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LEVEDURAS PRODUTORAS DE ß-GLICOSIDASE E PECTINASE  

 

RESUMO 

 

Por possuir a capacidade de crescer e se reproduzir mais rapidamente, determinadas 

leveduras apresentam importância biotecnológica, como capacidade de fermentação 

alcoólica e floculação através de características física, química, biológica e produção de 

enzimas. ß-glicosidases e pectinases possuem ampla aplicação em diversos processos 

industriais, destacando-se na produção de etanol e clarificação de sucos. Com o objetivo 

de selecionar e caracterizar quanto à produção de ß-glicosidase e pectinase leveduras 

estocadas na Coleção de Culturas-Micoteca URM, foram realizados testes de 

viabilidade e perfil taxonômico em 16 isolados pertencentes às espécies Candida 

lipolytica, C. peltata, Kluyveromyces marxianus, K. polysporus, Pichia barkeri, P. 

minuta, P. ohmeri, Rhodotorula glutinis e Saccharomyces cerevisiae. Para verificação 

da capacidade de produzir ß-glicosidase e pectinase foram utilizados, p-nitrofenil-ß-D-

glicopiranosideo e pectina cítrica, respectivamente, como substratos. Todas as culturas 

testadas mantiveram-se viáveis e preservaram seus aspectos taxonômicos. Produziram 

ß-glicosidase, os isolados de C. lypolytica URM1120, C. peltata URM4681, K. 

marxianus URM4404, K. polysporus URM1283, P. ohmeri URM4417, R. glutinis 

URM5092 e S. cerevisiae URM1460, URM5107 e pectinase, os isolados de K. 

marxianus URM4405, P. ohmeri URM4417 e S. cerevisiae URM1460. C. peltata 

URM4681, S. cerevisiae URM5107 e K. marxianus URM4405 se destacam como bons 

produtores de ß-glicosidase, pectina liase e poligalacturonase respectivamente. O estudo 

e caracterização dessas enzimas de origem fúngica tornam-se relevantes para aplicações 

na indústria de alimentos.  

 

Palavras – chave: Leveduras, ß-glicosidase, pectinase, biotecnologia. 

 

 

 

 

 

 



 

YEASTS PRODUCERS OF ß-GLUCOSIDASE AND PECTINASE  

 

ABSTRACT 

 

Certain yeast strains have biotechnological importance due to their ability to reproduce 

and grow last, such as ability to alcoholic fermentation and flocculation factors through 

physical, chemical, biological and production of enzymes. ß-glucosidase and pectinase 

have a wide application in various industrial processes, namely production of ethanol 

and clarification of juices. Aiming to select and characterize the production of ß-

glucosidase and pectinase, yeast strains stored in the Cultures Collection-Micoteca 

URM were evaluated regarding the feasibility and taxonomic profile Candida lipolytica, 

C. peltata, Kluyveromyces marxianus, K. polysporus, Pichia barkeri, P. minuta, P. 

ohmeri, Rhodotorula glutinis and Saccharomyces cerevisiae. For enzyme activity of ß-

glucosidase and pectinase p-nitrophenyl-ß-D-glucopyranoside and citric pectin were 

used as substrates, respectively. All strains tested were viable and preserved its 

taxonomic aspects. ß-glucosidase was produced from the isolates of C. lypolytica 

URM1120, C. peltata URM4681, K. marxianus URM4404, K. polysporus URM1283, 

P. ohmeri URM4417, R. glutinis URM5092 and S. cerevisiae URM1460, URM5107 

and pectinase from K. marxianus URM4405, P. ohmeri URM4417 and S. cerevisiae 

URM 1460. C. Peltata URM4681, S. cerevisiae URM5107 and K. marxianus 

URM4405 were the best producers of ß-glucosidase, pectin lyase and polygalacturonase 

respectively. The study and characterization of these yeasts enzymes become relevant to 

applications in food industry.  

 

Key-words -: Yeasts, ß-glucosidase, pectinase, biotechnology. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Na natureza grande parte da atividade enzimática necessária para o aproveitamento 

da matéria orgânica é realizada por fungos filamentosos, leveduras e bactérias. Tais 

microrganismos representam excelente fonte de enzimas devido a vários fatores, entre estes, 

a facilidade de manipulação genética e a ampla diversidade bioquímica, constituindo modelo 

celular de escolha na elucidação de processos bioquímicos e metabólicos fundamentais 

(TORNAI-LEHOCZKI et al., 2003). 

A importância das leveduras teve início desde a época da coleta de frutas. Quando a 

prática agrícola humana se estabeleceu, as colheitas passaram a ser processadas em bebidas 

e alimentos, e as leveduras constituíram parte essencial do processo (FIA et al., 2005).  

As aplicações biotecnológicas estão presentes na tecnologia ambiental (tratamentos 

e/ou remediação de resíduos como esgotos domésticos e lixo, utilização de subprodutos 

industriais, controle biológico e bioabsorção de metais), assim como nas pesquisas 

fundamentais (metabolismo de drogas, biologia celular e molecular, bioquímica e genética), 

nas indústrias de fermentação (vinhos, saquê, cerveja, pão e bioetanol) e na produção de 

agentes farmacêuticos de importância para a saúde humana (AGUIAR et al., 2003; FIA et 

al., 2005).  

Algumas leveduras como Candida, Debariomyces, Hanseniaspora, Hansenula, 

Kloeckera, Pichia, Metschnikowia, Schizosacharomyces, Torulaspora e Zygosacharomyces 

têm sido fontes alternativas para a produção de várias enzimas como glicosidase, pectinases, 

lipases, proteases, xilanase entre outras (SAHA; BOTHAST, 1996; HUMMEL, 1997; 

MANZANARES et al., 2000; GONZÁLEZ et al. 2001; SILVA et al., 2005).   

As leveduras podem ser produzidas em enormes quantidades pelo uso de processos 

biotecnológicos. Elas têm distribuição mundial e metabolismo diversificado e especialidade 

fisiológica que proporciona a utilização de uma variedade de nutrientes em distintas 

condições ambientais (KIRSOP; KURTZMAN, 1988; TORNAI-LEHOCZKI et al., 2003).  

Entre os microrganismos produtores de biomoléculas ativas as leveduras têm 

destaque como fonte de biocompostos, entre os quais predominam as enzimas. Seus 

produtos são bastante usados na indústria de alimentos uma vez que a maioria das espécies 

não apresenta características patogênicas (RODRIGUES; SANTANNA, 2001).  
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1.1 APLICAÇÃO DE LEVEDURAS PRODUTORAS DE ENZIMAS 

As leveduras degradam e crescem em ampla variedade de substratos, incluindo 

resíduos de indústrias alimenticias, os quais podem ser aproveitados para diversas 

finalidades. Como decorrência desse fato, tem-se a redução ou o controle dos problemas de 

poluição causados por esses resíduos (GUZMAN-JUAREZ, 1982).  

A economia brasileira é uma das mais importantes do mundo baseadas na 

agricultura, produzindo e exportando café, cana de açúcar, soja, mandioca, frutas, entre 

outros. Entretanto, a produção em larga escala desses produtos agrícolas gera uma grande 

quantidade de resíduos (SOCCOL; VANDENBERGHE, 2003). 

De acordo com alguns pesquisadores, uma das aplicações em potencial de resíduos 

pode ser sua utilização como fonte de carbono em bioprocessos para obtenção de produtos 

químicos e de produtos de maior valor agregado, como enzimas, álcoois, proteínas, ácidos 

orgânicos, aminoácidos, metabólitos secundários biologicamente ativos e compostos de 

aroma (MEDEIROS et al., 2000; UENOJO; PASTORE, 2007; SOCCOL; 

VANDENBERGHE, 2003). 

As enzimas são catalisadores biológicos que aumentam a velocidade das reações 

bioquímicas. Descobertas na segunda metade do século XIX, desde então, elas têm sido 

amplamente utilizadas em diversos processos industriais (GAMA et al., 2002; 

BRUHLMANN et al., 2000; MOLINA et al., 2001). 

As indústrias de alimentos, papel e celulose, biocombustível, têxtil, farmacêutica, 

medicina, química fina, agroindústria e de alimentação animal e silagem vem aplicando a 

tecnologia enzimática para redução de custos operacionais, aumento da qualidade e 

aprimorando processos diminuindo assim impactos ambientais. A produção de etanol 

utilizando biomassa ligocelulolítica atrai a atenção de pesquisadores em busca de energia 

alternativa (SHENG, 1998; AGBHERVO; WEBER, 2004).  

Em particular, a indústria de alimentos tem experimentado o uso em escala industrial 

de microrganismos e enzimas principalmente extracelulares em processos tradicionais de 

produção de alimentos fermentados como queijos, vinhos, cervejas e pães. Esses processos 

podem ser realizados pela inoculação do microrganismo ou por sistemas enzimáticos 

isolados para síntese específica de determinados compostos (MACEDO; PASTORE, 1997).  

O elevado custo das enzimas torna difícil viabilizar economicamente a utilização de 

enzima livre em bioprocessos industriais, portanto, os processos biotecnológicos utilizando 

microrganismos produtores de enzimas se tornam atraentes, mas devido à biota nele 
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existente a contaminação microbiológica é um fator predominante na escolha do 

bioprocesso (XIA; SHEN, 2004; NAKO, 2006). 

A aplicação de bactérias, fungos filamentosos e leveduras para a produção de 

enzimas apresentam vantagens, pois não necessitam de amplos espaços para o seu 

crescimento, não dependem das condições atmosféricas e os fatores de crescimento podem 

ser manipulados facilmente (BRUHLMANN et al., 2000).  

Em 1897, Bucheners foi pioneiro na enzimologia obtendo um extrato de leveduras, 

as quais fermentaram açúcares e produziram etanol e dióxido de carbono (CO2), 

descobrindo assim o papel das enzimas na fermentação alcoólica, a partir da seqüência de 

reações enzimáticas quando as leveduras estão em contato com determinados substratos 

(SILVA et al., 2005).  

Nos últimos anos, a indústria alimentícia tem demonstrado um interesse crescente 

em enzimas, em particular, a produção de glicosidase e pectinase (BARBAGALLO et al, 

2004). 

 

1.2 Β-GLICOSIDASE 

 β-glicosidase (ß–D-glucoside Glucohydrolase, EC 3.2.1.21) é uma enzima do 

complexo celulolítico responsável pela quebra da ligação glicosídica β-1,4 de 

celooligossacarídeos, resultando na liberação de glicose, no processo de degradação da 

celulose. O sistema enzimático de conversão da celulose para glicose compreende em endo 

1-4 b-glucanase (EC 3.2.1.4), celobiohidrolase (EC 3.2.1.91) e ß-glicosidase (EC 3.2.1.21) 

(OH et al., 1999), podendo ser produzida por microrganismos ou ser extraída de frutas e 

leguminosas e possui grande variedade de propriedades enzimáticas, dependendo da origem 

e as condições do organismo, como por exemplo, algumas culturas de Saccharomyces 

cerevisiae têm capacidade de produzir essa enzima na presença da arbutina no meio de 

crescimento (PARODI, 2002). 

Esta enzima constitui o principal grupo de enzimas das 82 famílias dos 

glicosilhidrolases, sendo de grande importância em diversos processos bioquímicos, como a 

degradação dos polissacarídeos bem como em grande número de aplicações biotecnológicas 

(MATSUOKA et al., 2003).  

Para Manzanares et al. (2000), ß-glicosidase conhecida também como celobiase, 

catalisa a hidrólise de resíduos ß-D-glicose terminais não redutores, liberando ß-D-glicose. 

Apresentam ampla especificidade por ß-D-glicosídeos, podendo hidrolizar também ß-

galactosídeos, -L-arabinosídeos e ß-D-xilanosídeos. 
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De acordo com vários pesquisadores, essa enzima constitui um grande grupo entre 

hidrolases que possuem glicosídios e foram isoladas de membros de três domínios dos 

organismos vivos: Eucarya, Archaea e Eubactérias. A ß-glicosidase desempenha importante 

função em uma variedade de processos fisiológicos e biotecnológicos fundamentais. A 

conversão direta de celulose a etanol tem sido demonstrada em S. cerevisiae expressando 

genes heterólogos de três enzimas celulolíticas, endoglucanase, exoglucanase e β-

glicosidase (TURAN; ZHENG, 2005; SHARATH et al., 2007). 

A ß-glicosidase é capaz de promover a -hidrólise de substâncias ligadas aos 

açúcares e em seguida, reforçar a expressão aromática de produtos finais, estando 

freqüentemente presentes nas preparações enzimáticas comerciais utilizadas para induzir a 

degradação das matérias pécticas de uva (PARODI, 2002). 

Manzanares et al. (2000) afirmam que ß-glicosidase é uma enzima exógena de 

plantas e microrganismos capazes de clivar monoterpenos ß-glicosídeos liberando terpenos 

aromáticos. 

A glicosidase de plantas é caracterizada pela especificidade, agindo apenas em ß-

glicosídeos de álcoois primários, como a geraniol, nerol e citronelol, sendo inibidos por 

concentrações de glicose acima de 1% (GENOVÉS et al., 2003). 

A ß-glicosidase hidrolisa os isoflavonóides glicosídeos desenvolvendo agliconas, 

compostos com ação anticancerígena, que também estão relacionados com a adstringência 

observada no sabor da soja (CARRÃO-PANIZZI; BORDINGNON, 2000).  

Como citam Aguiar et al. (2003), esta enzima tem a capacidade de hidrolizar o ß-

glicosil presentes na soja, em agliconas, classificadas como isoflavonas que tem importantes 

propriedades biológicas na nutrição humana, atuando como antioxidantes, propriedades 

estrógenas e atividade anticancerígena.  

A ampla distribuição de ß-glicosidase entre plantas, fungos filamentosos e leveduras 

sugere amplos estudos sobre esta enzima. Dentre as leveduras, a capacidade de hidrólise de 

ß-glicosídeos varia de acordo com a cultura das leveduras e as condições de crescimento 

(SAHA; BOTHAST, 1996). 

ß-glicosidase pode ser empregada extensamente na produção do etanol a partir de 

vários resíduos celulolíticos como a palha e o bagaço do milho, assim como na síntese dos 

glicosídeos úteis (SHINOYAMA et al., 1991; GUNATA et al., 1994). 

Ruegger (2004) afirma que na indústria têxtil são capazes de tornar os tecidos mais 

lisos e macios, degradando as fibras da superfície e na alimentícia, são usados em vários 
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processos, como conversão de isoflavonas da soja, produção de aromas, participando 

também do processo de extração e clarificação de sucos de frutas cítricas.  

A diversidade funcional desta enzima tem sido bastante explorada nas variadas 

aplicações biotecnológicas, como nas preparações comerciais com celulase suplementando 

ß-glicosidase e resultando no aumento na taxa de hidrólise da celulose e produção de etanol 

(GUEGEN et al., 1996; WALLECHA; MISHRA, 2003). 

 A enzima ß-glicosidase geralmente é responsável pela regulação de todo o processo 

celulolítico e é um fator limitante na hidrólise enzimática de celulose, uma vez que ambas as 

atividades endoglucanase e celobiohidrolase são freqüentemente inibidas pela celobiose. 

Assim, ß-glicosidase não só produz glicose a partir celobiose, como também reduz a 

inibição da celobiose, permitindo a atuação mais eficientemente das enzimas celulolíticas 

(SAHA et al., 1994). 

 Segundo Oh et al. (1999), o papel da ß-glicosidase na sacarificação da celulose é 

degradar a celobiose, um inibidor de enzimas despolimerizantes e celooligossacarídeos. 

Entretanto esta enzima atua freqüentemente como fator limitante na hidrólise enzimática da 

celulose sendo muito sensível à inibição da glicose com limite de atividade. A purificação, 

caracterização e especificidade de ß-glicosidase de uma ampla variedade de fontes 

biológicas tem sido verificada, sendo que espécies de Aspergillus, Penicillium, Trichoderma 

e Candida têm sido estudadas como fontes potenciais de ß-glicosidase. 

 De acordo com Manzanares et al. (2000), o papel da ß-glicosidase de leveduras 

usadas nas indústrias está sendo ativamente investigado. S. cerevisae, a principal levedura 

utilizada em indústrias de alimentos, não é reconhecida como um bom produtor de enzimas 

extracelulares, considerando que outras leveduras, incluindo Candida, Debariomyces, 

Hanseniaspora, Hansenula, Kloeckera, Metschnikowia, Pichia, Schizosaccharomyces, 

Torulaspora e Zygosaccharomyces foram descritas como fontes potenciais de glicosidase 

(ROSI et al., 1994; SAHA; BOTHAST, 1996; CHAROENCHAI et al., 1997; 

MANZANARES et al., 1999).  

De acordo com Hernandez et al. (2003) em pesquisa sobre a atividade ß-glicosidase 

na vinificação, a melhor atividade foi expressa quando extrato de levedura e peptona foram 

adicionados ao meio de crescimento das leveduras. Os autores também verificaram que a 

enzima representa afinidade com p-nitrofenil-ß-D-xilopiranosídeo (pNPX) e p-nitrofenil-ß-

D-glucopiranosídeo (pNPG) usados como substratos. 

 ß-glicosídeos de álcoois primários são bons substratos para ß-glicosidase fúngica. 

Estas enzimas também possuem diferentes graus de atividades hidrolíticas para ß-
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glicosídeos de álcoois terciários, como linalol e alfa terpinol. Atividades ß-glicosidase de 

Aspergillus niger (GÜNATA et al., 1988) e S. cerevisae (GÜNATA et al., 1994; STRAUSS 

et al., 2001) possuem menor atividade contra estes substratos quando comparado com C. 

wickerhamii e Candida molischiana (GÜNATA et al., 1994).  

 Quanto a liberação ou não da enzima para o meio externo da célula, entre leveduras 

utilizadas nas indústrias, algumas culturas de Candida sp e Debariomyces sp são produtores 

de ß-glicosidase extracelular, enquanto que em Hanseniaspora sp e Kloeckera sp a enzima 

foi localizada essencialmente no interior da célula (FIA et al., 2005). Contudo, durante 

processos industriais, Rosi et al. (1994); Manzanares et al. (2000) e Spagna et al. (2002), 

observaram que algumas culturas pertencentes a Brettanomyces sp, Dekkera sp, Pichia sp e 

Hansenula sp produziram ß-glicosidase, intra e extracelularmente. Nestas leveduras, a 

biossíntese da enzima ocorreu quando glicose foi utilizada como fonte de carbono 

(VASSEROT et al., 1989; CHAROENCHAI et al., 1997). 

 No que se refere a S. cerevisae a atividade ß-glicosidase, presente em níveis bastante 

baixos foi dosada em células inalteradas (ROSI et al., 1994) e intracelularmente (SPAGNA 

et al., 2002). Quanto a produção de enzima em relação a fase de crescimento, Delcroix et al. 

(1994) mediram a atividade ß-glicosidase de três culturas durante a fermentação de uvas 

Moscato. Os resultados obtidos mostraram que atividade enzimática foi estreitamente 

correlacionada à fase de crescimento exponencial.  

 Mateo; Di Stefano (1997) afirmaram que em S. cerevisae a atividade ß-glicosidase é 

fracamente sensível à presença de glicose.  

Blandino et al. (2001), afirmam que a infusão de pectinase e β-glicosidase aumenta o 

aroma e as substâncias voláteis de frutas e vegetais, a quantidade de agentes antioxidantes 

em óleo de oliva extravirgem e reduz a indução ao ranço, além de outras aplicações.  

 

1.3 PECTINASES 

 As pectinases formam um grupo de enzimas que degradam substâncias pécticas, 

hidrolisando ligações glicosídicas ao longo da cadeia carbônica, podendo ser 

despolimerizantes ou desesterificantes e são produzidas a partir de uma ampla variedade de 

fontes microbianas, como bactérias (DOSANJH; HOONDAL, 1996; KASHYAP et al., 

2001), fungos filamentosos (HUANG; MAHONEY, 1999) e leveduras (BLANCO et al., 

1999).  

Algumas das aplicações destas enzimas nas indústrias de alimentos incluem 

amadurecimento de frutas, clarificação e redução de viscosidade em sucos de frutas, 
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tratamento preliminar do suco de uva para indústrias vinícolas, extração de polpa de tomate, 

fermentação de chá e chocolate, tratamento de resíduos vegetais, degomagem de fibras nas 

indústrias têxteis e de papel, nutrição animal, enriquecimento protéico de alimentos infantis 

e extração de óleos (UENOJO; PASTORE, 2007).  

 Substâncias pécticas são macromoléculas glicosídicas de alto peso molecular que 

formam o maior componente da lamela média, uma fina camada de material adesivo 

extracelular entre as paredes primárias de células de vegetais superiores. Quimicamente, é 

um complexo coloidal de polissacarídeos ácidos, composto de resíduos de ácido 

galacturônico unidos por ligações α-1,4, parcialmente esterificados por grupos metil éster e 

parcial ou completamente neutralizadas por uma ou mais bases (íons sódio, potássio ou 

amônio). A Sociedade Americana de Química (American Chemical Society) classificou as 

substâncias pécticas em protopectina, ácido pectínico, ácido péctico e pectina, sendo estes 

três últimos, total ou parcialmente solúveis em água (ALKORTA et al., 1998; KASHYAP et 

al., 2001).  

A capacidade de produção de enzimas pectinplíticas varia entre as espécies de 

microrganismos. Portanto, a seleção de isolados capazes de sintetizar enzimas adequadas é 

um processo fundamental para uso industrial (UEDA et al., 1982; EL-REFAI et al., 1984).  

A habilidade para sintetizar enzimas pectinolíticas é muito comum entre os grupos de 

microrganismos, mas os fungos são os preferidos em escala industrial, pois cerca de 90% 

das enzimas produzidas podem ser secretadas no meio de cultura (BLANDINO et al., 2001). 

Segundo Huber et al. (2001), a degradação da pectina está diretamente relacionada às 

mudanças da textura dos frutos durante os estágios finais do amadurecimento. Estudos têm 

mostrado que esta degradação difere significativamente entre os diversos tipos de frutos, 

ainda que os níveis da atividade das pectinases sejam similares. 

O processo de degradação da pectina presente no suco com as enzimas disponíveis 

no mercado resulta na descaracterização do sabor da fruta, pois esses produtos são                     

compostos pela mistura das enzimas do complexo pectinolítico, geralmente 

Poligalacturonase (PG) e Pectina esterase (PE), as quais promovem, além da quebra da 

pectina, a sua desesterificação, ocorrendo volatilização dos ésteres responsáveis pelo sabor. 

Além disso, o uso da mistura que contém PE promove decréscimo da estabilidade do suco 

de fruta pela precipitação dos derivados da pectina desesterificada com íons de cálcio 

presentes no suco e liberação de metanol (ALANA et al., 1991).  
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 As substâncias pécticas podem ser degradadas por enzimas pectinolíticas, produzidas 

em diferentes combinações pelas plantas e por microrganismos como fungos filamentosos, 

leveduras e bactérias (GAINVORS et al., 1994; DA SILVA et al., 2005).  

 As enzimas pectinolíticas agem de formas diferentes nos sucos de frutas e vegetais e 

podem atuar em sucos límpidos e brilhantes (maçã, pêra e uva), em que as enzimas 

aumentam a produção de suco durante a prensagem e a filtração do suco, promovendo a 

remoção do material em suspensão; sucos com turbidez (laranja, ameixa, tomate e néctar), a 

poligalacturonase degrada rapidamente o ácido péctico formado, evitando, dessa forma, 

precipitação e originando uma opacidade estável e ainda produtos microbianos, em que a 

intenção é preservar a integridade da célula da planta, mediante hidrólise seletiva dos 

polissacarídeos da lamela média pelas enzimas conhecidas como macerases (WHITAKER, 

1994).  

O estudo das pectinases tem sido considerado de grande importância, em razão da 

aplicação nas indústrias que processam matéria-prima vegetal, para remoção de substâncias 

pécticas, as quais inviabilizam o produto desejado, Na indústria de sucos de frutas, as 

enzimas pécticas são usadas para promover a degradação da pectina, pois esta se apresenta 

na forma de suspensão coloidal, mantendo consigo outras substâncias também suspensas 

(WHITAKER, 1994). 

 As pectinases também são utilizadas para reduzir o amargor excessivo em cascas de 

citrus, restaurar o aroma perdido durante secagem e melhorar a firmeza de pêssego e picles 

processados (BLANDINO et al., 2001). 

 Existem basicamente três tipos de pectinases: pectina esterase (desesterificante ou 

desmetoxilante) remove os grupos metil éster; as despolimerizantes (incluem as enzimas 

hidrolíticas e as liases) catalisam a clivagem das ligações glicosídicas das substâncias 

pécticas e, as protopectinases que solubilizam protopectina para formar pectina. Estas 

enzimas foram classificadas e nomeadas de acordo com a “Enzyme Comission” (EC), 

segundo as recomendações da IUPAC-IUB (UENOJO; PASTORE, 2007).  

 Em processos de extração de sumos de frutas e vegetais para a fabricação de sucos e 

polpas, as pectinases são muito empregadas para aumentar o rendimento, melhorar a 

coloração e reduzir a viscosidade dos produtos (ESPOSITO; AZEVEDO 2004).  

 As protopectinases solubilizam protopectina, formando pectina solúvel altamente 

polimerizada. Com base no modo de ação, são principalmente de dois tipos, protopectinase 

tipo A (PPase-A), que reage com o sítio interno, isto é, a região do ácido poligalacturônico 

da protopectina e, protopectinase tipo B (PPase-B) que reage com o sítio externo, ou seja, 
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com as cadeias de polissacarídeos que podem estar conectadas às cadeias de ácido 

poligalacturônico, constituintes das paredes celulares.  São pouco abundantes e possuem 

pouco interesse industrial na degradação da pectina (ALKORTA et al., 1998).  

 Pectina esterase (PE) é uma enzima específica que atua removendo sucessivamente 

unidades de metanol e ácido péctico das cadeias finais de pectina. (VILARINO et al., 1993). 

Pode ser encontrada em frutas cítricas e tomates ou podem ser produzidas por fungos e 

bactérias. Na fabricação de suco de maçã, do tipo cidra, se utiliza muito a pectina esterase e 

é necessário que sejam livres de pectinas depolimerase para garantir a qualidade do 

processo.  

 A degradação da pectina, constituinte da parede celular, causa amolecimento dos 

tecidos e perda de textura em vegetais e frutas estocados. A ação da pectinametilesterase 

libera ácido poligalacturônico, substrato para a ação da poligalacturonase, enzima 

despolimerizante, associada à perda de textura em frutas e vegetais estocados (UENOJO; 

PASTORE, 2007). 

 De acordo com alguns autores, a interação do ácido pectínico resultante da ação da 

PE com íons cálcio, com formação de pectato de cálcio insolúvel, causa perda da 

estabilidade da turbidez, com conseqüente clarificação do suco perda de componentes de 

aroma, sabor e aumento da susceptibilidade na oxidação. Para sucos como laranja e limão, a 

turbidez é característica de qualidade desejável, e a clarificação implica na perda de valor 

comercial do suco (ASSIS et al., 2000; ASSIS et al., 2001). 

 As pectinas liases, também chamadas transeliminases, rompem ligações glicosídicas 

resultando em galacturonídeos com uma ligação insaturada entre os carbonos 4 e 5 do final 

não redutor do ácido galacturônico formado e incluem as pectina liases e as pectato liases. 

Pectina liase (polimetilgalacturnato liase, PMGL) catalisa a β-eliminação entre dois resíduos 

de ácido galacturônico mais ou menos esterificados. Quebram as ligações por 

transeliminação do hidrogênio dos carbonos das posições 4 e 5 da porção aglicona do 

substrato (pectina). O pH ótimo é em torno de 5,5 e temperatura ótima entre 40 e 50°C 

(WHITAKER et al., 1994; KARAM et al., 1995; KASHYAP et al. 2000). 

 As poligalacturonases (PG) hidrolisam α-1,4 ligações glicosídicas entre dois resíduos 

de ácido galacturônico (BARBNY et al., 1990; MUTLU et al., 1999). É a maior enzima com 

função hidrolítica, podendo apresentar ação endo (hidrólise randômica) ou exo (hidrólise 

seqüencial) do ácido péctico (KAYSHAP et al., 2001). São comumente produzidas em 

quantidades variáveis por muitas espécies de fungos dependendo das condições. As 

poligalacturonases fúngicas são úteis pela alta atividade enzimática e possuírem pH ótimo 
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de atividade na região levemente ácida e temperatura ótima entre 30 e 50 °C (ZHENG; 

SHETTY, 2000).  

Gainvors et al. (1994) ao estudar a capacidade de leveduras isoladas do vinho em 

catalisar várias enzimas pectinolíticas, perceberam que o isolado de S. cerevisae foi capaz de 

produzir poligalacturonase, pectina - liase e pectina - esterase. De acordo com os referidos 

autores estas enzimas permitem realizar a hidrólise da pectina durante o crescimento das 

células. 

Kopecny e Hodrova (1995) estudaram a capacidade de alguns fungos na fase anaeróbica 

em secretar enzimas pectinolíticas e constataram que todas as culturas produziram pectina 

liase (EC 4.2.2.10) assim como poligalacturonase (EC 3.2.1.15). Entretanto nenhuma das 

culturas testadas produziu pectinesterase (EC 3.1.1.11). 

Minussi et al. (1997) testaram a atividade pectina liase em isolados de Penicillium 

griseoroseum e perceberam que houve diferença na produção devido a adição de extrato de 

levedura e pectina citrica no meio de cultura.  

Pereira et al. (1999) estudaram 11 culturas de Kluyveromyces com objetivo de 

selecionar o melhor produtor de endopoligalacturonase extracelular e concluíram que 

aglicose é a melhor fonte de carbono para induzir a produção da referida enzima. 

Blanco et al. (1999) em revisão sobre produção de enzimas pécticas por leveduras, 

relataram que enzimas pécticas e outros produtos hidrolíticos são usados como fontes de 

carbono por limitado número de leveduras estando estas, envolvidas com a colonização de 

diferentes partes de plantas, incluindo frutos. 

Teixeira et al. (2000) avaliaram a atividade pectinesterase e poligalacturonase em A. 

japonicus 586 em diferentes concentrações de substrato e constataram melhor atividade na 

presença da pectina, glicose e sacarose. 

Bravo et al. (2000) em pesquisa sobre a determinação de condições ideais para a 

produção de poligalacturonase por K. marxianus, concluíram que as condições de cultivo 

são diferentes em função do produto que se pretenda obter. Os diferentes mecanismos 

bioquímicos da levedura são ou não ativados à medida que as interações dos nutrientes 

presentes favoreçam ou não, uma determinada via metabólica, induzindo a produção de 

vários produtos. 

Fernandez et al. (2000) estudaram a atividade enzimática em 182 diferentes espécies de 

leveduras isoladas de mosto e testaram substratos como caseína, gelatina, ácido 

poligalacturônico e arbutina, determinando a atividade proteolítica, poligalacturonase e β–
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glicosidase das culturas. Verificaram que a atividade poligalacturonase esteve presente na 

maioria das espécies identificadas. 

Blandino et al. (2001) utilizaram farinha de trigo em fermentação submersa para a 

produção de pectinases por Rhizopus stolonifer e Aspergillus awamori. Atividade de endo-

poligalacturonase foi observada após 24 horas de cultivo para ambos os fungos, obtendo-se 

um valor máximo entre o quinto e o sétimo dia de fermentação. Entretanto, quando uma 

pequena quantidade de pectina foi adicionada ao meio, ocorreu maior atividade de 

poligalacturonase.  

Piccoli-Valle et al. (2001) observaram a atividade de pectina liase produzida por P. 

griseoroseum em biorreatores em diferentes condições de aeração, em meio mineral 

suplementado com extrato de levedura e sacarose. A máxima atividade enzimática e a maior 

quantidade de biomassa foram obtidas quando não houve injeção de ar, em meio adicionado 

de 60 mM de sacarose e pH entre 6,3 e 7,2.  

Strauss et al. (2001), investigaram os tipos de enzimas produzidas por diversas espécies 

de leveduras isoladas de uvas oriundas da África do Sul e concluíram que estas leveduras 

possuem potencial de produzir enzimas extracelulares úteis durante a fase inicial de 

fermentação do vinho. 

De Gregorio et al. (2002) utilizaram polpa de limão para a produção de pectinases por 

A. niger e T. viride a fim de aproveitamento de resíduos das indústrias de sucos, por 

fermentação submersa. A. niger mostrou uma produção significativa de enzimas iniciada no 

sétimo dia de fermentação e a produção máxima ocorrendo no décimo quarto dia. T. viride 

apresentou produção de poligalacturonase mais lentamente, atingindo o máximo no 

vigésimo quinto dia de fermentação.  

Moyo et al. (2003) realizaram pesquisa sobre a otimização de condições de crescimento 

de K. wickerhamii para produção de pectinase e constataram que o efeito da temperatura e 

pH são fatores muito significantes que influenciam na produção da enzima, estimando 

condições de pH 5,0 e temperatura 32ºC para produção de poligalacturonase, não havendo 

produção de pectinesterase e pectina liase pelas amostras. 

Souza et al. (2003), testaram atividade pectinase em fungos isolados do solo. O melhor 

produtor foi Paecilomyces clavisporus, atingindo alta quantidade de enzima 

poligalacturonase com 96 horas de produção. 

Radoi et al. (2005) testaram várias fontes de carbono para atividade poligalacturonase 

em culturas de Saccharomyces isoladas de vinho e constataram que a maioria das culturas 

produziu a enzima na presença de galactose e poligalacturonato. 



Couto, F.M.M. Leveduras produtoras de...  

 
23

Silva et al. (2005) isolaram leveduras de frutas tropicais e avaliaram a produção de 

enzimas pectinolíticas e constataram que nenhum dos isolados foi capaz de produzir 

pectinesterase. Kluyveromyces wickerhamii, K. marxianus e Stephanoascus smithiae 

apresentaram alta atividade poligalacturonase. 

Martin. (2004) realizaram pesquisa sobre atividades poligalacturonase e pectinaliasee 

por Moniliella sp. e Penicillium sp. e verificaram ótima atividade em pH 4,5 e 10,0 e em 55 

e 45 °C. 

Oliveira et al. (2006) em estudo realizado para obtenção de atividade pectinolítica em 

culturas de leveduras de fermentação industrial verificaram que o tamanho do halo em teste 

qualitativo utilizando placas não é necessariamente uma indicação de níveis de atividade 

pectinolítica secretados no meio líquido. 

Masoud & Jespersen (2006) testaram a habilidade de culturas de Pichia anomala, P. 

kluyveri e Hanseniaspora uvarum de produzir poligalacturonase, pectina liase e pectina 

esterase durante processamento do café e constataram que nenhuma das culturas foi capaz 

de produzir pectina liase e pectina esterase. Estes autores utilizaram cultura de K. marxianus 

como controle positivo de produção destas enzimas. 

O amplo conhecimento das espécies de leveduras permite maiores informações na 

taxonomia e aplicação de leveduras de interesse biotecnológico. Podendo ainda possibilitar 

o desenvolvimento de novas pesquisas aplicando os isolados indicados como bons 

produtores das respectivas enzimas. 

A caracterização e atualização taxonômica de fungos são importantes para o 

conhecimento e diferenciação entre isolados de uma mesma espécie, bem como de espécies 

diferentes. Tornando-se relevante o estudo de isolados depositados em Coleções de 

Culturas.   
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Produção da enzima ß-glicosidase por leveduras isoladas a partir de resíduos 

industriais 

 

 

Resumo 

 

Muitas enzimas produzidas por leveduras têm relevantes aplicações em diferentes áreas 

industriais. Enzimas hidrolíticas como β-glicosidases são produzidas por um grande número 

de espécies, distribuídas entre as plantas, fungos filamentosos e leveduras, e têm sido 

amplamente utilizadas em diversos processos biotecnológicos. Este estudo relata a atividade 

de β-glicosidase em cepas de leveduras isoladas de resíduos industriais de celulose e 

armazenadas em coleção de cultura. Dezesseis linhagens de leveduras foram testadas. As 

espécies de leveduras corresponderam aos gêneros Candida, Kluyveromyces, Pichia, 

Rhodotorula e Saccharomyces. Apenas oito isolados mostraram atividade β-glicosidase. 

Esta atividade enzimática foi detectada em função hidrólise de 4-metil-β-D-glicopiranosídeo 

(MUG) e p-nitrofenil-β-D-glicopiranosídeo (PNPG) em leveduras pertencentes às espécies 

C. lypolytica, C. peltata, K. Marxianus, K. polysporus., P. ohmeri, R. glutinis e S. 

cerevisiae. Um isolado de S. cerevisiae e um de C. peltata foram os melhores produtores de 

β-glicosidase em pH 3,5. Em conclusão, as cepas de S. cerevisiae e C. peltata podem ser 

usadas em vários processos biotecnológicos. 

 

Palavras-chave: Levedura, β-glicosidase, Saccharomyces cerevisiae, resíduos industriais. 
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Produção da enzima ß-glicosidase por leveduras isoladas a partir de resíduos 

industriais 

 

Abstract 

Many enzymes produced by yeasts have relevant biotechnological applications in various 

industrial areas. Hydrolytic enzymes as β-glucosidases are produced by a great number of 

species, distributed among plants, filamentous fungi and yeasts, and have been widely used 

in various biotechnological processes. This study reports the activity of β-glucosidase in 

yeast strains isolated from industrial cellulosic residues and stored in a culture collection. 

Sixteen yeast strains were tested. The yeasts species belonged to the genera Candida, 

Kluyveromyces, Pichia, Rhodotorula and Saccharomyces. Only eight strains showed β-

glucosidase activity. This enzyme’s activity was detected on the basis of its hydrolytic 

activity on 4-methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside (MUG) and p-nitrophenyl-β-D-

glucopyranoside (pNPG) in yeasts belonging to the species C. lypolytica, C. peltata, K. 

marxianus, K. polysporus, P. ohmeri, R. glutinis and S. cerevisiae. One S. cerevisiae strain 

and one C. peltata strain were the best producers of β-glucosidase at pH 3.5. In conclusion, 

the strains of S. cerevisiae and C. peltata can be used in several biotechnological processes. 

 

Key-words: Yeast, β-glucosidase, Saccharomyces cerevisiae, industrial residues. 
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1. Introdução 

Um grande número de microorganismos não-patogênicos é produtor de enzimas 

úteis.  Fungos são particularmente interessantes devido a seu fácil cultivo e alta produção de 

enzimas extracelulares com grande potencial industrial. Estas enzimas são aplicadas na 

industrialização de detergentes, amido, bebidas, alimentos, têxtil, alimentação animal, pasta 

e papel, couro, químico e produtos biomédicos [9]. 

Celulose, um polímero linear de D-glicose ligado por pontes de unidades 1,4-β-D-

glucosidico, é o componente principal do tecido de madeira e biomassa renovável mais 

abundante disponível na terra. celulases microbianas que catalisam a hidrólise de 

polissacarídeos vegetais, são importantes enzimas utilizadas para processos industriais e 

agrícolas que contenham resíduos de celulose, polpa de celulose na indústria de papel, 

aumentando a extração de substâncias fermentáveis em indústrias de cerveja, fermentação 

alcoólica e outros [ 5]. 

Microrganismos celulolíticos produzem, pelo menos, três tipos de enzimas: 

endoglucanase, exoglucanase e β-glicosidase [11]. Entre estas, a β-glicosidase que catalisa a 

hidrólise de aquil, aril e β-glicosídeos, bem como diglicosídeos e oligossacarídeos, é 

amplamente utilizada em diversos processos biotecnológicos, incluindo a produção do 

etanol a partir de resíduos celulósicos agrícolas [23, 3], bem como a síntese útil de β-

glicosídeos [10]. 

β-glicosidase, constitui um importante grupo entre glicosídeo hidrolases e têm sido 

isoladas de membros de todos os três domínios (Eucarya, Archaea e Eubacteria) dos 

organismos vivos. Essas enzimas têm um papel fundamental em uma variedade de processos 

fisiológicos fundamentais e biotecnológicos, dependendo da natureza e da diversidade da 

glicona ou aglicona de seus substratos [20]. 
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Enzimas hidrolíticas como as β-glicosidases são produzidas por um grande número 

de espécies distribuídas entre as plantas, fungos filamentosos e leveduras incluindo 

Candida, Debaryomyces, Hanseniaspora, Hansenula, Kloeckera, Metschnikowia, Pichia, 

Schizosaccharomyces, Torulaspora e Zygosaccharomyces descritos como fontes potenciais 

para a produção comercial de enzimas para uso industrial [12]. 

  O presente estudo relata a capacidade de produção da enzima β-glicosidase em 

culturas de leveduras isoladas de resíduos industriais e estocadas na Coleção de Cultura 

URM, Recife, Brasil. 

 

2. Material e Métodos 

 

2.1. Leveduras e condições de crescimento 

Um total de 16 culturas de leveduras pertencentes aos gêneros Candida, 

Kluyveromyces, Pichia, Saccharomyces e Rhodotorula foram obtidas a partir da Coleção de 

Culturas Micoteca URM da Universidade Federal de Pernambuco Brasil, preservadas em 

óleo mineral [21]. Estas leveduras foram isoladas de resíduos industriais celulósicos. 

Os testes de viabilidade e revisão taxonômica, foram realizados inoculando-se 

culturas em tubos teste, contendo 5 mL de  caldo dextrose a 2% [6]. Após o crescimento, as 

leveduras foram semeadas em meio ágar Sabouraud dextrose, acrescido de extrato de 

levedura (Difco) por quinze dias a 25ºC e, em seguida, foi observada as suas características 

morfológicas, bioquímicas e fisiológicas [2]. A distribuição das espécies avaliadas foi a 

seguinte: C. lipolytica (1), C. peltata (1), K. marxianus (2), K. polysporus (1), P. barkeri (1), 

P. minuta (1), P.ohmeri (1), R. glutinis (4), S. cerevisae (4).  
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2.2. Avaliação qualitativa da atividade β-glicosidase de leveduras  

   A seleção de β-glicosidase foi realizada em placas contendo 1.7g do meio YNB 

(Yeast Nitrogen Base, Difco), 5g sulfato de amônio, 5g de glicose, 20g agar e o pH ajustado 

para 5,5. Solução de 1% (v/v) de 4-Mettilumbelliferil-β-D-glicopiranosideo (MUG, 

SIGMA) foi espalhado na superfície do ágar em placas e as leveduras foram inoculadas na 

superfície do agar seguida de incubação a 25ºC durante 24 h. A hidrólise do MUG resultou 

na liberação de 4-mettilumbelliferonio (MU), que pôde ser visualizado halos fluorescentes 

em torno das leveduras, utilizando lâmpada UV[12]. 

 
2.3. Condições de cultura líquida para produção de β-glicosidase  

Um meio contendo por litro: 1.7g YNB; 5g sulfato de amônio; 5g extrato de 

levedura; 5g peptona e 10g de glicose e ajustado a pH 5,5, foi utilizado para produção de β-

glicosidase. No meio foi inoculada 106 células/mL de culturas mantidas em overnight 

contidas em meio GPY (Glicose peptonada acrescida de meio extrato de levedura, o qual 

contendo por litro: 5g extrato de levedura; 5g peptona; 40g de glicose; pH 5,5) e incubadas a 

25°C num agitador a 200 rpm durante 48 horas. Posteriormente foi realizada a remoção das 

células por centrifugação a 8000 rpm por 20 minutos a 4°C e o sobrenadante foi utilizado 

para a determinação da atividade enzimática.  

 
2.4. Ensaio quantitativo da β-glicosidase  

A análise quantitativa foi realizada de acordo com o método descrito por Manzanares 

[12], e a atividade β-glicosidase foi medida utilizando p-nitrofenil-β-glicopiranosídeo-D 

(PNPG, SIGMA) como substrato. Um volume de 50 mL de 0,2% (w / v) PNPG foi 

misturado com 150 μL de tampão McIlvaine (tampão fosfato de sódio 50mM) em diferentes 

condições de pH e 50 mL do sobrenadante. O pH foi controlado através da adição de 1M de 

HCl e NaOH 1M e a fermentação mantida a 30 °C. A reação foi interrompida pela adição de 
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250 µl de solução de carbonato de sódio a 0,25 M. A liberação de p-nitrofenol foi medida 

por espectrofotometria a 405 nm. Uma unidade (U) de atividade enzimática foi definida 

como a quantidade de enzima que liberou 1 mmol de p-nitrofenol por minuto a 30ºC em 

tampão McIlvaine. Os ensaios enzimáticos foram realizados em triplicata. 

 

2.5. A análise estatística 

ANOVA foi realizada para estabelecer diferenças significativas entre os isolados 

através de halos. O software Statistica 5.1 foi utilizado para esta análise. 

 

3. Resultados 
 

3.1. Leveduras  

Todas as leveduras (dezesseis) analisadas da Coleção de Culturas URM, estavam 

viáveis, apesar do tempo de preservação, apresentando crescimento e confirmação da 

identificação. Todas as leveduras estocadas apresentaram padrões de assimilação e 

fermentação de açúcar, que corresponderam às espécies anteriormente identificadas.  

 
3.2. Seleção em placa para atividade β-glicosidase  

Para a seleção de leveduras com atividade β-glicosidase a glicose foi utilizada como 

indutor. A atividade β-glicosidase foi detectada após 24h de crescimento onde halos de 

degradação foram visíveis em torno das colônias de leveduras resultantes da liberação de 4-

mettilumbelliferonio de MUG (Fig. 1). Oito dos 16 isolados de leveduras testados 

pertencentes às espécies C. lypolytica URM1120, C. peltata URM4681, K. marxianus 

URM4404, K. polysporus URM1283, P. ohmeri URM4417, R. glutinis URM5092 e S. 

cerevisiae URM1460, URM5107 apresentaram atividade β-glicosidase. Entre elas, espécies 

de C. peltata URM4681, R. glutinis URM5092 e S. cerevisiae URM1460, as quais foram 
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classificadas como melhores, produzindo fortes halos fluorescentes em teste qualitativo em 

placa, apresentado na Tabela 1. 

 
3.3. Ensaio quantitativo da β-glicosidase  

Para o ensaio quantitativo, as oito culturas de leveduras mostrando atividade β-

glicosidase em placas, foram crescidas em meio líquido para medir a atividade enzimática. 

O pH 3,5 foi destacado como o melhor utilizado para a produção da enzima. A Figura 2 

mostra a atividade total da β-glicosidase (U/mL) em diferentes pHs. Os isolados dos gêneros 

Candida e Saccharomyces produziram maiores níveis de atividade β-glicosidase, com C. 

peltata URM4681 produzindo a maior atividade (1,10 U/mL) e S. cerevisiae URM5107,  

com 0,9 U/mL de atividade da enzima.  

 

4. Discussão 

β-glicosidase pode ser dividida em três grupos, em função da especificidade do 

substrato: (I) aril-β-glicosidase, que têm uma forte afinidade para aril-β-glicosidios; (II) 

celobiases, que hidrolizam apenas oligossacarídeos; e (III) - β-glicosidase com ampla 

especificidade, que apresenta atividade em muitos tipos de substrato e são as mais 

comumente observadas [19]. 

As leveduras selecionadas apresentaram potencial para produção de β-glicosidase. 

Esta abordagem abre novas possibilidades no estudo da biossíntese, propriedades e 

aplicações da enzima na hidrólise de materiais que contenham celulose. No entanto, há 

ainda um grande número de microrganismos, que não foram selecionados ou examinados 

quanto a sua capacidade em catalisar reações específicas, bem como a amplitude das reações 

catalisadas por enzimas irá certamente continuar a expandir [4,15]. 

Vários tipos de β-glicosidase em microorganismos, tem sido descritas e pNPG 

utilizado como substrato eficiente para a detecção da atividade [11, 19, 13, 22]. 
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O crescimento das leveduras não-Saccharomyces de resíduos industriais é 

geralmente limitada aos primeiros três ou quatro dias de fermentação, depois começam a 

morrer, dando lugar a cepas de S. cerevisiae, que realizam a fermentação exclusivamente até 

o final [9, 8]. 

Este estudo revela que C. peltata URM4681 e S. cerevisiae URM5107 são de 

particular interesse resultando altas atividades β-glicosidase. Resultado semelhante tem sido 

descritos por outros autores [12,7]. No entanto atividade β-glicosidase já foi relatada em 

Cladosporium resinae expressando a mais alta atividade total com 0,12 U/mL entre as 

fontes de carbono utilizadas [14]. Os nossos resultados foram melhores exibidos por C. 

peltata URM4681 e  S. cerevisiae URM1460. 

De acordo com Perez [16], apesar de baixo pH, a presença de açúcares e temperatura 

ideal pode explicar a ação β-glicosidase. 

A β-glicosidase de C. peltata é de ampla especificidade, uma vez que hidrolisa 

celobiose, celoligosacarideos e pNPG. O nível de produção da β-glicosidase por esta 

levedura depende da fonte de carboidratos utilizada [7,17]. O papel da β-glicosidase de 

leveduras na transformação de suco e vinificação está sendo ativamente investigado 

utilizando β-glicosidase de S. cerevisiae [12, 13, 7, 1, 18]. 

O presente estudo confirmou que existe grande variabilidade de atividade β-

glicosidase entre isolados de leveduras pertencentes ao mesmo gênero e até da mesma 

espécie.  

 

5.  Conclusão 

Em conclusão, podemos especular que as células das leveduras que obtiveram 

melhores desempenhos em relação à produção de β-glicosidase nas condições propostas, 
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(C. peltata URM 4881/ S. cerevisiae URM 5107) podem contribuir, nas primeiras fases da 

fermentação, com a hidrólise de glicosídeos naturais. O teste quantitativo indicou C. peltata 

e S. cerevisiae como excelentes produtores, mostrando um grande potencial para futuras 

utilizações biotecnológicas, tais como aumentar o caráter aromático e sabor de vinhos e 

sucos de frutas, através da hidrólise de precursores de sabor glicosídico, que diminui o 

amargor de citrinos através da hidrólise de prunina, e melhora a conversão enzimática de 

materiais celulósicos e não celulósicos. 
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Fig. 1. Atividade β-glicosidase visualizada como halos fluorescentes em torno do 

crescimento das colônias de leveduras. 
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Fig 2. Efeito do pH sobre a atividade de β-glicosidase específica em oito leveduras 

selecionadas, expressa em U/ mL. Cada valor representa a média das medições em triplicata. 
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 Tabela 1. Atividade β-glicosidase apresentada em diferentes níveis de 

halos fluorescentes em torno das colônias de leveduras. 

 

Espécies Número URM Nível de fluorescência de 

halos 

Candida lipolytica       1120        + 

C. peltata 4681       ++ 

Kluyveromyces marxianus 4404        + 

K. marxianus 4405        - 

K. polysporus 1283        + 

Pichia barkeri 4792        - 

P. minuta 4788        - 

P.ohmeri 4417        + 

Rodhotorula glutinis 5092       ++ 

R. glutinis 3961        - 

R. glutinis 944        - 

R. glutinis 1348        - 

Saccharomyces cerevisiae 1460       ++ 

S. cerevisiae 2659        - 

S. cerevisiae 2690        - 

S. cerevisiae 5107                      + 

      +, Moderada fluorescência; ++, Forte fluorescência. 
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4 POTENCIAL PECTINOLÍTICO DE LEVEDURAS 
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Potencial pectinolítico de leveduras 

 

 

Resumo 

 

O objetivo deste estudo foi relatar a atividade pectinase em algumas leveduras. Dezesseis 

leveduras isoladas de resíduos agro-industriais foram avaliadas por sua capacidade de 

produzir enzimas pectinolíticas, utilizando como substratos a pectina cítrica e o ácido 

poligalacturônico. Quatro foram capazes de produzir as diferentes enzimas do complexo 

pectinolítico. Somente um dos isolados produziu poligalacturonase. Todos secretaram 

consideráveis quantidades de pectina liase e pectina esterase. Kluyveromyces marxianus 

URM4405 teve habilidade para secretar pectina liase, pectina esterase e poligalacturonase. 

Com base nos resultados podemos concluir que leveduras como K. marxianus URM4405 

tem potencial para a produção de enzimas pectinolíticas com grande importância para 

aplicação em indústrias de alimentos. 

 

Palavras-chave: Pectinase; poligalacturonase; pectinesterase; pectina liase; leveduras. 
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INTRODUÇÃO 

As leveduras produzem uma série de enzimas, que têm sido exploradas 

comercialmente ao longo dos anos. As pectinases são de grande importância industrial com 

alto potencial para oferecer nas indústias de sucos, alimentos, papel e celulose (Dayanand & 

Patil, 2003; Masoud e Jespersen, 2006; Uenojo & Pastore, 2006). 

Esses microorganismos têm vantagens em relação a fungos filamentosos que diz 

respeito à produção de pectinase, porque eles são unicelulares, o crescimento é 

relativamente simples e o meio de crescimento não requer um indutor. Além disso, 

clonagem e manipulação genética podem aumentar a produção de enzimas nas leveduras 

(Jia & Wheals, 2000). 

Pectinas são substâncias complexas de polissacarídeos estruturais de origem vegetal 

que contêm uma grande proporção de subunidades metil-esterificado e ácido galacturônico 

ligadas por 1,4-ligações glicosídicas (de Vries & Visser 2001). Estes resíduos de ácido D -

galacturônico presentes ao longo da cadeia da pectina são interrompidos por resíduos L-

rhamnose, arabinose e resíduos galactose (De Vries & Visser 2001). Enzimas pécticas ou 

pectinolíticas são um complexo de enzimas que degradam polímeros pécticos e existem 

várias classes de enzimas envolvidas na degradação da pectina: liases (CE 4.2.2.10), 

esterases (CE 3.1.1.11) e poligalacturonases (CE 3.2.1.15) (De Vries & Visser, 2001).  

Vários organismos são capazes de produzir enzimas que degradam pectina e estes 

incluem plantas (Prade et al 1999), fungos filamentosos (Behere et al 1993, Hadj-Taieb et al 

2002), bactérias (Hugouvieux-Cotte-Pattat 2004) e algumas leveduras (Biely & Slavikova 

1994, Schwan et al 1997).  

O potencial biotecnológico das enzimas pectinolíticas de microorganismos tem 

atraído muita atenção no mundo inteiro por causa de suas múltiplas aplicações. Pectinase é 
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de grande importância na indústria de bebidas, devido à sua capacidade de melhorar a 

pressão e clarificação de sucos de frutas concentrados, sendo amplamente utilizados na 

indústria de alimentos no processamento de frutas e vegetais, na produção de vinho, a 

extração do azeite e fermentação (Uenojo & Pastore, 2006; Martos et al., 2009). 

Embora, um grande número de organismos que produzem pectinases tenha sido 

relatado, a seleção de potenciais isolados permanece como uma tarefa tediosa, 

especialmente, quando isolados potenciais devem ser obtidos para alcançar o rendimento 

máximo (Pandey et al., 1999; Martin et al., 2004). 

As leveduras oferecem como uma potencial alternativa para a produção de pectinases 

de uso na indústria. Assim, o objetivo deste estudo foi relatar a atividade pectinase em 

isolados de leveduras estocados na Coleção de Culturas Micoteca URM.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Leveduras e condições de crescimento 

  Um total de 16 leveduras isoladas a partir de resíduos agro-industriais e pertencentes 

aos gêneros Candida, Kluyveromyces, Pichia, Rhodotorula e Saccharomyces, foram obtidas 

da Micoteca URM, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil, estando mantidas em óleo 

mineral (Sherf, 1943). A distribuição das espécies avaliadas incluiu: C. lipolytica, C. peltata, 

K. marxianus, K. polysporus, P. barkeri, P. minuta, P. ohmeri, R. glutinis e S. cerevisiae. 

 

Seleção de leveduras quanto a atividade pectinolítica  

Suspensões de 106 células/mL foram preparadas e inoculadas na superfície do meio 

sólido (1,25% de pectina cítrica, fosfato de potássio a 50mM pH 5,5, extrato levedura a 

0,2% e 1,5% de ágar) contido em placas de Petri. Após quatro dias de crescimento a 25ºC, 

foi vertida sobre as placas uma solução com vermelho congo 0,05% (Sigma C-6277) e 
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incubada à temperatura ambiente durante uma hora. Em seguida, a solução vermelho congo 

foi removida das placas e a superfície do meio foi cuidadosamente lavada com água 

destilada. Assim, a atividade pectinolítica foi evidenciada pela formação de halo claro em 

torno das colônias conforme descrito por Uenojo & Pastore (2006). O experimento foi 

realizado em triplicata.  

 

Medições de atividade enzimática 

As leveduras foram cultivadas em 50mL de meio com pectina cítrica (YPA) [7.0g 

YNB (Difco), 5,0g glicose (Merck), 5,0g pectina cítrica (Sigma) para 1 litro de água 

destilada ajustada para pH 5,5 com 1,0 M de NaOH ( Merck)] e incubadas a 30°C durante 

48 h. Posteriormente as culturas foram centrifugadas a 7000×g durante 20min a 4°C. O 

sobrenadante foi utilizado para ensaios enzimáticos (Masoud & Jespersen 2006).  

 

 Ensaio para atividade poligalacturonase (PG) 

Para determinação da atividade PG, foi realizada uma mistura composta de 0,5mL de 

sobrenadante, 0,5mL de ácido poligalacturônico 0,5% (w/v) em 9,0mL de tampão acetato de 

sódio de 0,05 M (pH 5,5), e incubadas em banho maria a 45°C durante 1 h. Em seguida 

adicionado 1mL do ácido dinitrossalicílico (DNSA). A atividade PG foi determinada pela 

estimativa na quantidade de açúcar redutor como descrito por Miller (1959). Um mL da 

mistura foi adicionada a 1,0mL de ácido 3,5-Dinitrossalicilico (DSN) reagente [1% (w/v) 

DSN (Merck), 0,2% (w/v) fenol (Merck), com 0,05% (w/v) de sulfato de sódio (Merck) e 

1% (w/v) de hidróxido de sódio (Merck)] fervido durante 15 min, em seguida, o conteúdo 

foi resfriado sob água corrente. Para estabilização da cor, 1.0 mL da solução de tartarato de 

sódio potássio a 40% (w/v) (Merck) foi acrescentado posteriormente, para retornar à 

coloração inicial.   
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Após resfriamento, a densidade óptica foi medida em espectrofotometria a 575 nm. 

Ácido galacturônico (Sigma) foi utilizado como padrão. Uma unidade de atividade PG foi 

definida como a quantidade da enzima que catalisou a formação de 1,0 μmol de ácido 

galacturônico por min a 45°C. A atividade enzimática foi expressa como unidades de 

miligrama por mililitro (mg/mL) do sobrenadante. O experimento foi realizado em duplicata 

para cada isolado de levedura (Masoud & Jespersen 2006).  

 

Ensaio para atividade pectina liase (PL) 

Pectina liase foi determinada espectrofotometricamente (A235) no sobrenadante das 

culturas, de acordo com o método descrito por Albersheim (1966). A reação composta de 1 

mL a 0,5% (w/v) de pectina cítrica (Sigma) em 100 mM tampão fosfato, pH 5,5 adicionado 

de 1,0 mL de sobrenadante da cultura. A reação foi incubada durante 1 hora a 40ºC, e 

interrompida pela adição de 3,5 mL de HCl  0,5N. Uma unidade de atividade enzimática (U) 

de pectina liase foi definida como a liberação de 1mmol do produto insaturados por min-1. 

O coeficiente de extinção molar dos produtos insaturados ε235 = 5550 M-1 cm-1 foi 

utilizado para o cálculo da atividade UA = (ΔA / ε235). 103. (Mmol / mL), onde Δ é o 

aumento da absorbância por minuto. Todo experimento foi feito em duplicata para cada 

isolado de levedura.  

 

Ensaio para atividade pectina esterase (PE) 

Solução de pectina a 1% (w/v) (Sigma) foi preparada em cloreto de sódio 0,1 M 

(Merck) de pH 7,5, ajustado com NaOH 0,5 M (Merck). 5,0 mL do sobrenadante preparado 

anteriormente foi adicionado a 20 mL da solução de pectina e o pH foi mantido 7,5 durante 

30 min pela adição de NaOH a 0,02 M (Merck). A atividade enzimática foi detectada com 
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base no volume de NaOH adicionado (Barbny et al., 1990). O experimento foi realizado em 

duplicata para cada isolado de levedura. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os isolados em que foi detectada a enzima pectinase pertencem às espécies K. 

marxianus, P. ohmeri e S. cerevisiae (Tabela 1). 

De acordo com Oliveira et al. (2006), os tamanhos dos halos em placas não são 

necessariamente uma indicação dos níveis de atividade pectinolítica secretadas no meio 

líquido. Porém em nossa pesquisa, o tamanho do halo e a melhor atividade enzimática estão 

correlacoionados. 

No caldo YPA, apenas um isolado de levedura secretou poligalacturonase, a qual 

apresentou atividade 0.26mg/mL de ácido poligalacturônico por min-1. K. marxianus 

URM4405 foi o isolado que apresentou a mais forte da atividade pectinolítica em placas de 

meio contendo pectina cítrica, com halos em torno das colônias, medindo de 11-13 mm. 

Os dois isolados de S. cerevisiae testados (URM1460, URM5107) e um de P. ohmeri 

URM4417 mostraram atividade pectinolítica significativamente mais fraca com diâmetros 

de halos em torno das colônias medindo de 2,6-4,3 mm. A figura 1 ilustra a atividade de 

degradação de pectina em K. marxianus URM4405, indicado por um halo transparente de 

atividade pectinase contra um fundo vermelho-púrpura contrastado pela adição de vermelho 

congo. 

Pectina liase (Figura 2) e pectina esterase (Figura 3) foram produzidas pelas quatro 

as leveduras selecionadas após ensaio qualitativo. Autores relatam que a enzima 

pectinolítica mais comum encontrada em leveduras é PG (Barbny et al 1990, Blanco et al 

1994, Schwan et al 1997, Radoi et al 2005). No entanto, em vários casos, outras enzimas 
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pectinolíticas foram detectadas em leveduras, tais como a pectina esterase e pectina liase, 

sendo a primeira secretada por linhagem de S. cerevisiae isoladas de vinho (Gainvors et al 

1994) e a segunda encontrada em isolados de Rhodotorula spp, utilizadas para 

amolecimento de azeitonas em pesquisas realizada por Vaughn et al. (1969). 

No presente estudo, a atividade de PG foi secretada apenas por K. marxianus 

URM4405, o que indica que essa levedura foi capaz de utilizar ácido poligalacturônico 

como única fonte de carbono. Blanco et al. (1999) relata que a produção de PG em S. 

cerevisiae é afetada pela quantidade de oxigênio dissolvido, dependendo da cepa. O efeito 

repressivo devido à glicose em PG de K. marxianus é bastante evidente quando a 

concentração de açúcar no meio é cerca de 10%. A contradição entre os resultados 

encontrados em nossa pesquisa com os de outros autores (Gainvors et al. 1994) pode ser 

explicada por diferenças na metodologia empregada para detecção das enzimas em cada 

caso. 

A partir do presente estudo, pode-se observar que diferenças significativas nas 

quantidades de enzimas pectinolíticas secretadas foram encontrados entre as espécies de 

leveduras, bem como entre isolados de uma mesma espécie.  

Além de sua capacidade de secretar PG, o isolado K. marxianus URM4405 foi capaz 

de produzir PL com 0,08 mmol / mL e PE com 65 mU / mL, sendo fortemente indicado para 

aplicação em indústrias alimentícias. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to report the pectinolytic activity in some yeast. Sixteen yeast 

strains isolated from agro-industrial residues were evaluated for their ability to produce 

pectinolytic enzymes and four were able to produce the different enzymes of the pectinolytic 

complex. Only one yeast strain was found to secrete polygalacturonase. All secreted 

considerable amounts of pectin lyase and pectin esterase. Kluyveromyces marxianus 

URM4405 had the ability to secrete pectin lyase, pectin esterase and polygalacturonase. 

Based on the results we conclude that yeasts such as K. marxianus URM4405 have a great 

potential for the production of pectinolytic enzymes with great importance for application in 

food industries. 

 

Key words: Pectinase; Polygalacturonase; Pectinesterase; Pectin lyase; Yeasts. 
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Figura 1. Atividade pectinolítica evidenciada por halo formado em torno do crescimento da 

levedura em Kluyveromyces marxianus URM4405. 
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Figura 2. Atividade pectina liase (PL) por leveduras cultivadas em meio de pectina cítrica. 
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Figura 3. Atividade pectina esterase (PE) de leveduras cultivadas em meio de pectina 

cítrica. 
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Tabela 1. Seleção para atividade pectinase por espécies de leveduras. 

Espécies Número 

URM 

Fonte de 
Isolamento 

Atividade 

Pectinase 

Candida lipolytica      1120 Não informado - 

C. peltata 4681 Leite de vaca - 

Kluyveromyces marxianus 4404 Não informado - 

K. marxianus 4405 Não informado + 

K. polysporus 1283 Não informado - 

Pichia barkeri 4792 Mandioca - 

P. minuta 4788 Mandioca - 

P.ohmeri 4417 Cana de açúcar + 

Rodhotorula glutinis 5092 Não informado - 

R. glutinis 3961 Polpa de acerola - 

R. glutinis 944 Não informado - 

R. glutinis 1348 Não informado - 

Saccharomyces cerevisiae 1460 Não informado + 

S. cerevisiae 2659 Não informado - 

S. cerevisiae 2690 Não informado - 

S. cerevisiae 5107 Cana de açúcar + 

+, presença de atividade; -, ausência de atividade. 
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6 CONCLUSÕES GERAIS 

De acordo com os resultados obtidos podemos inferir que: 

 

 Isolados de Candida lipolytica, C. peltata, Kluyveromyces marxianus, K. polysporus, 

Pichia barkeri, P. minuta, P. ohmeri, Rhodotorula glutinis e Saccharomyces 

cerevisiae, permanecem viáveis quando preservados sob óleo mineral por longo 

período de tempo. 

 O método de preservação em óleo mineral mantém os aspectos taxonômicos típicos 

em isolados de C. lipolytica, C. peltata, K. marxianus, K. polysporus, P. barkeri, P. 

minuta, P. ohmeri, R. glutinis, S. cerevisiae. 

 ß-glicosidase é produzida por C. lypolytica URM1120, C. peltata URM4681, K. 

marxianus URM4404, K. polysporus URM1283, P. ohmeri URM4417, R. glutinis 

URM5092 e S. cerevisiae URM1460, URM5107. 

 Pectinase é produzida por K. marxianus URM4405, P. ohmeri URM4417 e S. 

cerevisiae URM1460, URM5107. 

 K. marxianus URM4405 produz pectina liase, pectina esterase e poligalacturonase. 

 P. ohmeri URM4417 e S. cerevisiae URM1460, URM5107 produzem pectina liase e 

pectina esterase. 

 C. peltata URM4681, S. cerevisiae URM5107 e K. marxianus URM4405 se 

destacam como as melhores produtoras de ß-glicosidase, pectina liase e 

poligalacturonase respectivamente. 

 Os isolados C. peltata URM4681, S. cerevisiae URM5107 e K. marxianus 

URM4405 são indicadas para uso industrial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


