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Introdução

A enzima Polifenol oxidase é uma oxido-redutase de
grande importância nos vegetais e frutas não só pela
aparência escura de produtos agrícolas descascados e

do desenvolvimento de cor em alguns grãos como café,
mas também por sua participação em outros processos
tais como a síntese de lignina, a oxidação do ácido
indol acético e seu papel em aspectos patológicos rela-
cionado com resistência a doenças.
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Resumo
Introdução – Extrato bruto de banana nanica (Musa acuminata); uma das melhores fontes vegetais

da enzima Polifenol oxidase (PFO) [EC.1.14.18.1]13, foi parcialmente purificada e caracterizada
pretendendo-se usar, para futuros estudos como material biocatalítico para a oxidação aeróbica dos
substratos fenólicos. Material e Métodos – Foi estudada a extração da PFO dessa fonte13 e a
purificação parcial desse extrato bruto usando etanol, acetona e sulfato de amônio (0-80%), que
precipitam o excesso de enzimas presentes nesse extrato, com posterior diálise. A seguir, foi
determinada a atividade e proteína total nesses extratos. O pH de estabilidade e de atividade, o efeito
da temperatura e da estabilidade ao calor sobre a atividade da enzima; além da determinação da
estabilidade (tempo de armazenamento), foram determinados. Resultados – A purificação parcial do
extrato bruto apresentou melhores resultados com sulfato de amônio (40%) dialisado em membrana
semi-permeável, comparado com etanol e acetona; isto pode ser devido esses dois últimos terem
precipitado a enzima em questão, por apresentarem baixa constante dielétrica.O pH de estabilidade
foi de 6,0 e o pH de atividade foi de 6,5; mantendo-se a faixa encontrada para o extrato bruto13. A
temperatura ótima encontrada foi de 30°C e o tempo de armazenamento desse extrato foi em torno
de 50 dias, apresentando menor decréscimo de atividade com o tempo, quando comparado com o
extrato bruto13. Conclusão – As características cinéticas do extrato parcialmente purificado não
apresentaram grandes variações comparado com o extrato bruto13; além do tempo de purificação
enzimática ser longo, aumentando o tempo para análises analíticas usando essa enzima.
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Abstract
Introduction – Crude extract of stunded banana (Musa acuminate); best source of enzyme Poly-

phenol oxidase (PPO) [EC.1.14.18.1]13, it was partially purificated and characterized and will be used to
futures studies as biocatalitic material to the aerobic oxidation of phenolics substrates. Material and
Methods – The extraction of PPO in this source was studied13 and the partial purification in this crude
extract using ethanol, acetone and sulphate of ammonia (0 – 80%), that precipitate the excess of
enzymes presents in this extract and after dialysis. Ahead, the activity and total protein was determined
in this extracts. The pH of estability and activity, the effect of temperature and estability to the heat upon
the activity of enzyme; beyond of determination of estability (stockpite’s time), they were determinated.
Results – The partial purificated of crude extract introduced best results with dialysied sulphate of
ammonia (40%), compared with ethanol and acetone; this can be due to these two last had
precipitated the enzyme in question, by they introduce low constant dielectric. The pH of estability was
6,0 and the pH of activity was 6,5; keeping the range found to the crude extract13. The temperature
found it was 30°C and stockpile’se time in this extract was about 50 days, introducing minor decrease
activity with the time, when compared with the crude extract13. Conclusion – Characteristics kinetics of
extract partially purificated didn’t introduce large variations compared with the crude extract13; beyond
of time enzymatic purification to be long, increasing the time for analytics analysis using this enzyme.
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Fenolases também tem sido investigadas no aumento
da resistência de plantas para vários microorganismos.
Szent e Vietorisz20 (1931) e Deveral e Wood2 (1961) con-
cluíram que quinonas produzidas pela intensa oxidação
de fenolases em tecidos de plantas são tóxicos para
alguns microrganismos patogênicos.

Tem-se realizado uma grande quantidade de traba-
lhos sobre a Polifenol oxidase principalmente em frutos,
em comparação com trabalhos realizados em
hortaliças e raízes. Tem sido estudada em frutos tais
como: abacate4-5, pera14,24, manga22. Também em espi-
nafre16, batata21, inhame17 e banana nanica e batata do-
ce10-11. Evidências têm sido apresentadas as quais
indicam que plantas contém várias fenolases diferen-
tes. A presença de dois ou mais tipos de enzimas
separadas por técnicas físicas tem sido mostrada no
caso de fenolases do cogumelo19. Patil et al.8 (1963)
mostraram que a fenolase extraída de tubérculos de
batata pode ser separada por cromatografia e
eletroforese em dois componentes; isto evidencia a sua
parcial purificação. Signori e Lima18 (1984) purificaram
a enzima Polifenol oxidase de extrato bruto de inhame
usando técnicas de precipitação de proteínas, croma-
tografia e eletroforese. Macholán e Schanel6 (1977)
isolaram e imobilizaram a tirosinase de cogumelo para
detecção de compostos fenólicos em amostras de
águas residuais industriais.

Um dos principais problemas encontrados de muitos
produtos agrícolas (que contém fenolases), depois de
descascados ou durante o processamento industrial é a
formação ou o desenvolvimento de um escurecimento
dos tecidos, o qual lhes confere um aspecto indesejável
para o consumidor.

O escurecimento de frutas causado pela enzima Poli-
fenol oxidase (PFO) em contato com o oxigênio atmos-
férico, pode ser prevenido por exclusão do oxigênio
molecular, pela adição de agentes redutores, como L-
ácido ascórbico, por exemplo, por modificação do
substrato, por adição de SO2 e outros19.

A presença desses compostos fenólicos diminuem a
atividade da enzima PFO.

Então se usam métodos para reduzir esses compos-
tos fenólicos, e portanto incrementar a atividade de PFO
nos extratos enzimáticos.

A conformação da PFO pode ser alterada de acordo
com dois fatores a indução do substrato O2 e o pH
utilizado18.

A banana nanica constitui uma fonte importante de
Polifenol oxidase13; assim a importância de aprofundar
estudos para um melhor conhecimento deste produto
frente a enzima Polifenol oxidase. A Polifenol oxidase
(PFO) [EC 1.10.3.1] é uma proteína que contém cobre
como grupo prostético e a diferença da maioria das en-
zimas, pode catalisar dois tipos de reações diferentes23.
Estas reações incluem a hidroxilação de monofenóis pa-
ra produzir o-difenóis e a remoção de hidrogênios dos o-
difenóis para produzir quinonas. As quinonas formadas
nessa reação polimerizam-se, formando melaninas15.

Essa enzima PFO é de grande importância na deter-
minação da qualidade de frutas e hortaliças já que

através de suas reações podem produzir mudanças de
cor, sabor e valor nutritivo em produtos vegetais fres-
cos, enlatados e congelados7.

O uso de enzimas como a PFO (extrato bruto ou par-
cialmente purificado) utilizada na forma solúvel ou imo-
bilizada em membranas ou matrizes insolúveis facilitou
as análises químicas em Laboratório de Química Analíti-
ca de importantes espécies de interesse biológico, far-
macêutico e ambiental.

Para que as análises realizadas se tornassem mais
rápidas (principalmente em caso de urgência, como in-
toxicação de fenóis por ingestão ou inalação) Signori e
Fatibello-Filho17 (1994) empregaram a Polifenol oxidase
extraída do extrato bruto de inhame (Alocasia macrorhi-
za), imobilizada sobre uma membrana de teflon, tendo
como detector um eletrodo de oxigênio, para
determinar substratos fenólicos em águas residuais
industriais.

Perone9 (1996) desenvolveu um biossensor para
fenóis usando a enzima Polifenol oxidase extraída do
extrato bruto de inhame (Alocasia macrorhiza), para a
determinação de polifenóis em diversos tipos de chá.

Perone et al.13 (2000) e Perone10-11 (2002, 2003) desen-
volveram biossensores para fenóis usando a enzima
Polifenol oxidase extraída dos extratos brutos de bana-
na nanica (Musa acuminata) e batata doce (Ipomoea
(L.) Lam.), imobilizada em membrana de teflon para a
determinação de polifenóis em diversos tipos de chá e
em urina humana de pessoas que utilizam drogas que
metabolizam compostos fenólicos.

Este trabalho teve como objetivo purificar parcial-
mente a enzima Polifenol oxidase de banana nanica e
caracterizá-la, para a construção de um biossensor13.

Material e Métodos

Equipamentos

A solução tampão fosfato 0,1 mol/L com pH de 6,0-
8,0, a solução tampão acetato com pH de 3,0-5,5 e a
solução tampão citrato com pH de 3,0-8,0, foram pre-
paradas uti l izando-se um pH-metro da Analyser
modelo 300, para o ajuste e/ou confirmação do pH
desejado.

Para a obtenção do extrato bruto enzimático foram
utilizados um triturador (liqüidificador) e uma centrífuga
da Du Pont Instruments Sorvael, modelo RC-5B Plus,
provida de um rotor com diâmetro igual a 23 cm, mode-
lo SS 34 que também foi utilizada para a purificação
parcial do extrato bruto de banana nanica com etanol,
acetona e sulfato de amônio (0-80%).

Utilizou-se um espectrofotômetro da Analyser Orion,
modelo VIS 7220, nas medidas de absorbância para a
determinação da atividade enzimática e proteína total
no extrato bruto de banana nanica, no extrato parcial-
mente purificado com etanol, acetona, sulfato de amô-
nio (0-80%), após diálise e nas determinações envol-
vendo pH, o efeito da temperatura, estabilidade ao calor
e tempo de armazenamento, sobre a atividade da PFO
parcialmente purificada.
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Reagentes e soluções

Policlar SB-100 (Indústria ISP do Brasil Ltda) foi utili-
zado para remoção de compostos fenólicos naturais do
extrato bruto de banana nanica, através de ligações de
ponte de hidrogênio. Age como estabilizador em sucos,
vinhos e cerveja, insolúvel em água, apresentando fácil
remoção.

Reagentes de grau analítico foram usados para pre-
parar tampão, soluções precipitantes de proteínas na
purificação da enzima Polifenol oxidase como etanol,
acetona e sulfato de amônio (Merck) e solução do subs-
trato catecol (Sigma Chemical Co-St. Louis, Mo, USA).

A solução de albumina de soro bovino (1%) m/V (Sig-
ma Chemical Co), foi preparada em tampão fosfato 0,1
mol/L, (pH 6,5) e utilizada como padrão em análise de
proteína. Todas as soluções foram preparadas com
água bidestilada.

Procedimento analítico

Material biológico

A banana nanica foi adquirida em supermercados da
região.

Obtenção do extrato bruto

Cinqüenta gramas da fruta, descascados e picados em
pequenos pedaços, foram homogeneizados em liqüi-
dificador com 100ml de tampão fosfato 0,1 mol/L, pH 6,5,
contendo 5,0 g de policlar SB-100 e tempo de contato de
30 minutos13 (Perone, 2000). O polímero foi usado para
remoção de compostos fenólicos naturais presentes
nesse extrato, durante o processo. A seguir, o material foi
filtrado em gaze e centrifugado a 14000 r.p.m (rotações
por minuto) durante 20 minutos, a 5°C. A solução
sobrenadante foi armazenada em refrigerador a 4°C e
utilizada como fonte enzimática para medida de atividade,
proteína total, purificação parcial da PFO com etanol,
acetona e sulfato de amônio (0-80%)18; e posteriormente
na construção do biossensor amperométrico13.

Determinação da atividade da Polifenol oxidase e
proteína total

A atividade da Polifenol oxidase solúvel presente na
banana nanica foi determinada pela medida de absor-
bância em l = 410 nm, da melanina resultante da quino-
na formada após reação entre 0,2 ml da solução sobre-
nadante e 2,8 ml de solução 0,05 mol/L de catecol em
tampão fosfato 0,1 mol/L, pH 6,5 a 25°C17-18. A reação foi
monitorada durante 2 minutos1, tempo necessário para
atingir Vmáx.

Uma unidade de atividade é definida como a quanti-
dade de enzima que causa o aumento de 0,001 unida-
des de absorbância por minuto nas condições mencio-
nadas acima.

a = ∆A x 60 x 1000/ ∆t x d x Vamostra

onde: a= atividade (u/ml)

∆A= variação de absorbância
∆t = variação de tempo (min.)
d = diâmetro da cubeta
Vamostra = volume da amostra (ml)

A proteína total das soluções sobrenadantes foi
determinada pelo método do biureto3.

Purificação parcial da enzima Polifenol oxidase prove-
niente do extrato bruto de banana nanica

Precipitação de proteínas do extrato bruto de banana
nanica com acetona

A precipitação de proteínas com acetona foi determi-
nada, usando-se 50 ml de extrato bruto com a adição
de acetona a – 15°C. Foi adicionada acetona na propor-
ção (1V, 2V e 3V); a seguir o material foi centrifugado a
14.000 r.p.m. por 15 minutos, a 5°C18.

O precipitado formado foi dissolvido em 5 ml de tam-
pão fosfato 0,01 mol/L pH 6,5, centrifugado novamente
a 14.000 r.p.m., a 5°C18; a seguir foi determinada a ativi-
dade1 e o teor de proteína total3 na solução.

Precipitação de proteínas do extrato bruto de banana
nanica com etanol

Foi utilizado o mesmo procedimento anterior, só que
ao invés da acetona, foi usado o etanol (1V, 2V e 3V)18.

Precipitação de proteínas do extrato bruto de banana
nanica com sulfato de amônio (0-80%)

Nesta precipitação foi utilizado 50,0 ml de extrato bru-
to e concentrações de sulfato de amônio variando de 0-
80%, com intervalos de 20%.

O sulfato de amônio foi adicionado lentamente, com
agitação constante, e deixado em repouso por 30 minu-
tos. O precipitado foi dissolvido em tampão fosfato 0,01
mol/L pH 6,5, centrifugado a 14.000 r.p.m., a 5°C e a
seguir foi determinada a atividade1 e o teor de proteína
total3 em cada solução.

Diálise

Para eliminar o sulfato de amônio da solução enzimá-
tica acima, foi feito diálise da solução desse extrato de
PFO parcialmente purificado, em membrana de celofa-
ne semi-permeável próprio para diálise, contra tampão
fosfato 0,01 mol/L pH 6,5 contido num béquer, por 24
horas, com agitação e a 5°C.

Caracterização cinética da enzima PFO parcialmente
purificada

Efeito do pH

Determinação do pH de estabilidade da enzima PFO
parcialmente purificada com 40% de sulfato de amônio,
proveniente do extrato bruto de banana nanica.
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A estabilidade da enzima PFO parcialmente purifica-
da foi determinada incubando-se 0,5 ml da enzima par-
cialmente purificada em 2,0 ml de tampão acetato 0,1
mol/L com pH variando-se de 3,5 a 5,5 e tampão fosfato
0,1 mol/L com pH variando-se de 6,0 a 8,0, durante 24
horas18. A seguir, a atividade da enzima PFO foi determi-
nada1 para cada pH.

Determinação do pH de atividade da enzima PFO (par-
cialmente purificada), com 40% de sulfato de amônio;
proveniente do extrato bruto de banana nanica

O pH ótimo de atividade da enzima PFO parcialmente
purificada foi determinado, usando-se 0,2 ml da solução da
enzima parcialmente purificada e 2,8 ml de catecol 0,05
mol/L em tampão citrato-fosfato 0,1 mol/L, com pH va-
riando-se de 3,0 a 8,018. Assim, a atividade da enzima foi
determinada e conseqüentemente o pH ótimo de atividade.

Efeito da temperatura

Estudo do efeito da temperatura sobre a atividade da en-
zima PFO parcialmente purificada (40% de sulfato de
amônio) de banana nanica.

Determinou-se o efeito da temperatura ou seja, a tem-
peratura ótima sobre a atividade da enzima PFO par-
cialmente purificada, incubando-se 0,5 ml de enzima
PFO parcialmente purificada com sulfato de amônio
(40%) a diferentes temperaturas. A faixa de temperatura
estudada foi de 4,0 a 100°C18.

A seguir, a atividade enzimática foi determinada, para
cada valor de temperatura.

Determinação da estabilidade ao calor, sobre a atividade
da enzima PFO parcialmente purificada (40% de sulfato
de amônio) de banana nanica

Foi determinada a variação da Atividade enzimática
da enzima PFO parcialmente purificada com sulfato de
amônio (40%), por intervalos de tempo até 48 horas, e a
duas temperaturas diferentes 4,0°C e 25°C. A seguir a
atividade enzimática foi determinada a tempos e tempe-
raturas diferentes.

Determinação da estabilidade (tempo de armazenamen-
to) do extrato parcialmente purificado (40% de sulfato de
amônio) de PFO de banana nanica

A atividade da Polifenol oxidase (PFO) solúvel, presente
no extrato parcialmente purificado de banana nanica foi
determinada, usando as melhores condições ex-
perimentais de pH e temperatura; por um período de 50
dias para estudar a estabilidade da enzima nesse extrato.

Resultados e Discussão

Determinação da atividade da Polifenol oxidase e
proteína total no extrato bruto de banana nanica

A Tabela 1 mostra as atividades (unidades/ml), encon-
tradas nesse extrato, a proteína total (mg/ml)11 e ativi-
dade específica (unidades de PFO/mg de proteína total).

Tabela 1. Atividade, proteína total e atividade específica da
Polifenol oxidase encontrada no extrato bruto de
banana nanica

Material Atividade Proteína Atividade
(u/ml) (mg/ml) específica

Extrato bruto de 9400 10,5 895Banana nanica

Enzima pura � ———— ———— 2400(cogumelo)

Enzima purificada � 1075 23,0 47(cogumelo)

� Sigma
� [Macholán e Schánel6, 1977]

Purificação parcial da enzima Polifenol oxidase prove-
niente do extrato bruto de banana nanica

Precipitação de proteínas do extrato bruto de banana na-
nica com acetona

A precipitação de proteínas de extrato bruto com ace-
tona diminui a concentração de proteínas em solução. Isto
ocorre porque a acetona possui uma constante dielétrica
(e) menor que a da água, aumentando assim a atração
entre as moléculas protéicas, precipitando-as. Foi
necessário dois volumes de acetona para um volume de
extrato bruto para obter uma boa precipitação (Tabela 2).
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Tabela 2. Purificação parcial da PFO proveniente do extrato bruto de banana nanica com precipitação de proteínas desse extrato
usando acetona e etanol

Atividade da PFO Proteína total Atividade Purificação
Passo específica da PFO enzimática(u/ml) (mg/ml) (u/mg de proteína) (n vezes)
Extrato bruto da polpa 9400 10,5 895 1,00
de banana nanica

1V de acetona 9800 6,0 1633 1,82

2V de acetona 12300 5,1 2412 2,70

3V de acetona 7150 5,0 1430 1,60

1V de etanol 9500 10 950 1,06

2V de etanol 9800 9,5 1032 1,15

3V de etanol 6890 7,5 919 1,03



Precipitação de proteínas do extrato bruto de banana
nanica com etanol.

Os dados obtidos foram insatisfatórios, comparados
com a acetona (Tabela 2).

No caso de 3 V de acetona e 3 V de etanol a precipi-
tação protéica foi comprometida pois, os dados obtidos
mostram também a precipitação da enzima PFO obser-
vada pelo decréscimo de atividade da enzima nesses
passos (Tabela 2).

Precipitação de proteínas do extrato bruto de banana
nanica com sulfato de amônio (0-80%)

A precipitação com sulfato de amônio foi realizada
com a finalidade de concentrar mais a solução do
extrato bruto, portanto diminuir a concentração de
proteínas em solução. Esse processo foi realizado em
várias concentrações de sulfato de amônio (0-80%) e o
de melhor resultado foi o de 40% em sulfato de amônio
(Tabela 3).

O que se pode observar foi que usando o método
de purificação enzimática com sulfato de amônio na
concentração de 40%, o mesmo apresentou melhores
resultados (Tabelas 4 e 5). Isso pode ser verificado
com relação às atividades específicas da PFO no
extrato parcialmente purificado de banana nanica e a
quanto à purificação, comparada com as outras
precipitações realizadas. Assim, será utilizado para a
caracterização enzimática e para as determinações
amperométricas de compostos fenólicos em amostras
de urina humana.

Diálise

A diálise é a passagem de partículas do meio mais
concentrado (extrato enzimático) para o mais diluído
(tampão); assim diminuirá a concentração de proteí-
nas existentes nesse extrato; isso foi comprovado
através da atividade específica da PFO que apre-
sentou ligeiro aumento comparado com o extrato não
dialisado.

Caracterização cinética da enzima PFO de banana nani-
ca parcialmente purificada

Determinação do pH de estabilidade

A faixa encontrada para o pH de estabilidade envol-
vendo a PFO do extrato de banana nanica parcialmente
purificado com 40% de sulfato de amônio foi de 6,0 a
6,5 e o pH ótimo de estabilidade encontrado para esse
extrato foi de 6,0 (Tabela 4).

Tabela 4. Determinação do ph de estabilidade para a PFO pro-
veniente de extrato bruto de banana nanica parcial-
mente purificado com sulfato de amônio (40%),
usando tampão acetato e tampão fosfato 0,1 mol/L a
25°C

Extrato bruto de banana nanica
pH usados parcialmente purificado

Atividade PFO (u/ml)
3,0 680

3,5 1400

4,0 1440

4,5 1800

5,0 1860

5,5 1910

*6,0 *4152

6,5 3450

7,0 1515

7,5 1505

8,0 600

* melhor pH de estabilidade

Comparando o resultado do melhor pH de estabilida-
de da PFO de extrato bruto de banana nanica13 com o
melhor pH de estabilidade dessa enzima no extrato par-
cialmente purificado, verificou-se que houve um ligeiro
decréscimo no valor de pH (6,5 para 6,0) mas, a faixa
do pH de estabilidade manteve-se inalterada.

Determinação do pH de atividade

A enzima PFO presente no extrato de banana nanica
parcialmente purificado apresentou atividade numa
faixa de pH de 6,0 a 7,5. Abaixo desse pH a enzima é
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Tabela 3. Purificação parcial da PFO proveniente do extrato bruto de banana nanica com precipitação de proteínas desse ex-
trato usando sulfato de amônio (0-80%)

Atividade da PFO Proteína total Atividade Purificação
Passo específica da PFO enzimática(u/ml) (mg/ml) (u/mg de proteína) (n vezes)
Extrato bruto 9400 10,5 895 1,00
da polpa de
banana nanica

20% 12360 8,50 1454 1,62

*40% 60000 7,20 8333 9,31

60% 31000 7,00 4429 4,95

80% 15000 7,00 2143 2,40

* Melhor purificação enzimática da PFO de banana nanica



menos ativa e acima desse pH ocorre à auto-oxidação
do catecol. O pH ótimo de atividade encontrado foi de
6,5 (Tabela 5).

Tabela 5. Determinação do pH de atividade para a PFO pre-
sente no extrato bruto de banana nanica parcial-
mente purificado, usando tampão citrato-fosfato 0,1
mol/L a 25°C

Extrato bruto de banana nanica
pH usados parcialmente purificado

Atividade PFO (u/ml)
3,0 3420

3,5 3510

4,0 3815

4,5 4135

5,0 4800

5,5 5340

6,0 17500

*6,5 *26250

7,0 18010

7,5 7600

8,0 3200

* melhor pH de estabilidade

Comparando o resultado do melhor pH de atividade
da enzima PFO do extrato bruto de banana nanica13com
o melhor pH de atividade dessa enzima no extrato par-
cialmente purificado, verificou-se que não houve altera-
ção no valor.

Estudo do efeito da temperatura sobre a atividade da en-
zima PFO parcialmente purificada de banana nanica
(40% de sulfato de amônio).

A Tabela 6 mostra nesse estudo, que se pode traba-
lhar com a enzima PFO proveniente do extrato parcial-
mente purificado de banana nanica (dialisado) até a
temperaturas próximas de 35°C; ocorrendo pouca alte-
ração em sua atividade.

Tabela 6. Efeito da temperatura sobre a atividade da enzima
PFO parcialmente purificada de banana nanica com
40% de sulfato de amônio

T (°C) da Fração enzimática de PFO Atividade
parcialmente purificada (u/ml)

4,0 10920

10 10950

25 19700

*30 34800

35 31200

50 17600

* melhor pH de estabilidade

Determinação da estabilidade ao calor, sobre a atividade
da enzima PFO (parcialmente purificada com 40% de
sulfato de amônio) de banana nanica

A Tabela 7 mostra a variação da atividade enzimáti-
ca, para a solução dialisada da enzima PFO precipitada
com sulfato de amônio a 40%, por intervalos de tempo
até 48 horas, e a duas temperaturas (4°C e 25°C). Atra-
vés dos resultados concluiu-se que a PFO (parcialmen-
te purificada) de banana nanica, tem boa atividade à
temperatura ambiente até 48 horas e, portanto pode ser
utilizada para experimentos nestas condições.

Tabela 7. Determinação da atividade enzimática da PFO de
banana nanica, parcialmente purificada a tempos e
temperaturas diferentes

Fração Atividade Tempo
(u/ml) (horas)

I 26400 1,5

II 27300 1,5

I 26350 3,0

II 26900 3,0

I 29700 25,0

II 31280 25,0

I 24500 48,0

*6,5 18900 48,0

I = 4°C
II = Temperatura ambiente (25°C)

Determinação da estabilidade (tempo de armazenamen-
to) do extrato parcialmente purificado de PFO de banana
nanica

O que se pode observar, mesmo conservando o ex-
trato à baixa temperatura e usando as melhores condi-
ções experimentais, foi que a atividade da PFO parcial-
mente purificada da banana nanica diminuiu com o tem-
po, mas essa diminuição foi significativamente menor
quando comparada como o extrato bruto de banana na-
nica13, mostrando que a enzima parcialmente purificada
possui maior estabilidade.

Conclusão

Comparando-se a atividade da enzima PFO no extra-
to bruto de banana nanica13 com a atividade dessa enzi-
ma no extrato parcialmente purificado observou-se au-
mento significativo na atividade enzimática para esse
último, mas o tempo do processo é longo. As caracterís-
ticas analíticas como pH de estabilidade, atividade,
temperatura ótima de atividade e tempo de armazena-
mento do extrato parcialmente purificado apresentaram
faixas correlatas as apresentadas por Perone et al.13

(2000). Assim o extrato bruto de PFO continua sendo
boa opção para a construção de biossensores por
apresentar tempo menor de preparação e também boa
atividade, diminuindo custo na análise de fenóis.
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