PE
Extratos
enzimáticos

EB
EB
EB

1
2
1

+ EB

2

Controle

U
Triton

X-l00

0,5%

1 , 0%

126,82

126,0

128,25

36,80

42,5

39,95

163,62

168,5

168,20

EB 1

= sobrenadante obtido da la. centrifugação

EB 2

=

sobrenadante obtido da 2a. centrifugação

4.3 - Purificação da pectinesterase

4.3.1 - Fracionamento com sulfato de amônio

Nas extrações realizadas para a purificação da pec

nesterase, utilizaram-se 80g de polpa do mamão armazenado du
te 9 dias.

Como os extratos enzimãticos apresentassem grande

quantidades de pectina, esta era separada por centrifugação,
1 h de repouso sob refrigeração.
A concentração da proteina presente no extrato

b

foi realizada por meio da precipitação fracionada com sulfato

amônio a 0-20, 20-40, 40-60, 60-70, 70-80 e 80-90% de saturaç
como descrito em 3.2.7.1.

-

Na Tabela 7, onde estão registrados os resultados o

dos do fracionamento, pode-se observar que até 60% de saturaç
houve apenas 11,62% de recuperação da atividade enzimãtica,
remoção de pectina e pigmentos.

Tabela 7 - Fracionamento da pectinesterase com sulfato de am6

PE

Frações

Extrato bruto

Recuperação
da atividade
enzimãtica
( %)

U

1.289,80

100

Proteina
AE

(mg)

20,66

62 ,41

60

4,65

1

60

20~40%

46,80

3,62

1 ,39

33,81

40-60%

43,20

3,35

3,51

12 ,31

60-70%

69,66

7,08

2,20

31 ,66

0~20%

70~80%

161

16 ,37

3, 15

51 , 11

80~90%

261

26,54

3,1

84,06

Nas frações de 60 a 90% foi obtido cerca de 50% de

e

cuperaçao da atividade (Tabela 7), constituindo a fração de
lha para o processo de concentração e purificação da enzima.

ra este fim, o precipitado obtido na faixa de 60-90% após dis
vida em tampão fosfato 5

mM~pH

7,5, foi dialisado por 15

ho

Pelos dados da Tabela 8, esta etapa mostrou-se

efic

contra o mesmo tampão.

te no processo de purificação, conferindo um fator de 2,74
o mesmo, removendo 35,23% da proteina original.

p

Tabela 8 - Purificação da pectinesterase do mama0

Procedimento

Extrato bruto

Volume
total
(mg)

PE U

Proteína

AE

(mg)

Fato
puri
caça

205

615

77,9

7,89

18

594

27,45

2"' ,64

2,74

DEAE-celulose
( pi co)

3

27

0,96

28,12

3,57

Sephadex G-100
(pico)

3

17 ,25

0,49

35,38

4,48

Dialisado (pôsfra ci onamen to)

1

4.3.2 - Croma tografi a em DEAE-cel ul ose

o dialisado obtido em 3.3.1 foi aplicado em coluna
DEAE-celulose de 21 x 1,5 cm previamente equilibrada com

tam

fosfato 5 mM-pH 7,5 e eluido somente com este tampão ate rem
de pr ot e í nas não ads o r vi das na co1una, a qua 1 não apr e s e nto u
vidade enzimãtica.

A eluição da enzima foi realizada utiliza

do-se gradiente linear de 0-0,4 M de NaCl que totalizou 300
coletando-se frações de 3 ml (Figura 3).

Da fração com ativ

de mãxima (pico) correspondente a 0,076 M de NaCl, tomou-se
quota para determinação de proteína.

Segundo os resultados inseridos na Tabela 8, foi o

do aumento de atividade específica por um fator de 3,57, cor
pondente a 4,39% da atividade original.

A quantidade de pro

na retida foi de 1,23% da concentração protéica inicial (Tab
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FIGURA 3 - Cromatografia em coluna de DEAE-celulose equilibrada
com tampão fosfato 5 mM pH 7,5. A enzima foi eluída
com gradiente linear de ü-ü,4M de NaCl aplicada
a
pa r ti r do tu bo 41. Fo r am co 1e ta das f r a ç õe s de 3, ü m1
ca da.
(--)

atividade enzimãtica

(-_ ..... _-)

proteína

8).

Esta etapa foi eficiente na remoção de proteinasinertes.

Nesta fase de estudo conseguiu-se adsorver a pectin
terase do mamão ã resina de DEAE-celulose, sendo observado
na adsorção da mesma, a força iônica do tampão representa um
tor critico.

o

perfil de distribuição da atividade registrado

Figura 3, revela a presença de apenas uma forma ativa,

descar

do a possibilidade da presença de formas múltiplas da enzima
estudo, neste estãgio de purificação.

MANABE(40), NAKAGAWA et alo (49) e LEE & MacMILLAN(2
encontraram, respectivamente, em Citrus natsudaidai

e

tomat

apenas uma forma molecular da pectinesterase.
A acentuada perda de atividade observada foi limita
no processo de purificação; na tentativa de resolver o
ma, valeu-se do auxílio de alguns agentes protetores:
etanol, ditioeritritol e Na 2 S20 5 .
tõrios.

prob

2-merca

Os resultados foram insati

4.3.3 - Cromatografia em Sephadex

G-100

As frações do eluato da etapa anterior foram
e aplicadas em coluna de Sephadex G-100 (41 x 2,5 cm),

reunid

equili

da com tampão fosfato 5 mM-pH 7,5.

A Figura 4 mostra o perfil de eluição da pectineste
se em apenas uma forma molecular.
Pelos dados da Tabela 8, verifica-se que foi

obt
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aumento na atividade especifica de 4,48 vezes, onde o pico de
vidade reteve 2,8% da atividade original.
foi relativamente grande.

A perda de atividad

Por outro lado, a remoção de

prot

nas que nao a pectinesterase foi significativa, encontrando-se
pico apenas 0,63% da proteína do extrato inicial.

NAKAGAWA et al. (49) conseguiram purificar a pectines
rase do tomate por um fator de 60, utilizando fracionamento
sulfato de amônio, cromatografia em DEAE-celulose e Sephadex
-100.

Por sua vez, BRADy(5), atraves do fracionamento com su

to de amônio, cromatografia em DEAE-celulose, focalização

iso

trica e cromatografia em Sephadex G-200, obteve um fator de
para a enzima da banana.

4.4 - Ensaios de caracterização da pectinesterase purifica

4.4.1 - Eletroforese em gel de poliacrilamida

A enzima purificada de acordo com os procedimentos
critos, foi submetida ã eletroforese em gel de poliacrilamida
o intuito de avaliar o grau de purificação obtido.
Na Figura 5 apresentou-se o perfil eletroforetico
etapas de purificação: fracionamento com sulfato de amônio e
lise, cromatografia em DEAE-celulose e Sephadex G-100.
Analisando a Figura 5, verifica-se a presença de

d

bandas de proteínas no material eluido da coluna de DEAE-celu

se e Sephadex G-100, revelando a eficiência do processo de pu
ficação empregado.

EXTRA.TO

BRUTO

OI P.LISÀDO

SEPH~OEX

DEAE-

G-

CELVLOSE

ioo

FIGURA 5 - Eletroforese em gel de poliacrilamida
Extrato bruto - proteína 32

~g

Dialisado (pôs-fracionamento) - proteína 98 ~g
DEAE - celulose (pico) - proteína 22
Sephadex G-100 (pico) - proteína 18

...

------

~g

~g

MILLER

&

- dectectaram duas band
MacMILLAN ( 46) , tambem

eletroforeticas na preparaçao da pectinesterase de Fusarium o

po r urn f. s p. vas i nf €i c tu m pur i f i c ada a t r a vé s do pr o ce di me nto: c
matografia em DEAE-Sephadex, Sephadex G-75, CM-Sephadex e
lulose.

CM-c

Apesar disso, os autores colocam em dúvida se uma

bandas representaria uma proteína contaminante ou se as
consistiriam em isoenzimas da pectinesterase.

d
du

A realização

uma reação especifica para localizar a enzima no gel viria

es

clarecer quanto ã esta ültima possibilidade.

4.4.2 - Determinação de peso molecular

A determinação do peso molecular da pectinesterase f

realizada por cromatografia de exclusão molecular, em coluna d
Sephadex G-100, preparada como anteriormente descrito.

Os

p

drões utilizados para a calibração da coluna foram: citrocromo

C (PM 12.000), inibidor de tripsina de soja (PM 21.500), ovalb
mina (PM 45.000), albumina de soro bovino (PM 67.000) e
se alcalina (PM 100.000).
=

fosfat

A determinação de volume vazio

(V

o

78 ml) da coluna foi realizada com auxilio de blue dextrana

2.000.

o

109 do peso molecular contra a relação Ve/V o perm
tiu estimar um peso molecular de 53.000 daltons para a pectines
terase do mamão

(Figura 6).

BRADy(5) e MARKOVIC(41), determinaram, respectivamen

te, um peso molecular de cerca de 30.000 para a enzima da bana
na e 27.000 para a da cenoura.

~

---~- -~----------------------------------------

31
CITCC.ROMO-C

~

INIBIDOR. DE iP.IPSltJ~

2'

l

Ve/Vo I

I
l='oSFATASE'
AL.C~LINA

11

II

4-

1

1

1

5

4,72
4,5
109 PM

FIGURA 6 - Determinação de peso molecular por cromatografia
exclusão molecular em Sephadex

G-l~O.

coluna realizada de acordo com o

Calibracão

m~todo

3.2.82.

d

d
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4.4.3 - Influência do pH na atividade enzimãtica

A influência do pH na atividade da pectinesterase f
verificada, realizando-se paralelamente, reações sem

a

adiç

de enzima (prova em branco) para avaliar a desesterificação
pectina em meios ãcido

e alcalino.

Na Figura 7, tem-se representada a curva de pH cont

atividade enzimãtica, onde se registrou somente a desesterific
ção promovida pela enzima.

A enzima apresenta apenas um

ótim

a pH 8,0.

Segundo os resultados obtidos por LEE & MacMILLAN(
a pectinase de tomate apresenta

entre 6,0 e 9,0.

atividade mãxima na região de

Trabalhando com o mesmo material, NAKAGAWA

a1. (50) encontraram

llT1

pH ótimo na faixa de 8,0 a 8,5.

MANABE(40) evidenciou na pectinesterase de Citrus n
sudaidai, um ótimo

a pH 8,0. JANSEN et al ~(2l) encontraram a

vidade mãxima na enzima da laranja a pH 7,5.

O pH ótimo da enzima da cenoura e da vagem estã sit
(41)
(59).
do, segundo MARKOVIC\
e VAN BUREN et al.
, respectlvame
te, entre 7,8 e 8,0 e a 8,2.

1
12°1

II
I

I

I

80~

I

PE u

!
I

40

I

I

2

r-

r

4

pH

6

-r--

8

.....

FIGURA 7 - Influência ao pH na atividade da pectinesterase.
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4.4.4 - Efeito da concentração de NaCl na atividade
enzimãtica

A influência de diferentes concentrações de NaCl
atividade da pectinesterase,pode ser observada na Figura 8.
A atividade mãxima foi obtida ã concentração de 0,2
de NaCl.

Vale ressaltar que a partir desta concentração, o

Na+ passou a exercer efeito inibitório na atividade enzimãtic
Resultados semelhantes foram encontrados por MARKOVIC(41)
enzima de cenoura.

com

Para a pectinesterase de ervilhas estudada

COLLINS(7), a concentração salina ótima é 0,25 M.

4.4.5 - Efeito de íons mono e divalentes na atividad
enzimãtica em função do pH

A análise da Figura 9A revela

que o pH influenciou

concentração de NaCl necessãria para atingir a atividade máxi

Na faixa de pH alcalino, pode-se verificar que a concentração
NaCl no mãximo de atividadefoi semelhante a pH 7,0 e 8,0.
vidade enzimãtica foi maior a pH 8,0, independente

A

d a co

centração de ions.

Em relação ao CaC1 2 , a atividade mãxima foi atingid
concentração lO vezes menor (Figura 98) que a de NaCl. Em tod
os pH ensaiados, necessitou-se de 0,02 M de CaC1 2 ·
Segundo LEE & MacMILLAN(29), a concentração de CaC1

- 39

~

I

160~

!

120

PE u
,

8°1

\

I

40

----1------

q2

FIGU~A

I

0,4
M NaCL

I

q6

~

8 - Efeito da concentração de NaCl na atividade da pect
nesterase.

(A)

150

tco
PE u
50

0,1

Q2

0,3

0,4-

M NaCl
(B)

100

PEu
50

Q05

0,1

O,f5

M CaCl z
FIGURA 9 - Efeito de 1ons: (A) NaCl e (B) CaC1 2 na atividade
pectinesterase em função do pH.
pH = 6
(-.-)
pH = 7
(---o-)
pH = 8
(-.-)
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NaCl requerida pela enzima de tomate é, respectivamente,
0,005 M e 0,05 M.

Por sua vez, NAKAGAWA et alo (50) encontraram

os valores de 0,1 M e 0,005 M para NaCl e MgC1 , respectivamen
2

4.4.6 - Determinação da temperatura ótima

A pectinesterase ensaiada às temperaturas de 20 a 70
apresentou atividade máxima a 60°C, sendo completamente
da ã 70°C (Figura 10).

inati

Executou-se paralelamente, a cada temp

ratura de ensaio, reações sem a adição de enzima (prova em bra
co), para determinar a intensidade da desesterificação térmica

Na Figura 10 registrou-se somente a deseste.rificação enzimãtica
Trabal hando com tomates, PITHAWALA et al. (52) encon

ram para a pectinesterase, uma temperatura ótima de 50°C. O m

mo valor foi encontrado por COLLINS(7) que trabalhou com ervilh

PURI et al. (55), estudando a enzima da batata e KORNER et alo (2

a da laranja, determinaram a temperatura ótima, respectivamen

°

a 55 o C e 60 C.

4.4.7 - Estabilidade térmica

~ temperatura de 30°C, a atividade da pectinesterase

manteve-se estãvel por 60 minutos, ã exceção de pequena
ção de atividade no primeiro minuto (Figura 11).
apos

° leve

dimin

A 40 e SOoC

declinio inicial, a atividade permaneceu inalterada p

!OOO~
aool
600

PEu
40

•

200~

// e
e//

//
~
r----

20

1

40
60
TEMPERATURA (oe)

80

FIGURA 10 - Efeito de diferentes temperaturas na atividade
pecti nesterase.
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FIGURA 11 - Estabilidade térmica da pectinesterase.

A enzima

incubada por períodos até 60 minutos a temperaturas
30°,40 0

,

50°,60°,65°, 70° e 80 0 e.
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20 minutos, decrescendo gradativamente ao longo do tempo de in
bação.

Após la minutos a 60°C, a enzima reteve 76,9% de sua a

vidade original, tendo sido completamente inativada a 65°C
pois de 60 minutos.

~ 70 0 e, a inativação ocorreu em 9

de incubação,

este reduzido para 1 mi'nuto

tempo

d

minut

quando subm

tida ã sooe.
A enzima do tomate estudada por PITHAWALA et al. (52)
freu 97,7% de inativação em 30 segundos a sooe, temperatura
qual a pecti nesterase de Ci trus natsudai dai, objeto de estudo
MANABE(50), foi totalmente inativada.

MARKOVIC(41) e

NAKAGA

et alo (54) inativaram a 70°C, a enzima da cenoura e tomate, re
pecti 'lamente.

4.4.8 - Influência do pH na estabilidade térmica

Neste ensaio foi verificado ° efeito do pH na

inati

çao da pectinesterase a 70°C.

A Figura 12 representa a percentagem de atividade re
dual em relação ao tempo de incubação.

As atividades a pH

5,

6,5, 7,5 e S,5 corresponderam respectivamente, a 61,54%, 46,15

30,77% e 30,77% da atividade inicial, após 2 minutos de incuba
çao (Figura 12).
Vale ressaltar que a pH 5,5, a enzima reteve 19,23%
sua atividade que chegou a zero aos pH 7,5 e 8,5, decorridos
9 minutos de incubação.

Os dados ora apresentados indicam

° pH ãcido parece exercer efeito protetor quanto ã
termica.

inativaç

Apesar disso, VAN BUREN et al. (59) verificaram

pectinesterase de feijão, menos estãvel a pH ácido.

q

ser

too
---.
~
-..J

--'
~
a

~

ú1
W
<Y'
W

o

50

<t:

o

~

>
..-

--........-......

~

~

2

10

4-

"

TEMPO

FIGURA 12 - Influência do pH na estabilidade térmica da pecti
0
terase submetida a 70 e.
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pH
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4.4.9 - Influência de NaCl na estabilidade térmica

A a t i va ç ã ° da e nzi ma pe 1o Na C1, ã co nce n t r a çã ° de 0,2

conforme a Figura 8, levou a analisar sua influência na estabil
dade termica.

Para tanto, ensaiou-se a enzima ã lOoC na presen

ça de 0,2 M de NaCl (Figura 13).

Analisando a Figura 13, pode-se verificar que ate 4 m

nutos de incubação, o NaCl adicionado exerceu alguma proteção c

tra a inativação térmica, constituindo melhor exemplo, a incuba
çao por 1 minuto, onde a enzima reteve 20% de sua atividade

e

relação ao controle.

4 . 4 . 1O - Es ta bi 1i da de ao co nge 1a me nto

o

extrato enzimãtico armazenado ã temperatura de -20 o

mostrou, após 10 dias, perda de 13% de atividade.

Após 40 dias

o extrato ainda mantinha 58% da atividade original.
Estes resultados, registrados na Tabela 9, indicam
possibilidade da conservação do extrato ã temperatura de
mento, por um tempo relativamente longo.
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FIGURA 13 - Influência de NaCl na estabilidade térmica da pe
nesterase submetida a 70°C.
(--.--)

controle

(-0-)

com NaCl
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Tabela 9 - Estabilidade da pectinesterase ao congelamento
Tempo de armazenamento
(dias)

Perda de atividad

PE U

( %)

132,51

O

O

115,2

10

13,06

20

96

27,55

35

92 ,16

30,45

40

76 ,8

42,04

4.4.11 - Li neari dade de reaçao

Para verificar a linearidade da reação enzimãtica, r

presentou-se graficamente cada miliequivalente de éster hidrol
sado em função do tempo (Figura 14).

A velocidade de reação f

acompanhada durante 90 minutos, observando-se aumento
ordem ã cada i nterval0 de tempo.

de

PITHAWALA et al. (52) e

GAWA, et al.(50) também verificaram ser a atividade da

mes

NAK

enzima de

mate, linear com o tempo.
Do extrato enzimãtico purificado, contendo

158,75~g

proteína/ml, foram tomadas alíquotas e realizados ensaios

pa

verificar a linearidade de reação frente ã concentração de pro
terna.

Na Figura 15, verifica-se que concentrações de proteína

riando de 7,94 a 158,75
de de 0,13

----

~eq/min

~g

a 5,83

hidrolisaram a pectina a uma ve10ci
~eq/min

, respectivamente.

-4
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FIGURA 14 - Velocidade de reação catalisada pela pectinesteras
no decorrer de 90 mino
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FIGURA 15 - Efeito da concentração de protelna sobre a atividade
da pectinesterase.
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A atividade aumentou linearmente com a concentração
prote1na, o mesmo ocorrendo com a enzima de tomate estudada
PITHAWALA et alo (52) e NAKAGAWA et al. (50).

4.4.12 - Determinação de constahte

cin~tica

As determinações de Km e Vmãx. da pectinesterase fo
realizadas medindo-se a atividade enzimãtica a diferentes con
trações de substrato (pectina cítrica em g/l).

Os valores

ram cal culados de acordo com o método dos duplos recíprocos,
postos por LinevJeaver-Burk

e

inseridos na Figura 16.

Os valores de Km e Vmax.
determinados foram respect
mente 0,12 g/l (= 0,012%) e 34,72 ueq de ~ster hidrolisado/mi
Img de proteína.

A curva obtida na Figura 17 mostra que a pectineste
se do mamão exibe cinética do tipo clãssico

Michaeles-~~ent

O valor determinado por CHANG et alo (6) para a Km
pectinesterase do mamão foi 0,03% de pectina N.F. NAKAGAWA
a1 .(49) encontraram um valor de 0,24% para a pectinesterase

tomate, usando pectina cítrica como substrato.

Para a pectin

te rase de Ci t rus na ts uda i da i, a K obse rvada por MANABE (40)
m
2,3 g/1. KORNER et alo (28) verificaram para a pectinesterase

laranja, valores de Km 0,029% e 0,031%, enquanto MacOONNEL
al. (38) determinaram um valor de 0,08%. A Km da enzima da ba
( 55)
ta estudada por PURI et al. \
foi de 0,09%.
_ _ _ _o

0,06

i

II

OI04-~
1/V

-83
I
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I
I

1/5

5

10

FIGURA 16 - Metodo grãfico de Lineweaver-Burk para determinação
da constante de Michae1is-Menten.
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4.5 - Estudo de inibição

4.5.1 - Determinação de tipo e constante de inibição

A possibilidade de regulação da atividade da pectine
terase foi verificada com auxilio de alguns inibidores.
O ácido

poligalacturônico, produto de reação, é ini

dor do tipo competitivo, segundo mostra a Figura 18.

Esta pro

priedade indica que o referido ácido pode atuar no sentido de
dular a atividade enzimática "in vivo", através de mecanismos
retroalimentação.
A determinação da constante de inibição (K.)
1

zada com auxilio do método de DIXON(ll).

foi rea

Fixou-se três concen

trações de substrato: 0,1%, 0,25% e 0,5% e determinou-se a ati
dade enzimãtica, variando a concentração de ãcido

poligalact

nico (Figura 18).

o valor calculado para a constante de inibição
de

(K.) f
1

De maneira semelhante, a pectinesterase do tomate

0,007~C

inibida competitivamente pelo ácido poligalacturônico, apresen
tando um K. da ordem de 7 x 10- 3 M(29).
1

4.5.2 - Inibidores da pectinesterase

Em adição ao efeito do ãcido poligalacturônico na a

vidade enzimãtica, analisou-se a influência da sacarose, d-gli
se, glicerol, 5DS e EDTA.

De acordo com os resultados alcança

8

-0,04

-qoo7

I

(%) 0 04
1

FIGURA 18 - Determinação gráfica do tipo de inibição e da cons
tante de inibição pelo método de DIXON(ll).
(---.- )

$1

= 0,1%

(~)

$2

= 0,25%

S

= 0,5%

(

..

)

3

dos e dispostos na Tabela la, o SOS constitui-se num potente inl

bidor da atividade enzimâtica, apresentando uma inibição de 89,29%
4
a concentração de 4.10- M. Nesta concentração, o EOTA inibiu
21,43% da ati vi dade da pecti nesterase.
Tabela la - Influência de SOS e EDTA na atividade enzimâtica

Inibidores

Cont ro 1e
S OS

EOTA

Concentração
mo 1 a r do s
i n i b i dores
-

PE

U

% de inibição

287

4.10- 5
4.10- 4

235,75

17 ,86

30,75

89,29

4.10- 4
4.10- 3

225,5

21 ,43

82

71 ,43

SOS = dodecil sulfato de sódio
EOTA = etileno diamino tetracetato de sódio

A sacarose e d-glicose, a um nível de 20%, inibiram

a

atividade da enzima em 39,29% e 32,14%, respectivamente, enquanto o glicerol, ã mesma concentração, promoveu uma inibição

de

53,57% conforme os resultados da Figura 19.

CHANG et alo (6) verificaram inibiçao de tipo nao-comp~
titivo da pectinesterase do mamão pela sacarose, glicose e

glic~

ro 1 .
A inibição pelo âcido poligalacturõnico, sacarose

e

glicose reveste-se de importância, considerando-se que os inibidores fazem parte da composição do fruto.

Entretanto, o signifl
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FIGURA 19 - Efeito de inibidores na atividade da pectinesterase.
(

)

sacarose

(--o-)

glicero1

(---.-)

glicose

cado fisiológico da inibição somente poderá ser inferido

pe

confronto dos valores de K.1 com a concentração dos inibi dores
tecido.

iiI

5 - CONCLUSOES

Os resultados obtidos permitem as seguintes conclusõ

5.1 - A atividade da pectinesterase e a concentração de p

tina solúvel aumentam no amadurecimento.

5.2 - A pectinesterase do mamão não apresenta formas mole

lares multiplas.
5.3 - O peso molecular da pectinesterase é 53.000 daltons

5.4 - A pectinesterase do mamão apresenta atividade mãxima
pH 8,0 e 0,2 M de NaCl.

A temperatura ótima de ens

é 60°C.

5.5 - A reação ê linear com o tempo e concentração de pro

na.

5.6 - O ãcido poligalacturônico ê inibidor da pectinestera
apresentando inibição do tipo competitivo.

-
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ABSTRACT

Pectinesterase (E C 3.1.1.11) was extracted from p
(Carica papaya L.) tissue and purified 4,48 fold by

fracion

ammonium sulphate precipitation, dialysis and chromatography
OEAE-celulose and Sephadex G-100.
Extraction conditions of enzyme
properties characterized.

were studied and

The increase on the activity

of

pectinesterase was practically followed by increase on the

c

of soluble pectin, during ripening.

o

The molecular weight

enzyme eluted in one peak of activity was 53.000 daltons.
The pectinesterase has its maximum activity at pH
and at 0,2 M of NaCl.
was 60°C.

Optimum temperature for the

The enzymatic reaction was linear with

protein concentration.

enzyme
th e

a

t i me

With citric pectin as substrate ,

pectinesterase had a Km of 0,012% and was inhibited competiti
by polygalacturonic acid with a Ki of 0,007%. Papaya pectinester
was inhibited by sucrose, glucose and glicerol.

