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As pectinases são  um grupo  de enzimas que são  encontradas na parede celular de vegetais  e de alguns

microrganismos  fitopatogênicos,  sendo  capazes  de degradar  a  pectina que  é  um polissacarídeo  também
encontrado  na parede celular de vegetais. Essas enzimas, principalmente as poligalacturonases e a pectina

metil esterase, atuam como fator de virulência em microrganismos, além disso possuem grande importância

para utilização nas indústrias têxtil e alimentícia. O estudo objetivou caracterizar in silico genes de pectinases de

Moniliophthora perniciosa, fungo causador da vassoura-de-bruxa, superexpressar uma pectinase em sistema

heterólogo e detectar a atividade dessas enzimas nas diferentes isoformas do fungo em diferentes meios de

cultura. Foram encontrados no banco de dados do M. perniciosa genes de poligalacturonase correspondentes

aos  do  Genblank,  sendo  estas  sequências  de genes  utilizadas  para a  confecção  de primers  específicos,

possibilitando a síntese de cDNAs, a posteriores análises de expressão gênica e expressão heteróloga. Em

paralelo, testes de atividade foram realizados para a pectina metil esterase; pouca atividade foi detectada para

essa enzima, sendo necessária a utilização de novos protocolos e estudos na tentativa de se obter melhores

resultados. A metodologia empregada está sendo discutida neste trabalho.
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