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Resumo 



 

RESUMO 

 

BERNARDI, A. V. Clonagem, expressão e caracterização de três enzimas hidrolíticas de 

Aspergillus fumigatus envolvidas na desconstrução de bagaço de cana-de-açúcar. 2021. 

317f. Tese (doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

A lignocelulose representa a fonte de carbono renovável mais abundante da Terra, a partir da 

qual bioprodutos de alto valor agregado, como o etanol 2G, podem ser obtidos. Contudo, devido 

à elevada recalcitrância imposta pela complexa associação entre celulose, hemicelulose e 

lignina, grandes quantidades de enzimas do tipo CAZymes são necessárias para a conversão 

eficiente em açúcares fermentáveis. Os preços elevados dessas enzimas correspondem hoje a 

mais de 15% dos custos totais envolvidos no processamento da biomassa, sendo portanto um 

dos principais entraves para a implementação de biorrefinarias lignocelulósicas em larga escala 

e de forma economicamente viável. A bioprospecção de enzimas mais robustas para aplicações 

industriais pode contribuir para a otimização dos coquetéis enzimáticos, maximizando os 

rendimentos dos produtos e, simultaneamente, reduzindo os custos do processo. Nesse 

contexto, o objetivo do presente trabalho foi caracterizar as propriedades bioquímicas e 

cinéticas de três enzimas hidrolíticas de A. fumigatus Af293 – uma endoglucanase GH7 (Af-

EGL7), uma celobiohidrolase GH6 (AfCel6A) e uma xilanase GH10 (Af-XYLA) – as quais 

foram identificadas pelo nosso grupo de pesquisa em secretoma e transcriptoma, quando o 

fungo foi cultivado na presença de bagaço de cana-de-açúcar explodido (SEB). Para tanto, o 

gene Af-egl7 foi clonado nos respectivos vetores pET-28a(+) e pPICZαA para expressão 

heteróloga em E. coli RosettaTM (DE3) pLysS e P. pastoris X-33. Os genes Afcel6A e Af-xylA, 

por sua vez, foram expressos somente em P. pastoris X-33. A endoglucanase Af-EGL7 

produzida em dois sistemas de expressão diferentes apresentou propriedades enzimáticas bem 

distintas, principalmente em termos de estabilidade e eficiência catalítica. As condições ótimas 

de temperatura e pH foram as mesmas em ambos os casos – 55 ºC e pH 5,0 – assim como a 

tolerância a diferentes aditivos presentes no meio reacional. Embora substancialmente menos 

ativa, a Af-EGL7 produzida em bactéria foi capaz de atuar sinergicamente com o coquetel 

Celluclast®1.5L durante a degradação de SEB, e, assim, promover aumentos consideráveis nos 

percentuais de açúcares redutores liberados. Similarmente, a Af-EGL7 expressa em P. pastoris 

exibiu sinergismo com o coquetel comercial sobre esse e outros resíduos lignocelulósicos. A 

celobiohidrolase AfCel6A exibiu atividade máxima entre 55-60 ºC e pH 5,5-6,0. Essa enzima 

apresentou estabilidade considerável em diferentes condições de temperatura e pH, além de alta 

resistência à inibição por glicose em concentrações de até 250 mM. A AfCel6A atuou em 

sinergia tanto com o coquetel quanto com a Af-EGL7 na degradação de CM-Celulose e 

biomassas mais complexas, o que resultou em rendimentos de hidrólise muito superiores em 

comparação ao controle. Para a xilanase Af-XYLA, o melhor desempenho foi alcançado a 80 

ºC e na faixa de pH de 5,0-7,0. Os parâmetros cinéticos da Af-XYLA sobre xilana foram muito 

superiores aos reportados na literatura para outras xilanases GH10 fúngicas. A Af-XYLA 

demonstrou elevada tolerância aos açúcares glicose e xilose em concentrações de até 250 mM, 

além de estabilidade considerável a diferentes temperaturas e pH. Similarmente ao observado 

para as duas celulases recombinantes, o alto grau de sinergismo entre a Af-XYLA e as celulases 

comerciais intensificou substancialmente a liberação de açúcares redutores a partir de bagaço 

de cana-de-açúcar pré-tratado. Juntos, os resultados obtidos apontaram essas três enzimas 

recombinantes como potenciais alvos para aplicações em biorrefinarias lignocelulósicas.   

 

Palavras-chave: Aspergillus fumigatus, lignocelulose, endoglucanase, celobiohidrolase, 

xilanase 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Abstract 



 

ABSTRACT 

 

BERNARDI, A. V. Cloning, expression and characterization of three hydrolytic enzymes 

from Aspergillus fumigatus involved in the deconstruction of sugarcane bagasse. 2021. 

317f. Tese (doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

Lignocellulose represents the most abundant renewable carbon source on Earth, from which 

high value-added bioproducts, such as 2G ethanol, can be obtained. However, due to the high 

recalcitrance imposed by complex association between cellulose, hemicellulose and lignin, 

large amounts of CAZymes are needed for an efficient conversion into fermentable sugars. The 

high prices of these enzymes currently account for more than 15% of the total costs involved 

in biomass processing, being therefore one of the main obstacles to the economically feasible 

implementation of large-scale lignocellulosic biorefineries. Bioprospecting for more robust 

enzymes for industrial applications can contribute to the optimization of enzyme cocktails, 

maximizing product yields and, simultaneously, reducing process costs.  In this context, the aim 

of the present work was to characterize the biochemical and kinetic properties of three 

hydrolytic enzymes from A. fumigatus Af293 – a GH7 endoglucanase (Af-EGL7), a GH6 

cellobiohydrolase (AfCel6A) and a GH10 xylanase (Af-XYLA) – which were identified by our 

research group on secretome and transcriptome, when the fungus was cultivated in the presence 

of sugarcane exploded bagasse (SEB). For this purpose, Af-egl7 gene was cloned into the 

respective vectors pET-28a(+) and pPICZαA for heterologous expression in E. coli RosettaTM 

(DE3) pLysS and P. pastoris X-33. Afcel6A and Af-xylA genes were expressed only in P. 

pastoris X-33. Af-EGL7 endoglucanase produced in two diferente expression systems showed 

very distinct enzymatic properties, mainly in terms of stability and catalytic efficiency. The 

optimal conditions of temperature and pH were the same in both cases – 55 ºC and pH 5.0 – as 

well as the tolerance to different additives present in the reaction mixture. Although 

substantially less active, Af-EGL7 produced in bacteria was able to act synergistically with the 

Celluclast®1.5L cocktail during SEB degradation and thus promote considerable increases in 

the percentage of reducing sugars released. Similarly, Af-EGL7 expressed in P. pastoris 

exhibited synergism with the commercial cocktail on this and other lignocellulosic residues. 

AfCel6A cellobiohydrolase exhibited maximal activity between 55-60 ºC and pH 5.5-6.0. This 

enzyme showed considerable stability under different conditions of temperature and pH, in 

addition to high resistance to inhibition by glucose at concentrations up to 250 mM. AfCel6A 

acted synergistically with both cocktail and Af-EGL7 on the degradation of CM-Cellulose and 

more complex biomasses, which resulted in much higher hydrolysis yields compared to the 

control. For Af-XYLA xylanase, the best performance was achieved at 80 ºC and in the pH 

range 5.0-7.0. Af-XYLA kinetic parameters on xylan were much higher than those reported in 

the literature for other fungal GH10 xylanases. Af-XYLA showed high tolerance to glucose and 

xylose at concentrations up to 250 mM, in addition to considerable stability at different 

temperatures and pH. Similar to what was observed for the two recombinant cellulases, the high 

degree of synergism between Af-XYLA and commercial cellulases substantially boosted the 

release of reducing sugars from pretreated sugarcane bagasse. Together, the results obtained 

indicated these three recombinant enzymes as potential targets for applications in 

lignocellulosic biorefineries.  

 

Keywords: Aspergillus fumigatus, lignocellulose, endoglucanase, cellobiohydrolase, xylanase 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CENÁRIO ENERGÉTICO GLOBAL 

 

A exploração em massa de recursos naturais não-renováveis (petróleo, gás natural, 

carvão mineral) como fontes de energia teve início há mais de 200 anos e, atualmente, atende 

a aproximadamente 87% da necessidade energética mundial (ABRAHAM et al., 2020; VIEIRA 

et al., 2020; SOUZA et al., 2015). Ainda que a pandemia de Covid-19 tenha impactado 

temporariamente o consumo de energia, o aumento do mesmo irá inevitavelmente ocorrer nos 

próximos anos em decorrência da expansão populacional e do desenvolvimento econômico 

(NOVACANA, 2021; SU et al., 2020; VENKATA MOHAN et al., 2019). Atreladas a essa 

demanda crescente, somam-se duas principais questões: de um lado, o esgotamento inevitável 

das reservas de combustíveis fósseis e, de outro, a necessidade urgente de mitigar as emissões 

de gases de efeito estufa (GEE) para a atmosfera e, assim, controlar o aquecimento global 

(CUNHA et al., 2019; HOSSEINI KOUPAIE et al., 2019; FATMA et al., 2018). Todos esses 

fatores tem impulsionado cada vez mais investimentos na produção de energia a partir de 

biomassas ou outras fontes renováveis (por exemplo: solar, eólica, hídrica, geotérmica) 

(ABRAHAM et al., 2020; TOOR et al., 2020; BERNARDI et al., 2019). Uma vez que 

aproximadamente 16% das emissões globais de GEE provêm do setor de transportes, a 

substituição dos combustíveis à base de petróleo por biocombustíveis poderá contribuir 

consideravelmente para solucionar todas essas questões e promover segurança energética 

(GLASGOW et al., 2021; SHARMA et al., 2020; HOSSEINI KOUPAIE et al., 2019; FATMA 

et al., 2018; PEREIRA et al., 2015).  

 

1.2 ETANOL DE 1ª E 2ª GERAÇÃO NO BRASIL 

 

Apesar de existirem diferentes tipos de biocombustíveis (biodiesel, biogás, biobutanol, 

biohidrogênio), o bioetanol de primeira geração (1G) é, predominantemente, o mais utilizado, 

com uma produção global de mais de 97,8 bilhões de litros ao ano (TOOR et al., 2020; CARPIO 

& SOUZA, 2019). Nesse cenário, o Brasil ocupa uma posição de destaque, sendo o maior 

produtor mundial de etanol a partir da cana-de-açúcar, contribuindo com mais de 27% para o 

total mencionado acima (CORTEZ et al., 2020; CARPIO & SOUZA, 2019; NEVES et al., 

2016). Mais especificamente, de acordo com os dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

(UNICA), o país produziu, na safra de 2020/2021, cerca de 657 milhões de toneladas de cana-
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de-açúcar: insumo esse que foi utilizado para gerar 32,5 bilhões de litros de etanol total, além 

de 41,5 milhões de toneladas de açúcar e 22,6 TWh de bioeletricidade (UNICADATA). 

Atualmente, quase a totalidade desse volume de etanol produzido é de primeira geração – uma 

tecnologia que envolve a fermentação alcoólica, pela levedura Saccharomyces cerevisiae, da 

sacarose presente no caldo extraído dos colmos da cana-de-açúcar (de GOUVÊA et al., 2018; 

BORIN et al., 2015). Entretanto, a perspectiva de aumento gradual e significativo na demanda 

por esse biocombustível alavanca a necessidade de investir em outras tecnologias que possam 

aumentar o desempenho de produção, sendo o etanol de segunda geração (2G) – produzido a 

partir de biomassas lignocelulósicas – uma das alternativas mais relevantes (ALI et al., 2020; 

FERREIRA & TAHERZADEH, 2020; BERNARDI et al., 2018; BEZERRA & 

RAGAUSKAS, 2016; PEREIRA et al., 2015).  Estima-se que a associação entre ambas as 

tecnologias de produção possa aumentar em até 40% o rendimento desse produto, o que 

atenderá seguramente às necessidades energéticas futuras e ainda poderá contribuir para a maior 

sustentabilidade do etanol (FERREIRA & TAHERZADEH, 2020; BORIN et al., 2017; 

ROCHA et al., 2016; BORIN et al., 2015). O Brasil é, hoje, um dos pioneiros na produção de 

etanol 2G, com duas plantas industriais operando em escala comercial: Costa Pinto (Raízen) e 

Bioflex (Granbio), localizadas em Piracicaba (São Paulo) e São Miguel dos Santos (Alagoas), 

respectivamente (NOVACANA, 2020; OBYDENKOVA et al., 2019; LOPES et al., 2016). 

Juntas, as duas usinas produziram 6,1 milhões de litros de etanol lignocelulósico em 2019 

(NOVACANA, 2020), um volume ainda bem distante do esperado. Para melhorar os níveis de 

produção e consolidar o etanol 2G no mercado, é necessário superar alguns obstáculos 

envolvidos no processo que, por sua vez, são majoritariamente decorrentes da natureza 

recalcitrante da lignocelulose (FERREIRA & TAHERZADEH, 2020; CHANDEL et al., 2019; 

LOPES et al., 2017), o que será discutido mais detalhadamente nos tópicos a seguir. 

 

1.3 BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 

 

A biomassa lignocelulósica, constituinte-chave da parede celular vegetal,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

representa a fonte de carbono mais abundante da Terra e a matéria-prima renovável mais 

promissora para a produção de bioenergia e outros produtos de base biológica (Figura 1) 

(BERNARDI et al., 2021a; CHEN et al., 2021; WANG et al., 2019a). Materiais 

lignocelulósicos podem ser obtidos de inúmeras fontes, como lixos municipais e industriais, 

resíduos de madeira e floresta e, ainda, subprodutos de atividades agrícolas (palha de milho, 

palha de trigo, palha de arroz, sorgo, bagaço de cana-de-açúcar, entre outros); dentre esses, o 
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bagaço de cana-de-açúcar se destaca em países de clima tropical devido à sua maior 

disponibilidade (ABRAHAM et al., 2020; FATMA et al., 2018; JAIN et al., 2018; NEVES et 

al., 2016; BATALHA et al., 2015). 

 

Figura 1 – Bioprodutos de alto valor agregado que podem ser obtidos a partir do processamento da lignocelulose 

nas biorrefinarias 

 

 
 

Fonte: figura adaptada de de PAULA et al., 2019. 

 

No caso do Brasil, a cada tonelada de cana-de-açúcar processada para extração do caldo, 

são gerados cerca de 270-280 kg de bagaço (BRAGA & POLETTO, 2020; BORIN et al., 2017). 

Uma parcela desse bagaço é empregada na cogeração de energia para autoconsumo nas usinas 

sucroalcooleiras, sendo o excedente exportado para o Sistema Interligado Nacional (SIN) para 

suprir o fornecimento de energia elétrica em períodos de sazonalidade (como no inverno, 

quando há escassez de chuvas e, portanto, o abastecimento das hidrelétricas é comprometido) 

(BRAGA & POLETTO, 2020; GUERRA et al., 2020; BATALHA et al., 2015; PEREIRA et 

al., 2015). Contudo, uma fração significante desse resíduo permanece inexplorada no campo, 

constituindo um problema ambiental devido aos riscos de combustão espontânea e proliferação 

de vetores (ABRAHAM et al., 2020; BRAGA & POLETTO, 2020; BATALHA et al., 2015). 

Desse modo, o aproveitamento do bagaço para a produção de etanol 2G e derivados químicos 
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configura uma estratégia vantajosa em muitos sentidos: além de ser um substrato de baixo custo, 

possibilita aumentar a produtividade do etanol e outros derivados sem a necessidade de 

expansão das áreas de cultivo; não compete com a indústria alimentícia e, ainda, oferece uma 

solução para o descarte incorreto desse material (BRAGA & POLETTO, 2020; ABUD & 

SILVA, 2019; BEZERRA & RAGAUSKAS, 2016; PEREIRA et al., 2015; SAMBUSITI et al., 

2015). 

Apesar de todos os pontos favoráveis à sua utilização como insumo, a lignocelulose 

possui uma estrutura altamente recalcitrante formada pela complexa associação entre seus três 

principais componentes poliméricos (celulose, hemicelulose e lignina) (Figura 2) (WANG et 

al., 2019a; XU et al., 2019; ANDLAR et al., 2018). Esse constitui o principal desafio para o 

processamento da mesma nas biorrefinarias, que dificulta alcançar uma produção dos derivados 

em larga escala de forma eficiente e rentável (GOMES et al., 2021; van EERDE et al., 2020; 

ROSALES-CALDERON & ARANTES, 2019). 

 

Figura 2 – Representação da estrutura da biomassa lignocelulósica 

 
Fonte: figura adaptada de HASANOV et al., 2020. 

 

A proporção entre os polímeros que compõem a lignocelulose é dependente da fonte da 

matéria-prima e do estágio de crescimento da planta, podendo variar até mesmo entre 

indivíduos de uma mesma espécie (KHAIRE et al., 2021; LI & ZHENG, 2017; MÉNDEZ 
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ARIAS et al., 2016). No caso da biomassa do bagaço da cana-de-açúcar, observa-se, 

geralmente, uma composição de 40-50% celulose, 25-35% hemicelulose e 15-20% lignina, 

além de um pequeno percentual de outros componentes (cinzas e extrativos) (ALOKIKA et al., 

2021; BORIN et al., 2017, 2015; SZCZERBOWSKI et al., 2014). Dentre esses, apenas as 

frações de celulose e hemicelulose são compostas por polissacarídeos e podem ser utilizadas 

como matéria-prima para a produção do etanol por fermentação (YOO et al., 2020; 

MATSUSHIKA et al., 2009). Contudo, é importante salientar que a valorização da lignina 

como alternativa renovável para a obtenção de produtos químicos de alto valor agregado (por 

exemplo: vanilina, adesivos fenol-formaldeído, biopolímeros, entre outros) poderia aumentar 

significativamente a competitividade econômica das biorrefinarias (YOO et al., 2020; de 

PAULA et al., 2019; LI et al., 2019a; SHIKINAKA et al., 2018). As características químicas e 

estruturais desses três componentes poliméricos estão descritas mais detalhadamente a seguir. 

 

1.3.1 Celulose 

 

A celulose é o componente majoritário da lignocelulose, sendo assim o polissacarídeo 

mais abundante da Terra (STRAKOWSKA et al., 2014). Quimicamente, consiste em um 

homopolímero linear constituído por 7000-15000 unidades de D-glicose unidas umas às outras 

através de ligações glicosídicas β(14) e interações de hidrogênio intramoleculares (Figura 3) 

(de PAULA et al., 2019; STRAKOWSKA et al., 2014; MOOD et al., 2013; HORN et al., 

2012). Os monômeros de glicose consecutivos encontram-se rotacionados entre si por um 

ângulo de 180º, portanto a celobiose (dissacarídeo) é a menor unidade repetitiva da molécula 

de celulose (SHARMA et al., 2020; HOSSEINI KOUPAIE et al., 2019; STRAKOWSKA et 

al., 2014; HORN et al., 2012). Na natureza, cerca de 30-36 cadeias celulósicas agregadas 

lateralmente através de interações de hidrogênio intermoleculares e forças de van der Waals 

formam microfibrilas altamente cristalinas e insolúveis, podendo apresentar algumas regiões 

amorfas em sua estrutura (SHARMA et al., 2020; HOSSEINI KOUPAIE et al., 2019; SEGATO 

et al., 2017; STRAKOWSKA et al., 2014; HORN et al., 2012; ARANTES & SADDLER, 

2010). Essas características estruturais conferem à celulose uma elevada resistência a ataques 

químicos e biológicos, tornando-a o polissacarídeo de mais difícil desconstrução da parede 

celular vegetal (ALI et al., 2020; de PAULA et al., 2019; HOSSEINI KOUPAIE et al., 2019; 

KIM et al., 2019; LI & ZHENG, 2017; SEGATO et al., 2017).  
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Figura 3 – Estrutura química da celulose 

 
Fonte: figura adaptada de LEE et al., 2014. 

 

1.3.2 Hemicelulose 

 

A hemicelulose compreende uma série de heteropolissacarídeos ramificados com graus 

de polimerização variando entre 200-700 e que podem apresentar em sua composição hexoses 

(D-glicose, D-galactose, D-manose), pentoses (D-xilose, L-arabinose), ácidos urônicos (ácido 

D-glucurônico, ácido 4-O-metil-D-glucurônico, ácido D-galacturônico) e ácido acético (Figura 

4) (ABRAHAM et al., 2020; MOOD et al., 2013; CANILHA et al., 2012). De maneira geral, 

os polímeros de hemicelulose podem ser classificados como xilanas (esqueleto de β-(1,4)-D-

xilopiranose), mananas (esqueleto de β-(1,4)-D-manopiranose), xiloglucanas (esqueleto de β-

(1,4)-D-glicopiranose) ou β-glucanas (cadeia linear formada por ambas unidades de β-1,3-  e 

β-1,4-D-glicopiranoses), os quais podem apresentar diferentes cadeias laterais (MÉNDEZ-

LÍTER et al., 2021; de PAULA et al., 2019). Dentre esses, as xilanas se destacam pela maior 

abundância e, conforme mencionado acima, são constituídas por um esqueleto central de 

monômeros de D-xilose interconectados através de ligações glicosídicas β(14), sendo o 

mesmo frequentemente acetilado e podendo conter principalmente ramificações de L-arabinose 

e ácido D-glucurônico ligadas às unidades de xilopiranose em vários níveis (BERNARDI et al., 

2021a; MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; ABRAHAM et al., 2020; CHANG et al., 2017; 

CORTEZ et al., 2010). 

Ao contrário da celulose, a fração hemicelulósica é estruturalmente amorfa, sendo, 

portanto, mais susceptível à degradação (ABRAHAM et al., 2020; CANILHA et al., 2012). Na 
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parede celular vegetal, a hemicelulose está ligada de forma não-covalente às microfibrilas 

celulósicas, revestindo-as e atuando como uma barreira a agentes químicos e biológicos 

(ABRAHAM et al., 2020; ALI et al., 2020; ARANTES & SADDLER, 2010). 

 

Figura 4 – Estruturas químicas de diferentes tipos de hemiceluloses 

 
Fonte: CORTEZ et al., 2010. 

 

1.3.3 Lignina 

 

A lignina é o biopolímero aromático presente em maior abundância na natureza, 

existindo como uma barreira física de proteção contra microrganismos ao mesmo tempo em 

que promove força e hidrofobicidade à parede celular vegetal (ALOKIKA et al., 2021; YOO et 

al., 2020; LIU et al., 2018). Conforme ilustrado na Figura 5, sua estrutura consiste, basicamente, 

em repetições de três principais subunidades – guaiacil, siringil e p-hidroxifenil – derivadas da 

polimerização dos respectivos monolignóis – álcoois coniferílico, sinapílico e p-cumarílico – e 

cujas proporções variam entre as espécies vegetais (ALOKIKA et al., 2021; ANTOLINI, 2021; 

YOO et al., 2020; LIU et al., 2018). Na parede celular, a lignina encontra-se associada à 
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hemicelulose através de ligações do tipo éster com cadeias laterais dos heteropolissacarídeos, 

envolvendo a fração holocelulósica (ALOKIKA et al., 2021; ALI et al., 2020). Suas 

propriedades químicas e estruturais fazem dela um fator-chave responsável pela elevada 

recalcitrância da lignocelulose e, por consequência, um dos principais obstáculos para uma 

recuperação eficiente dos açúcares simples que compõem a biomassa (YOO et al., 2020; de 

PAULA et al., 2019; CANILHA et al., 2012). 

 

Figura 5 – Estrutura química da lignina 

 
Fonte: LEE et al., 2014. 

 

1.4 SACARIFICAÇÃO ENZIMÁTICA 

 

Devido à complexidade estrutural da lignocelulose, seu processamento nas 

biorrefinarias envolve, inicialmente, um pré-tratamento (podendo ser físico, químico, físico-

químico, biológico ou uma combinação entre eles) que visa modificar a estrutura da biomassa 

para tornar seus polissacarídeos mais acessíveis. Essa etapa inicial, por si só, corresponde a 

cerca de 50% dos custos totais do processo de fabricação do etanol, devido à grande quantidade 
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de energia e reagentes químicos despendida durante a sua realização (ZHANG et al., 2021; 

VIEIRA et al., 2020; ABUD & SILVA, 2019; CHANDEL et al., 2019; BRIENZO et al., 2017; 

SINDHU et al., 2016). O passo seguinte consiste na hidrólise (sacarificação) do material pré-

tratado, na qual celulose e hemicelulose são convertidas a açúcares monoméricos, 

principalmente glicose e xilose. Esses últimos serão processados a etanol, mediante ação 

microbiana, durante a etapa de fermentação (ALOKIKA et al., 2021; ALI et al., 2020; 

BERNARDES et al., 2019; PAULOVA et al., 2015). 

Mesmo que a despolimerização da celulose e hemicelulose possa ser realizada 

quimicamente, a hidrólise enzimática constitui uma abordagem muito mais ecológica e 

sustentável e, portanto, é o principal método utilizado nas biorrefinarias. Comparada à hidrólise 

ácida, a sacarificação enzimática requer condições reacionais mais suaves, envolve um menor 

gasto energético, gera menores quantidades de inibidores da fermentação (por exemplo: ácidos 

orgânicos, furfurais e hidroximetilfurfurais (HMF)), e, ao mesmo tempo, resulta em maiores 

rendimentos (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; ALI et al., 2020; SHARMA et al., 2020; BEN 

TAHER et al., 2017; CHEN & FU, 2016; MOYSÉS et al., 2016; PANDIYAN et al., 2014; 

SAYED JAMALUDIN et al., 2013; SHIN et al., 2011). Apesar de todos os avanços obtidos na 

área durante os últimos anos, a eficiência econômica da hidrólise enzimática ainda é afetada 

por alguns fatores, como a grande quantidade de enzimas requerida para o processo e os 

elevados custos das mesmas. Com valores estimados para os coquetéis enzimáticos variando 

de $0,10 a $0,40 por galão de etanol, a etapa de sacarificação representa mais de 15% dos custos 

envolvidos no processo, sendo um dos maiores entraves na produção desse biocombustível de 

segunda geração (NOVACANA, 2016; ALI et al., 2020; VU et al., 2020; WANG et al., 2019a; 

BORIN et al., 2017; CUNHA et al., 2017; LI & ZHENG, 2017; CHEN & FU, 2016; LE 

COSTAOUËC et al., 2013; VÁRNAI et al., 2013).    

 

1.4.1 Enzimas ativas sobre carboidratos (CAZymes)  

 

O processo enzimático de sacarificação da celulose e hemicelulose a açúcares 

fermentescíveis é dependente da ação sinérgica de um complexo repertório de enzimas ativas 

sobre carboidratos (CAZymes, carbohydrate-active enzymes) (Figura 6) (CHETTRI et al., 

2020). As CAZymes são catalogadas no banco de dados CAZy (Carbohydrate Active Enzymes 

database, disponível em: www.cazy.org), onde são agrupadas em cinco diferentes classes – 

Glicosil hidrolases (GH), Polissacarídeo liases (PL), Carboidrato esterases (CE), Atividades 

auxiliares (AA) e Glicosil transferases (GT) – e essas, por sua vez, são subdivididas em famílias 
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(existindo, atualmente, 168) (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; BORIN et al., 2017; CRAGG et 

al., 2015; ZHAO et al., 2013). 

Aproximadamente 7% dessas enzimas apresentam módulos de ligação a carboidratos 

(CBM, carbohydrate-binding modules) em adição aos seus módulos catalíticos, os quais são 

responsáveis, principalmente, pelo reconhecimento e ligação específicos a um dado substrato 

(ZHAO et al., 2013; GUILLÉN et al., 2010). Tal classificação é baseada na similaridade das 

estruturas primárias, conservação das estruturas secundárias e terciárias, arquiteturas 

estereoquímicas e, ainda, em seus mecanismos catalíticos (CHAMPREDA et al., 2019; BORIN 

et al., 2017). Todas essas classes abrangem enzimas atuantes na degradação de glicanos, com 

exceção das GTs e da família 10 das CEs (BORIN et al., 2017). As GHs promovem a quebra 

das ligações glicosídicas entre carboidratos; as CEs catalisam a des-O-acilação ou des-N-

acilação de glicoconjugados; as PLs degradam glicosaminoglicanos e pectina; e as AAs atuam 

juntamente com as GHs através de um mecanismo de oxidorredução (CRAGG et al., 2015; 

ZHAO et al., 2013). 

Dentre essas, as glicosil hidrolases estão entre os mais eficientes biocatalisadores 

disponíveis, sendo capazes de acelerar a quebra das estáveis ligações glicosídicas por um fator 

de 1017 comparado à autohidrólise espontânea (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021). Essa catálise 

pode ocorrer com inversão ou retenção da configuração do carbono anomérico. Esses dois 

mecanismos diferem entre si pois, no primeiro caso, ocorre o deslocamento direto do grupo de 

saída pela água; no segundo, por sua vez, ocorre um deslocamento duplo envolvendo a 

formação de um intermediário covalente glicosil-enzima (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; 

SEGATO et al., 2017; MHLONGO et al., 2014; McCARTER & WITHERS, 1994). Apesar 

das diferenças, ambos os mecanismos catalíticos são mediados por um par de ácidos 

carboxílicos presentes no sítio ativo da enzima, provenientes de resíduos de glutamato ou 

aspartato (MHLONGO et al., 2014; McCARTER & WITHERS, 1994). De acordo com a 

Comissão de Enzimas (EC, Enzyme Comission), que classifica as enzimas baseada nas reações 

que catalisam, as GHs estão compreendidas entre os números EC 3.2.1.1 e 3.2.1.212, o que 

demonstra a alta diversidade de glicosil hidrolases conhecidas (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021).   
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Figura 6 – Esquema representativo da desconstrução da lignocelulose mediante a ação de CAZymes 

 

 
AF: α-L-arabinofuranosidase; AFC: α-fucosidase; AFE: Ácido ferúlico esterase; AG: α-D-glucuronidase; 

AGAL: α-galactosidase; AX: α-xilosidase; BG: β-glicosidase; BGAL: β-galactosidase; BX: β-xilosidase; CBH: 

celobiohidrolase; CBM1: módulo de ligação a celulose; EG: Endo-1,4-β-glucanase; EM: Endo-1,4-β-mananase; 

EX: Endo-1,4-β-xilanase; XG: Xiloglucanase. Fonte: figura adaptada de GLASS et al., 2013. 

 

O modelo clássico para a desconstrução da celulose envolve a ação de três principais 

glicosil hidrolases: endo-1,4-β-glucanases (EC 3.2.1.4), que catalisam a clivagem das ligações 

glicosídicas presentes no interior do polímero de celulose; celobiohidrolases/exoglucanases 

(EC 3.2.1.91), que atuam sobre as extremidades redutora e não-redutora da cadeia, liberando 

moléculas de celobiose; e β-glicosidases (EC 3.2.1.21), que catalisam a clivagem das celobioses 

a monômeros de D-glicose (BERNARDI et al., 2018; SEGATO et al., 2017; HORN et al., 

2012).  

Além dessas, enzimas com atividades auxiliares pertencentes às famílias AA9 e AA10, 

denominadas mono-oxigenases líticas de polissacarídeos (LPMOs, Lytic Polysaccharide 

Monooxygenases, EC 1.14.99.53-56), auxiliam na degradação da celulose através de um 

mecanismo oxidativo (RANI SINGHANIA et al., 2021; VELASCO et al., 2021; BERNARDI 

et al., 2021b; SEGATO et al., 2017; MOROZ et al., 2015). Soma-se ainda a ação de expansinas 

e de outras enzimas similares, como a swolenina, que promovem o relaxamento das fibras 

celulósicas mediante ruptura não-hidrolítica de ligações não-covalentes entre as cadeias, 
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potencializando o desempenho hidrolítico das celulases (Figura 7) (ZHANG et al., 2020; KIM 

et al., 2019a). 

  

Figura 7 – Representação do processo enzimático de despolimerização da celulose 

 
Fonte: figura adaptada de GLASGOW et al., 2021. 

 

Na despolimerização da hemicelulose, é requerida uma gama mais diversificada de 

CAZymes, uma vez que essa fração da biomassa abrange um grupo de polissacarídeos de 

composição heterogênea (BERNARDI et al., 2021a; CHAMPREDA et al., 2019; CHANG et 

al., 2017; GLASS et al., 2013). No caso da xilana, por exemplo, os principais biocatalisadores 

envolvidos são as endo-1,4-β-xilanases (EC 3.2.1.8) e β-xilosidases (EC 3.2.1.37), que 

catalisam a hidrólise da cadeia homopolimérica principal a monômeros de D-xilose, atuando 

geralmente em conjunto com α-L-arabinofuranosidases (EC 3.2.1.55), α-D-glucuronidases (EC 

3.2.1.139), acetil xilana esterases (EC 3.1.1.72) e ácido ferúlico esterases (EC 3.1.1.73), que 

catalisam a remoção dos substituintes da molécula (BERNARDI et al., 2021a; MÉNDEZ-

LÍTER et al., 2021) (Figura 8). Mais especificamente, α-L-arabinofuranosidases e α-D-

glucuronidases são glicosil hidrolases que atuam na clivagem de ligações glicosídicas entre 

unidades de D-xilose da cadeia principal e ramificações de L-arabinose e ácido-D-glucurônico, 

respectivamente (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; GENG et al., 2019; ROSA et al., 2013). 
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Similarmente, as acetil xilana esterases, que são pertencentes à classe das carboidrato esterases, 

catalisam a hidrólise de ligações éster entre resíduos de D-xilose e seus substituintes acetil 

(MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; KIM et al., 2020). Finalmente, as ácido ferúlico esterases, 

pertencentes exclusivamente à família 1 de CEs, catalisam a remoção de resíduos de ácido 

ferúlico que se encontram esterificados a resíduos de L-arabinose nas cadeias laterais da xilana 

(MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; HOLCK et al., 2019). 

 

Figura 8 – Representação do processo enzimático de despolimerização da xilana 

 
Fonte: figura adaptada de MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021. 

 

1.4.1.1 Celulases: endoglucanases e celobiohidrolases 

 

Conforme já mencionado, o mecanismo clássico de degradação da celulose envolve a 

ação de um complexo celulolítico formado por endoglucanases, celobiohidrolases e β-

glicosidases atuando sinergicamente entre si (AKRAM et al., 2018, MOROZ et al., 2015). As 

endo-1,4-β-glucanases são as enzimas-chave desse processo, responsáveis por catalisar o 

ataque inicial à celulose, no qual ocorre a hidrólise randômica de ligações glicosídicas β(14) 

presentes nas regiões amorfas da cadeia, resultando na liberação de oligossacarídeos e novas 

cadeias com diferentes comprimentos (ZHOU et al., 2021; AKRAM et al., 2018; LIU et al., 

2011a). 
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Diversos organismos são produtores de endoglucanases, como arqueas, bactérias, 

plantas e fungos, mas esses últimos constituem as principais fontes de celulases para aplicações 

industriais (ZHOU et al., 2021; RUNGRATTANAKASIN et al., 2018). De acordo com o banco 

de dados CAZy, as endo-1,4-β-glucanases estão distribuídas em 13 famílias de glicosil 

hidrolases (GH5, GH6, GH7, GH8, GH9, GH10, GH12, GH44, GH45, GH48, GH51, GH74 e 

GH124), das quais GH5, GH6, GH7, GH9, GH12, GH45, GH48 e GH74 são produzidas por 

fungos (ZHOU et al., 2021; AKRAM et al., 2018; HUA et al., 2018; SEGATO et al., 2017; 

LIU et al., 2015). Dentre essas, enzimas celulolíticas da família GH7 (endoglucanases e 

celobiohidrolases) estão entre as mais prevalentes nos secretomas de fungos degradadores de 

biomassa (AICH & DATTA, 2020). 

Endoglucanases GH7 se destacam pela habilidade de atuar sobre uma ampla gama de 

substratos, além da celulose, incluindo β-glucana, liquenana, laminarina e até mesmo xilana 

(AICH & DATTA, 2020; BORISOVA et al., 2018; LIU et al., 2015). Devido a essa 

versatilidade catalítica, as mesmas constituem alvos atrativos para o uso em inúmeras 

aplicações industriais, que vão desde a sacarificação da biomassa vegetal para gerar glicose 

(que, por sua vez, é precursor molecular de muitos outros bioprodutos, como etanol, propanol, 

ácido lático, ácido succínico, acetona, entre outros), até processos como o biopolimento e 

biolapidação em indústrias têxteis; a extração, clarificação e redução da viscosidade de sucos 

de frutas em indústrias alimentícias; e a utilização como aditivos para aumentar o valor 

nutricional da dieta de animais (de PAULA et al., 2019; AKRAM et al., 2018; KARNAOURI 

et al., 2017; KHALILI GHADIKOLAEI et al., 2017; YAN et al., 2016; LIU et al., 2015; 

BHAT, 2000). 

As celobiohidrolases atuam em sinergia com as endoglucanases, preferencialmente 

sobre regiões cristalinas da celulose (BARAMEE et al., 2017; BRADY et al., 2015). São 

componentes essenciais dos coquetéis enzimáticos aplicados em processos industriais que 

envolvem a hidrólise de celulose (por exemplo, na produção de biocombustíveis) e, juntamente 

com outras carboidrases, proteases e lipases representam mais de 70% do mercado de enzimas 

(dos SANTOS et al., 2020; DOTSENKO et al., 2020; REDDY DODDA et al., 2016; BRADY 

et al., 2015). 

Essas enzimas atuam processivamente na remoção de moléculas de celobiose a partir 

das extremidades das cadeias celulósicas, sendo portanto indispensáveis para uma 

despolimerização completa e eficiente desse polímero (VERMAAS et al., 2019; 

CHRISTENSEN et al., 2018; DU et al., 2018; BARAMEE et al., 2017; BRADY et al., 2015). 

A processividade é definida como a capacidade de uma enzima de catalisar reações 
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consecutivas sem se desligar do substrato (BREYER & MATTHEWS, 2001), sendo as 

celobiohidrolases um exemplo bem conhecido, pois são capazes de gerar, sequencialmente, 

múltiplas moléculas de celobiose enquanto permanecem associadas ao substrato celulósico 

(VERMAAS et al., 2019; CHRISTENSEN et al., 2018). 

O banco de dados CAZy classifica as celobiohidrolases em quatro famílias de glicosil 

hidrolases (GH6, GH7, GH9 e GH48), sendo dois tipos dessas enzimas predominantemente 

produzidos por fungos: celobiohidrolases GH6 (Cel6A ou CBH II) e GH7 (Cel7A ou CBH I), 

que se distinguem entre si pelo mecanismo de catálise e pela extremidade da cadeia sobre a 

qual atuam (dos SANTOS et al., 2020; VERMAAS et al., 2019; CHRISTENSEN et al., 2018; 

KADOWAKI et al., 2018; BARAMEE et al., 2017; GOEDEGEBUUR et al., 2017; LEE et al., 

2018; REDDY DODDA et al., 2016; MOROZ et al., 2015; LE COSTAOUËC et al., 2013). 

As GH6 catalisam a clivagem de ligações glicosídicas presentes nas extremidades não-

redutoras das cadeias através de um mecanismo de etapa única que resulta na inversão da 

configuração do carbono anomérico (VERMAAS et al., 2019; CHRISTENSEN et al., 2018; 

HAN et al., 2018). Atualmente, a maioria das celobiohidrolases descritas na literatura são 

membros da família GH7, enquanto uma minoria de trabalhos é direcionada à caracterização 

de celobiohidrolases GH6 (CHRISTENSEN et al., 2018); contudo, a ação sinérgica entre ambas 

é fundamental para uma eficiente despolimerização da celulose.  

 

1.4.1.2 Hemicelulases: xilanases 

 

A despolimerização enzimática dos diferentes tipos de hemicelulose (xilana, 

xiloglucana, β-glucana, entre outros) requer a ação coletiva e sinérgica de um amplo repertório 

de glicosil hidrolases e carboidrato esterases (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; AN et al., 2015). 

Particularmente no caso da xilana, a desconstrução da cadeia principal a monômeros de D-

xilose pode ser alcançada mediante a catálise por endo-1,4-β-xilanases e β-xilosidases 

(MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021). As xilanases desempenham um papel fundamental nesse 

processo, uma vez que promovem o ataque inicial às ligações glicosídicas presentes no interior 

desse polímero, convertendo-o em xilooligossacarídeos (XOs) com diferentes graus de 

polimerização (CHEN et al., 2019a; HAN et al., 2019; HAQ & AKRAM, 2019; YANG et al., 

2019; EVANGELISTA et al., 2018; AN et al., 2015). 

Os XOs são produtos de alto valor agregado que podem ser potencialmente explorados 

como prebióticos ou, ainda, convertidos a xilose pelas β-xilosidases; esse açúcar, por sua vez, 

pode ser utilizado na produção de etanol 2G, xilitol, ácido lático, entre outros bioprodutos 
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(MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; POLETTO et al., 2020; WU et al., 2019; EVANGELISTA et 

al., 2018; KUMAR et al., 2018a; AN et al., 2015; TURNER et al., 2015). Além disso, xilanases 

são biocatalisadores industrialmente relevantes para outros processos, incluindo o 

branqueamento de polpa de papel, a clarificação de sucos de frutas, a panificação, a finalização 

de cervejas, o tratamento de resíduos industriais e a degomagem de fibras têxteis (MÉNDEZ-

LÍTER et al., 2021; BERNARDI et al., 2021a; CHEN et al., 2019a; de AMO et al., 2019; 

EVANGELISTA et al., 2018; KUMAR & SHUKLA, 2018; AN et al., 2015). Todas essas 

possibilidades de aplicações biotecnológicas justificam a elevada quantidade de estudos sobre 

xilanases presentes na literatura e o crescente interesse por essa enzima. 

Xilanases são produzidas por muitos microrganismos, incluindo bactérias, 

actinomicetos, protozoários e fungos (CHEN et al., 2019a; KUMAR & SHUKLA, 2018; AN 

et al., 2015). Baseado no banco de dados CAZy, as xilanases possuem representantes nas 

famílias GH3, GH5, GH7, GH8, GH9, GH10, GH11, GH12, GH16, GH26, GH30, GH43, 

GH44, GH51, GH62, GH98 e GH141; contudo, a grande maioria é representada pelas famílias 

GH10 e GH11 (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; JOSHI et al., 2020; LIEW et al., 2019; 

MALGAS & PLETSCHKE, 2019). Os membros das famílias GH10 e GH11 se assemelham 

por exibirem o mesmo mecanismo catalítico – de retenção – mas são distintos em muitos outros 

aspectos (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; KUMAR et al., 2016).  

Xilanases GH11, por exemplo, geralmente apresentam eficiências catalíticas superiores, 

além de valores de pI mais elevados e pesos moleculares menores que 30 kDa. Por outro lado, 

foi reportado que xilanases GH10 exibiram melhores desempenhos quando associadas a 

celulases durante a degradação de biomassas; somado a isso, essas enzimas costumam exibir 

maiores termoestabilidade e versatilidade catalítica (ou seja, possuem a habilidade de atuar em 

uma maior variedade de substratos ou, mais especificamente, em xilanas com diferentes graus 

e tipos de substituição), sendo, portanto, alvos muito interessantes para propósitos industriais 

(MÉNDEZ-LÍTER et al., 2021; JOSHI et al., 2020; YANG et al., 2020; HE et al., 2019; LI et 

al., 2019b; YANG et al., 2019; HU & SADDLER, 2018; MAITAN-ALFENAS et al., 2016; 

van GOOL et al., 2013). 

 

1.4.2 Bioprospecção de novas enzimas hidrolíticas 

 

A elevada recalcitrância da biomassa lignocelulósica demanda o uso de grandes 

quantidades de enzimas para convertê-la eficientemente a açúcares fermentáveis (van EERDE 

et al., 2020; CUNHA et al., 2017; LI & ZHENG, 2017; LE COSTAOUËC et al., 2013). 
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Atualmente, essas enzimas são provenientes de uma variedade limitada de fungos, sendo as 

cepas mutantes (especialmente a variante RUT-C30) de Trichoderma reesei (anamorfo de 

Hypocrea jecorina) os principais organismos utilizados nessa produção (SONODA et al., 2019; 

BORIN et al., 2017; SHIBATA et al., 2017; MOROZ et al., 2015). Essa espécie de fungo 

filamentoso mesofílico tem sido um organismo modelo para a pesquisa básica e aplicada por 

mais de 50 anos devido à sua capacidade de secretar altos títulos de celulases, em níveis que 

podem chegar a 100 g L-1 (SONODA et al., 2019; WAHAB et al., 2019; WANG et al., 2019b; 

BORISOVA et al., 2018; SHIBATA et al., 2017; MOROZ et al., 2015; HASUNUMA et al., 

2013). Contudo, suas celulases e hemicelulases não são absolutamente ótimas em termos de 

atividade específica e termoestabilidade (GOEDEGEBUUR et al., 2017; MOROZ et al., 2015). 

Além disso, os níveis de produção de β-glicosidases são notavelmente mais baixos em 

comparação aos de outros fungos, tais como Aspergillus sp., assim como a tolerância dessas 

enzimas à inibição por glicose (OGUNYEWO et al., 2020; SHIBATA et al., 2017; FANG & 

XIA, 2015; HASUNUMA et al., 2013). Similarmente, suas celobiohidrolases são altamente 

sensíveis à inibição por celobiose, o que torna necessário utilizar elevadas quantidades dessas 

enzimas nos coquetéis celulolíticos (SHIBATA et al., 2017; van den BRINK & de VRIES, 

2011). 

Apesar dos progressos obtidos nos últimos anos em termos de eficiência dos pré-

tratamentos e produção de enzimas, o preço dos coquetéis enzimáticos ainda representa um dos 

principais entraves para a implementação de biorrefinarias lignocelulósicas em larga escala e 

de forma economicamente viável (GOMES et al., 2021; van EERDE et al., 2020; BORIN et 

al., 2017; CUNHA et al., 2017; LI & ZHENG, 2017; LE COSTAOUËC et al., 2013; VÁRNAI 

et al., 2013). 

Diferentes estratégias têm sido exploradas visando reduzir os custos associados à 

sacarificação enzimática da lignocelulose, incluindo: a engenharia genética de enzimas nativas 

já caracterizadas, visando torná-las mais robustas para aplicações biotecnológicas (SIDAR et 

al., 2020; AKBARZADEH et al., 2018; KUMAR et al., 2018a; SINGH et al., 2017; KUMAR 

et al., 2016; MOROZ et al., 2015); a modificação genética de microrganismos degradadores de 

lignocelulose, principalmente com o intuito de aumentar os níveis de produção das enzimas 

PCWD (Plant Cell Wall Degrading) (GABRIEL et al., 2020; SINGH et al., 2017); o 

desenvolvimento de microrganismos fermentativos capazes de degradar a biomassa, conhecido 

como bioprocessamento consolidado (CBP, consolidated bioprocessing) (LIU et al., 2020; 

SANTOS et al., 2020); a imobilização de enzimas, que possibilita o reuso das mesmas e, ainda, 

facilita a recuperação dos produtos a partir da mistura reacional (GOMES et al., 2021; KUMAR 
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et al., 2018a; VAZQUEZ-ORTEGA et al., 2018; KARIM et al., 2014); e a bioprospecção de 

enzimas com propriedades industriais superiores (PASIN et al., 2020; AKBARZADEH et al., 

2018; EVANGELISTA et al., 2018; MOROZ et al., 2015).  

A bioprospecção de enzimas possibilita a identificação de biocatalisadores com 

características industriais mais desejáveis, como atividades específicas mais elevadas, maior 

termoestabilidade e tolerância a inibidores, o que contribui diretamente para a otimização dos 

coquetéis enzimáticos, maximizando os rendimentos de produto e reduzindo os custos do 

processo (WAHAB et al., 2019). 

Na natureza, a degradação da biomassa vegetal é conduzida por uma extensa 

comunidade de microrganismos capazes de secretar arsenais de CAZymes que atuam em 

sinergia e com complementariedade, desempenhando assim um papel essencial na reciclagem 

do carbono (OGUNYEWO et al., 2020; BERNARDES et al., 2019; WAHAB et al., 2019; 

BORIN et al., 2017; CRAGG et al., 2015; van den BRINK & de VRIES, 2011; ARO et al., 

2005). Dentre esses, os fungos filamentosos se destacam como os mais eficientes degradadores 

devido à secreção de misturas enzimáticas completas (celulases, hemicelulases, pectinases e 

ligninases) em grandes quantidades e altamente específicas para os substratos com que se 

deparam, e pelo seu modo de crescimento hifal, que permite uma colonização mais eficiente do 

substrato (MIAO et al., 2018, 2015; CULLETON et al., 2013; COUTINHO et al., 2009). 

Uma vez que a maioria dos processos industriais são operados em altas temperaturas, 

fungos filamentosos termofílicos e termotolerantes, capazes de produzir enzimas celulolíticas 

e hemicelulolíticas consideravelmente termoestáveis e termoativas, são de particular interesse 

para a indústria (SAROJ et al., 2018). Dentre os inúmeros benefícios de se realizar a hidrólise 

da celulose e hemicelulose em temperaturas mais elevadas, pode-se citar: o aumento e a 

diminuição, respectivamente, da solubilidade e da viscosidade dos substratos; a redução no 

risco de contaminação bacteriana durante o processo e, ainda, a possibilidade de se utilizar as 

enzimas diretamente após pré-tratamentos hidrotérmicos e de explosão a vapor, sem a 

necessidade de arrefecimento, o que economiza tempo e energia (AICH & DATTA, 2020; 

NAKABAYASHI et al., 2019; SHIBATA et al., 2017; LIU et al., 2015; MOROZ et al., 2015; 

dos SANTOS et al., 2015; KARNAOURI et al., 2014). A utilização de enzimas com maiores 

estabilidades térmicas levaria à retenção de suas atividades catalíticas por maiores períodos de 

tempo mesmo em temperaturas mais extremas, diminuindo a quantidade de enzimas necessárias 

para a sacarificação (AICH & DATTA, 2020; SHIBATA et al., 2017; LIU et al., 2015; 

MOROZ et al., 2015; KARNAOURI et al., 2014).  
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O genêro Aspergillus sp. compreende microrganismos que naturalmente degradam a 

biomassa lignocelulósica através da secreção de um complexo repertório de CAZymes, 

caracterizando seu estilo de vida saprofítico (RUBIO et al., 2016; LIU et al., 2013). O 

sequenciamento do genoma de algumas espécies de Aspergillus revelou um maior número de 

genes codificantes de glicosil hidrolases em comparação ao fungo padrão T. reesei: por 

exemplo, foram identificados 263 e 247 genes codificantes de GHs nos genomas de A. 

fumigatus e A. nidulans, respectivamente, frente a 200 genes no genoma de T. reesei (ADAV 

et al., 2015; GALAGAN et al., 2005; MACHIDA et al., 2005; NIERMAN et al., 2005). 

Com relação ao número de celulases (endoglucanases, celobiohidrolases e β-

glicosidases), foram reportados 29, 28 e 24 genes no genoma de A. oryzae, A. fumigatus e A. 

niger, respectivamente, enquanto somente 18 genes estão presentes no genoma de T. reesei.  

Ainda relacionado à degradação de celulose, T. reesei possui um menor reportório de enzimas 

oxidativas (4 LPMOs AA9 e nenhuma celobiose desidrogenase) do que A. oryzae (8 e 3), A. 

fumigatus (7 e 2) e A. niger (7 e 1) (SEGATO et al., 2014). Similarmente, T. reesei exibe um 

menor número de hemicelulases (16 genes) do que A. nidulans (35), A. fumigatus (36) e A. 

oryzae (40) (ADAV et al., 2015). Portanto, Aspergillus sp. representa uma família de fungos 

filamentosos ascomicetos com ampla diversidade de enzimas lignocelulolíticas que podem ser 

utilizadas para aplicações industriais (ADAV et al., 2015; ROKAS et al., 2012). A. niger e A. 

oryzae tem sido as espécies mais exploradas industrialmente para a produção de produtos 

farmacêuticos, ingredientes culinários, ácidos orgânicos e enzimas (sendo essas direcionadas 

às mais diversas aplicações biotecnológicas) (DALY et al., 2017; BENOIT-GELBER et al., 

2017; HU et al., 2011a; PEL et al., 2007; GALAGAN et al., 2005); contudo, outras espécies, 

como o A. fumigatus, também têm ganhado relevância nos últimos anos pelos seus potenciais 

biotecnológicos.  

Apesar de patogênico, o A. fumigatus também se destaca por ser um saprófito 

termotolerante capaz de produzir complexos enzimáticos muito ativos e estáveis para degradar 

a parede celular vegetal (de GOUVÊA et al., 2018; ADAV et al., 2015; dos SANTOS et al., 

2015; MOROZ et al., 2015; KWON-CHUNG & SUGUI, 2013; LIU et al., 2013, 2011a). 

Embora seu crescimento ótimo seja atingido a 37 ºC e em pH variando de 3,7 a 7,6, esse fungo 

pode suportar temperaturas de até 65 ºC, bem como condições mais extremas de pH (2,1 a 8,8) 

(KWON-CHUNG & SUGUI, 2013). Inclusive, muitas glicosil hidrolases desse fungo, cujas 

propriedades já foram caracterizadas, apresentaram termoestabilidades consideráveis, como as 

endoglucanases Egl2 e Egl3 (LIU et al., 2011b), a β-glicosidase Bgl3 (LIU et al., 2012) e a 

xilanase Af-XYNA (CHANG et al., 2017). Todos esses pontos evidenciam o potencial do A. 
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fumigatus como uma fonte promissora de enzimas de interesse industrial, as quais poderão ser 

aplicadas em uma ampla variedade de processos, incluindo na confecção de coquetéis 

enzimáticos eficientes para a conversão do material lignocelulósico a açúcares fermentáveis, 

visando à obtenção de etanol e outros bioprodutos. 

A eficiência de uma mistura enzimática é altamente dependente da composição e 

estrutura da biomassa sobre a qual estão atuando (que, por sua vez, variam entre as diferentes 

fontes de lignocelulose e com a tecnologia de pré-tratamento utilizada), indicando a necessidade 

de se customizar os coquetéis para cada matéria-prima individualmente (ADSUL et al., 2020; 

ØSTBY et al., 2020; LOPES et al., 2018; HORTA et al., 2014; LAMBERTZ et al., 2014).  

Uma abordagem estratégica a ser considerada durante o desenvolvimento de coquetéis 

enzimáticos customizados é o cultivo dos microrganismos na presença do material 

lignocelulósico de interesse, que permite selecionar as enzimas que são ideais especificamente 

para a sua degradação (LOPES et al., 2018; HORTA et al., 2014). Um dos mecanismos 

primários de adaptação das células a uma dada condição é a alteração dos níveis de transcrição, 

que pode levar à produção de proteínas especializadas (LOPES et al., 2018; HORTA et al., 

2014). 

Nesse contexto, a bioprospecção de CAZymes de A. fumigatus Af293 foi realizada por 

nosso grupo de pesquisa através das análises do transcriptoma e secretoma desse fungo 

cultivado na presença de bagaço de cana-de-açúcar explodido (SEB) como fonte de carbono 

(de GOUVÊA et al., 2018).  Os dados obtidos revelaram 144 genes codificantes de CAZymes 

com níveis de transcrição aumentados na presença dessa biomassa, sendo 50 dessas enzimas 

também presentes no secretoma e relacionadas principalmente à degradação de holocelulose 

(endoglucanases, celobiohidrolases, β-glicosidases, endoxilanases, xilosidases, LPMOs, 

swolenina, arabinofuranosidases, entre outras). A partir desses resultados, e considerando a 

importância dessas enzimas para a degradação da celulose e hemicelulose, foram selecionadas 

para o presente estudo uma endo-1,4-β-glucanase GH7 (Afu6g01800, nomeada Af-EGL7), uma 

celobiohidrolase GH6 (Afu3g01910, nomeada AfCel6A) e uma endo-1,4-β-xilanase GH10 

(Afu6g13610, nomeada Af-XYLA). 

 

1.5 SISTEMAS DE EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS HETERÓLOGAS 

 

Apesar dos fungos filamentosos sobressaírem frente a outros microrganismos com 

relação às quantidades de CAZymes extracelulares produzidas, seus níveis de expressão nem 

sempre são suficientemente altos para atender aos requisitos industriais (de AMO et al., 2019). 
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Além disso, os mesmos são difíceis de cultivar, requerem longos períodos de fermentação, e, 

ainda, a purificação das enzimas de interesse pode ser complexa devido à presença de 

isoenzimas ou outras proteínas com características similares (por exemplo: peso molecular, 

carga, ponto isoelétrico) (ALI et al., 2020; de AMO et al., 2019; LAMBERTZ et al., 2014). 

A aplicação industrial de enzimas com um bom custo/benefício pode ser obtida pela 

produção das mesmas em larga escala usando substratos simples e baratos. Nesse sentido, uma 

estratégia eficiente consiste na clonagem e expressão dessas enzimas em sistemas heterólogos 

(de AMO et al., 2019). O gene exógeno pode ser expresso em hospedeiros procariotos ou 

eucariotos, cada qual apresentando vantagens e desvantagens inerentes às suas maquinarias 

celulares que podem impactar consideravelmente nas propriedades da enzima recombinante de 

interesse (ALI et al., 2020; ROSANO & CECCARELLI, 2014; MACAULEY-PATRICK et al., 

2005). Os próximos tópicos descrevem de uma maneira mais detalhada os prós e os contras 

associados a dois sistemas de expressão muito utilizados: Escherichia coli e Pichia pastoris.  

 

1.5.1 Escherichia coli: um clássico hospedeiro procarioto  

 

Desde o início da década de 80, a bactéria Escherichia coli tem sido o sistema de 

expressão procariótico mais utilizado por permitir a expressão de uma grande quantidade de 

proteínas de maneira rápida e a um baixo custo (ALI et al., 2020; MARTÍNEZ-ESPINOSA, 

2020; ROSANO & CECCARELLI, 2014). Devido ao extenso conhecimento acerca de sua 

fisiologia e genética, pesquisas realizadas ao longo dos anos, envolvendo a expressão 

heteróloga nesse hospedeiro, levaram ao desenvolvimento de inúmeras linhagens de E. coli 

geneticamente modificadas para melhor atender aos diferentes tipos de proteínas e condições 

de expressão (LAMBERTZ et al., 2014; ROSANO & CECCARELLI, 2014). Soma-se ainda a 

ampla variedade de vetores comercialmente disponíveis e meios de cultivo bem estabelecidos, 

que fazem com que a E. coli seja a plataforma de expressão bacteriana mais considerada para 

ambas as pesquisas básica e aplicada (LAMBERTZ et al., 2014). 

Entretanto, se modificações pós-traducionais eucarióticas (como a glicosilação) são 

requeridas, um sistema procariótico pode não ser o mais apropriado para a obtenção de uma 

proteína recombinante funcional (ROSANO & CECCARELLI, 2014). Além disso, a maioria 

das proteínas exógenas expressas em E. coli são intracelulares e comumente formam agregados 

insolúveis denominados corpos de inclusão. Estes últimos requerem exaustivas etapas até serem 

solubilizados e, posteriormente, reenovelados, o que, além de aumentar o custo do processo, 

não garante a obtenção de uma proteína funcional (ALI et al., 2020; LAMBERTZ et al., 2014).  
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1.5.2 Pichia pastoris: um eficiente hospedeiro eucarioto 

 

Sistemas de expressão eucarióticos possuem como principal vantagem a capacidade de 

realizar modificações pós-traducionais, que possibilita a obtenção de proteínas recombinantes 

com características estruturais e funcionais mais próximas às da versão nativa (ALI et al., 

2020). Nos últimos anos, a levedura Pichia pastoris tem sido um dos hospedeiros eucariotos 

mais considerados para a expressão heteróloga de proteínas devido às suas inúmeras vantagens 

frente a outros sistemas de expressão (ALI et al., 2020; CHAHED et al., 2018). 

Essa levedura se destaca por ser metilotrófica, ou seja, capaz de crescer em um meio de 

cultura contendo metanol como única fonte de carbono, sendo esse um substrato simples e 

barato (YANG et al., 2019; CEREGHINO & CREGG, 2000). Essa habilidade é atribuível à 

hiperexpressão de enzimas envolvidas no metabolismo do metanol quando as células de 

levedura são cultivadas na presença desse composto, e é justamente a base conceitual do sistema 

de expressão de P. pastoris (CEREGHINO & CREGG, 2000). 

No genoma de P. pastoris estão presentes dois genes codificantes da enzima álcool 

oxidase (AOX): AOX1 e AOX2, responsáveis por catalisar o primeiro passo na via metabólica 

do metanol, que envolve a oxidação do mesmo a formaldeído e H2O2 (ALI et al., 2020; 

CEREGHINO & CREGG, 2000). Contudo, a maior parte da atividade na célula é atribuída ao 

produto do gene AOX1 (CEREGHINO & CREGG, 2000). 

O forte promotor da AOX1 (PAOX1) é altamente regulado por dois mecanismos (um de 

repressão/desrepressão e um de indução): o mesmo é fortemente reprimido quando P. pastoris 

é cultivada na presença de glicose, glicerol ou etanol, e, uma vez esgotadas essas fontes de 

carbono do meio, é desreprimido; contudo, a expressão do gene AOX1 só é induzida após a 

adição de metanol (ALI et al., 2020; CHAHED et al., 2018; AHMAD et al., 2014; 

CEREGHINO & CREGG, 2000). Desse modo, a inserção de genes exógenos no genoma de P. 

pastoris por recombinação homóloga no lócus PAOX1 constitui um dos métodos mais 

considerados pelos pesquisadores, uma vez que possibilita que grandes quantidades das 

proteínas recombinantes de interesse (na faixa de miligramas a gramas) sejam expressas, de 

forma facilmente regulada, a um baixo custo (ALI et al., 2020; YANG et al., 2019; CHAHED 

et al., 2018; MAITAN-ALFENAS et al., 2016; MACAULEY-PATRICK et al., 2005). 

Existem diferentes linhagens de P. pastoris, as quais se distinguem entre si com relação 

à utilização de metanol. A maioria delas exibe um fenótipo Mut+ (Methanol Utilization Plus), 

referindo-se a uma alta taxa de crescimento em metanol, equiparável à da levedura selvagem, 

decorrente da presença de ambos os genes AOX1 e AOX2 funcionais (CEREGHINO & 
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CREGG, 2000). A ruptura do gene AOX1 resulta em cepas com fenótipo Muts (Methanol 

Utilization Slow), que caracteriza uma redução na habilidade das células de metabolizar 

metanol e, portanto, um crescimento deficitário na presença do mesmo como fonte de carbono 

(CEREGHINO & CREGG, 2000). Quando os dois genes codificantes da álcool oxidase estão 

inativos no genoma, tem-se uma cepa com fenótipo Mut- (Methanol Utilization Minus), que é 

incapaz de crescer em metanol. Os três fenótipos são úteis, cada qual podendo favorecer a 

melhor expressão de uma dada proteína do que o outro. Além disso, independente do fenótipo, 

todas essas cepas retêm a capacidade de expressar altos níveis das proteínas recombinantes a 

partir do promotor PAOX1 (CEREGHINO & CREGG, 2000). 

Por fim, soma-se ainda como vantagens do sistema de P. pastoris, de um lado a alta 

capacidade de secretar proteínas recombinantes e, de outro, a baixa secreção de proteínas 

endógenas (das quais nenhuma foi identificada até o momento como sendo lignocelulolítica), 

o que simplifica o subsequente processo de purificação (ALI et al., 2020; CHAHED et al., 

2018; GOMES et al., 2016; MAITAN-ALFENAS et al., 2016; MACAULEY-PATRICK et al., 

2005). 

Nesse sentido, considerando que ambos os hospedeiros descritos possuem 

características favoráveis ao uso como sistemas de expressão heteróloga, as enzimas 

selecionadas para este estudo – Af-EGL7, AfCel6A e Af-XYLA – foram expressas, purificadas 

e caracterizadas quanto às suas propriedades bioquímicas e cinéticas e aos seus potenciais para 

aplicações biotecnológicas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

2 Objetivos 
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2 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal do presente trabalho foi investigar as propriedades (bioquímicas e 

cinéticas) e os potenciais biotecnológicos de três enzimas hidrolíticas de Aspergillus fumigatus 

Af293, as quais haviam sido previamente identificadas em análises de transcriptoma e 

secretoma desse fungo cultivado na presença de bagaço de cana-de-açúcar explodido. Para um 

melhor entendimento, os objetivos específicos do projeto foram apontados para cada enzima 

individualmente: 

 

A) Endo-1,4-β-glucanase (Af-EGL7) 

 Análises de sequência e estrutura utilizando softwares de bioinformática; 

 Clonagem do gene Afu6g01800 (Af-egl7) nos plasmídeos pET-28a(+) e 

pPICZαA para posterior expressão heteróloga nas respectivas cepas E. coli 

RosettaTM (DE3) pLysS e P. pastoris X-33; 

 Purificação da enzima recombinante produzida em E. coli na forma de corpos 

de inclusão e purificação por cromatografia de afinidade em resina de níquel da 

Af-EGL7 produzida em P. pastoris; 

 Determinação da atividade enzimática sobre o substrato carboximetilcelulose 

(CMC) através do método DNS; 

 Caracterização bioquímica e cinética enzimática; 

 Avaliação do potencial da enzima de atuar sinergicamente com celulases 

comerciais (Celluclast®1.5L) durante a sacarificação de diferentes biomassas 

lignocelulósicas. 

 

B) Celobiohidrolase (AfCel6A) 

 Clonagem do gene Afu3g01910 (Afcel6A) no plasmídeo pPICZαA para 

posterior expressão heteróloga em P. pastoris X-33; 

 Purificação da AfCel6A por cromatografia de afinidade em resina de níquel; 

 Determinação da atividade enzimática sobre o substrato CMC através do método 

DNS; 

 Caracterização bioquímica e cinética enzimática; 
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 Ensaios de sinergismo envolvendo diferentes combinações da AfCel6A com o 

coquetel Celluclast®1.5L, ou com a Af-EGL7 expressa em P. pastoris, durante a 

hidrólise de CMC; 

 Ensaios de sinergismo utilizando as melhores combinações entre as enzimas 

(previamente determinadas através das reações com CMC) durante a 

sacarificação de biomassas lignocelulósicas. 

 

C) Endo-1,4-β-xilanase (Af-XYLA) 

 Análises de sequência e estrutura utilizando softwares de bioinformática; 

 Clonagem do gene Afu6g13610 (Af-xylA) no plasmídeo pPICZαA para posterior 

expressão heteróloga em P. pastoris X-33; 

 Purificação da Af-XYLA por cromatografia de afinidade em resina de níquel; 

 Determinação da atividade enzimática sobre xilana de madeira de faia através 

do método DNS; 

 Caracterização bioquímica e cinética enzimática; 

 Aplicação de um DCCR 23 para otimizar fatores operacionais importantes para 

a sacarificação de biomassas lignocelulósicas e, assim, maximizar o rendimento 

de açúcares redutores; 

 Ensaios de sinergismo utilizando os valores ótimos dos parâmetros operacionais 

(previamente determinados por métodos estatísticos) durante a sacarificação de 

biomassas lignocelulósicas. 

 

 
   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

3 Materiais e métodos  



29 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 MICRORGANISMOS, MEIOS DE CULTIVO E PLASMÍDEOS 

 

A cepa Aspergillus fumigatus Af293 foi cultivada em meio sólido YAG [2% (p/v) 

dextrose; 2% (p/v) ágar; 0,5% (p/v) extrato de levedura; 0,1% (v/v) solução de elementos 

traços] a 37 °C, durante 2-3 dias. Após esse período, as placas foram raspadas para preparo de 

suspensão de conídios em água destilada estéril, a qual foi filtrada utilizando lã de vidro e 

armazenada a 4 °C. A partir dessa suspensão, foi feito um pré-inóculo de 108 conídios em 50 

mL de meio líquido YNB [5% (v/v) solução de sais 20X; 0,1% (v/v) solução de elementos 

traços; 0,05% (p/v) extrato de levedura] contendo 1% (p/v) frutose e a cultura foi incubada a 

37 °C e 200 rpm (Incubadora Shaker Solab SL-223) por 16 horas. Posteriormente, os micélios 

foram lavados com água destilada estéril, transferidos para 50 mL de meio líquido YNB 

contendo 1% (p/v) de bagaço de cana-de-açúcar explodido (SEB, sugarcane exploded bagasse), 

e incubados a 37 °C e 200 rpm por 24 horas. 

A cepa Escherichia coli DH10β foi utilizada para propagação do vetor de clonagem 

recombinante Af-egl7/pGEM®-T Easy. Após a transformação com o plasmídeo recombinante, 

as bactérias competentes foram cultivadas por 16 horas a 37 ºC em 20 mL de meio sólido Luria-

Bertani (LB) [1,5% (p/v) ágar; 1% (p/v) triptona; 1% (p/v) NaCl; 0,5% (p/v) extrato de 

levedura] contendo ampicilina (50 µg mL-1), bem como X-Gal (32 µg mL-1) e IPTG (32 µg mL-

1), para seleção dos clones positivos. 

A cepa E. coli RosettaTM (DE3) pLysS foi utilizada para expressão heteróloga da endo-

1,4-β-glucanase recombinante de A. fumigatus, Af-EGL7. As células competentes de E. coli 

foram transformadas com o vetor de expressão recombinante Af-egl7/pET-28a(+) e, em 

seguida, cultivadas por 16 horas a 37 ºC em meio sólido LB contendo os antibióticos 

kanamicina (50 µg mL-1) e cloranfenicol (25 µg mL-1) para seleção dos clones transformantes.  

A cepa E. coli DH10β também foi utilizada para propagação dos vetores de expressão 

recombinantes Af-egl7/pPICZαA, Afcel6A/pPICZαA e Af-xylA/pPICZαA. Após as 

transformações com os plasmídeos recombinantes, as bactérias foram cultivadas por 16 horas 

a 37 ºC em meio sólido LB Low Salt [1,5% (p/v) ágar; 1% (p/v) triptona; 0,5% (p/v) NaCl; 

0,5% (p/v) extrato de levedura] contendo zeocina (50 µg mL-1) para seleção dos clones 

transformantes. 
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A cepa selvagem Pichia pastoris X-33 (Invitrogen) foi utilizada para expressão 

heteróloga das enzimas recombinantes de A. fumigatus Af-EGL7, AfCel6A e Af-XYLA. Após 

a transformação com os vetores pPICZαA recombinantes, as células de levedura foram 

cultivadas em meio de seleção YPDS [1 M sorbitol; 2% (p/v) peptona; 2% (p/v) dextrose; 2% 

(p/v) ágar; 1% (p/v) extrato de levedura] contendo zeocina (100 µg mL-1) durante 3 dias a 30 

ºC. 

 

3.2 EXTRAÇÃO DE RNA E SÍNTESE DE cDNA 

 

A cultura de A. fumigatus em SEB, realizada conforme descrito no item 3.1, foi filtrada 

a vácuo para separação de micélio e sobrenadante. Os micélios foram congelados em nitrogênio 

líquido e macerados com pistilo até a obtenção de um pó fino, a partir do qual foi realizada a 

extração do RNA total utilizando-se o kit Direct-zolTM RNA MiniPrep (Zymo Research), de 

acordo com as instruções do fabricante. As amostras foram quantificadas em espectrofotômetro 

NanoDrop 1000 (Thermo Scientific) e tratadas com RQ1 RNAse-free DNAse (Promega). 

Procedeu-se com a purificação dos RNAs utilizando-se a mistura fenol/clorofórmio 1:1, da 

maneira que se segue: 

Adicionou-se volume da mistura equivalente ao volume de amostra, homogeneizou-se 

durante 1 minuto e centrifugou-se a 15294 g por 10 minutos a 4 ºC. Após transferir a fase aquosa 

para outro tubo, adicionou-se 200 µL de isopropanol e deixou-se precipitando a -20 ºC por no 

mínimo 30 minutos. Foi realizada nova centrifugação a 15294 g por 10 minutos a 4 ºC, o 

sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado com 200 µL de etanol 70% (v/v) gelado. 

Em seguida, centrifugou-se durante 1 minuto nas mesmas condições e descartou-se o 

sobrenadante. Por fim, o precipitado completamente seco foi eluído em 30 µL de H2O livre de 

RNAse. 

A integridade dos RNAs foi verificada através de eletroforese em gel de agarose 

(reagentes e quantidades utilizados no preparo do gel descritos abaixo), em condições 

desnaturantes. Foram aplicadas quantidades na faixa de 500 a 1000 ng de RNA. As amostras 

foram preparadas através da adição de tampão de carregamento 5X para RNA e GelRed 1:500 

(corante intercalante de ácidos nucleicos). A corrida foi processada em cuba eletroforética 

contendo o tampão de corrida apropriado, a uma diferença de potencial de 90 V. 
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Gel desnaturante de agarose  

Agarose........................................................................ 0,84 g 

Tampão MOPS 10X pH 7,0........................................ 7 mL 

H2O milli-Q ................................................................ 63 mL 

Formaldeído*.............................................................. 1,26 mL 

* Adicionado após a dissolução da agarose e o resfriamento da solução 

 

 Os cDNAs foram sintetizados a partir dos RNAs extraídos utilizando-se a enzima 

transcriptase reversa (SuperScript® II Reverse Transcriptase, Invitrogen), segundo as instruções 

do fabricante. 

 

3.3 EXPRESSÃO HETERÓLOGA EM E. coli, PURIFICAÇÃO DA ENZIMA 

RECOMBINANTE E REFOLDING 

 

3.3.1 Desenho dos primers 

 

Os primers foram desenhados de modo a inserir sítios de restrição específicos na 

sequência do gene Afu6g01800 (Af-egl7) (Tabela 1), para posterior clonagem no plasmídeo de 

expressão pET-28a(+) (Novagen). 

 

Tabela 1 – Sequências dos primers que foram utilizados na amplificação do gene Af-egl7 para posterior 

clonagem no vetor pET-28a(+) 

 Nome Sequência (5’-3’)* Tamanho (pb) 

Af-egl7 F EcoRI GAATTCATGGACTCCAAAAGAGGCGT 26 

Af-egl7 R HindIII AAGCTTCTACAGACACTGAGAGTACC 26 

*As partes sublinhadas correspondem aos sítios das enzimas de restrição 

 

3.3.2 Amplificação por PCR 

 

A sequência codificadora do gene Af-egl7 foi amplificada a partir do cDNA sintetizado 

(item 3.2) através de reações em cadeia da polimerase (PCR, polymerase chain reaction) 

realizadas em termociclador (Mastercycler nexus gradient, Eppendorf). Para tanto, o cDNA foi 

adicionado em meio reacional contendo os primers F e R (item 3.3.1) na concentração final de 

0,4 µmol L-1, dNTPs 0,2 mmol L-1, MgSO4 2 mmol L-1, tampão de reação 1X e 1,0 U da enzima 

Platinum® Taq DNA Polymerase High Fidelity (Invitrogen), em um volume final de 50 µL. As 
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condições de termociclagem utilizadas foram: 94 °C por 5’; 30 ciclos de 1’ a 94 °C, 1’ a 55 °C 

e 2’ a 68 °C; e 68 °C por 10’. Após a reação, o produto foi analisado por eletroforese em gel de 

agarose (Invitrogen) (1% (p/v) em tampão TAE 1X). Para tanto, foram adicionados à amostra 

tampão de carregamento de DNA 6X (Sinapse) e GelRed (Biotium) 20X (para as respectivas 

concentrações finais 1X e 4X), e a mistura foi aplicada no gel. A corrida eletroforética foi 

processada em cuba contendo tampão de corrida TAE 1X, a uma diferença de potencial 

constante de 110 V. Ao final da eletroforese, a banda correspondente ao gene de interesse foi 

recortada e purificada através do kit QIAquick Gel Extraction (Qiagen), de acordo com as 

recomendações do fabricante. 

 

3.3.3 Preparo de células de E. coli quimiocompetentes 

 

Uma colônia de E. coli foi inoculada em 10 mL de meio LB líquido e incubada por 16 

horas a 37 °C e rotação de 200 rpm. Após esse período, 2 mL dessa cultura foram transferidos 

para 50 mL de meio SOB [2% (p/v) triptona; 0,5% (p/v) extrato de levedura; 0,05% (p/v) NaCl, 

10 mM MgCl2 e 2,5 mM KCl], com posterior incubação sob as mesmas condições anteriores 

até atingir uma D.O.600nm (densidade óptica em 600 nm) equivalente a 0,6.  Posteriormente, a 

cultura foi mantida no gelo por 10 minutos e, então, centrifugada a 2500 g, a temperatura de 4 

°C, por 10 minutos. Após descartar o sobrenadante, o precipitado foi ressuspendido 

cuidadosamente em 16 mL de solução TB resfriada e, em seguida, mantido no gelo por mais 

10 minutos. Após esse tempo, foi realizada nova centrifugação por 10 minutos nas mesmas 

condições, o sobrenadante foi novamente descartado e o precipitado ressuspendido em 4 mL de 

solução TB, com posterior adição de 300 µL de DMSO. As bactérias foram mantidas no gelo 

por mais 10 minutos e, por fim, foram separadas alíquotas de 200 µL da suspensão para 

estocagem em freezer a -80 °C. 

 

3.3.4 Clonagem do gene Af-egl7 no vetor pGEM®-T Easy, transformação de E. coli DH10β 

e screening dos clones recombinantes 

 

A clonagem do gene Af-egl7 no plasmídeo pGEM®-T Easy (Promega) foi realizada 

segundo as instruções fornecidas no manual do vetor. Após o término da reação, procedeu-se 

com a transformação de E. coli DH10β quimiocompetente por choque térmico: 

A 100 µL da suspensão de bactérias competentes, preparadas conforme o procedimento 

descrito no item 3.3.3, foram misturados 10 µL do produto da reação de ligação. Após 
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homogeneização cuidadosa, as bactérias foram mantidas no gelo durante 30 minutos. Logo após 

esse tempo de incubação, as mesmas foram submetidas a temperatura de 42 °C por 45 segundos 

e imediatamente transferidas para o gelo por mais 3 minutos, para que ocorresse choque térmico 

e os plasmídeos adentrassem às células. Posteriormente, foram adicionados 600 µL de meio 

SOC [meio SOB acrescido de 20 mM de glicose e 10mM de MgCl2] e as bactérias foram 

incubadas a 37 °C com rotação de 200 rpm por 1 hora. O conteúdo total da transformação foi 

semeado em meio sólido LB contendo ampicilina, X-Gal e IPTG para seleção dos clones 

transformantes recombinantes. A clonagem bem-sucedida de um inserto no vetor pGEM®-T 

Easy interrompe a sequência codificadora da β-galactosidase (lacZ) presente no mesmo e, 

portanto, não há degradação do substrato cromogênico X-Gal. Desse modo, os clones 

recombinantes podem ser identificados através de um screening de cores: colônias brancas 

sugerem a presença do inserto, enquanto as azuis são indicativas de que a ligação não ocorreu. 

Assim, finalizadas as 16 horas de crescimento a 37 ºC, procedeu-se com a PCR das colônias 

brancas como um último passo para verificar se os clones eram efetivamente positivos. 

 

3.3.5 PCR de colônia e Miniprep 

 

As colônias brancas foram inoculadas em 1 mL de meio LB líquido contendo ampicilina 

(50 µg mL-1) e incubadas a 37 ºC e 200 rpm durante 16 horas. Após esse período, 3 µL de cada 

cultura foram adicionados aos meios reacionais contendo os primers F e R (item 3.3.1) na 

concentração final de 0,4 µmol L-1, dNTPs 0,2 mmol L-1, MgCl2 2 mmol L-1, tampão de reação 

1X e 1,0 U da enzima Taq DNA Polymerase (Sinapse), em um volume final de 50 µL. 

Procedeu-se com as PCRs nas seguintes condições de termociclagem: 94 °C por 5’; 30 ciclos 

de 1’ a 94 °C, 1’ a 55 °C e 2’ a 72 °C; e 72 °C por 10’. Após as reações, os produtos foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose 1% (p/v). 

Uma vez confirmada a presença do inserto, um clone positivo foi inoculado em 10 mL 

de meio LB adicionado de ampicilina e cultivado a 37 ºC e 200 rpm durante 16 horas. A cultura 

foi centrifugada a 6800 g por 3 min e o pellet celular foi submetido à extração plasmidial 

(Miniprep) utilizando-se o kit QIAprep Spin Miniprep (Qiagen), segundo as instruções do 

fabricante. 
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3.3.6 Análise do gene Af-egl7 por sequenciamento 

 

Após a realização de Miniprep, o vetor recombinante foi preparado para as reações de 

sequenciamento (SANGER et al., 1977), de acordo com as instruções fornecidas no manual do 

kit Big Dye® Terminator Cycle Sequencing (Applied Biosystems). Os sequenciamentos foram 

realizados no equipamento 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems), no Laboratório de 

Sequenciamento de Ácidos Nucleicos (Facility de Pesquisa da FCFRP-USP). Uma vez 

confirmada a ausência de mutações na sequência codificadora do gene Af-egl7, prosseguiu-se 

com a digestão e clonagem do mesmo no vetor de expressão pET-28a(+). 

 

3.3.7 Digestão e clonagem do gene Af-egl7 no vetor pET-28a(+) 

 

O plasmídeo recombinante Af-egl7/ pGEM®-T Easy foi digerido com as enzimas de 

restrição EcoRI e HindIII para liberação do inserto. Em seguida, realizou-se a clonagem do 

gene Af-egl7 no plasmídeo de expressão pET-28a(+) (previamente digerido com ambas as 

enzimas mencionadas acima) de acordo com as instruções fornecidas no manual do vetor, 

utilizando-se a enzima T4 DNA Ligase (Thermo Scientific). As reações foram processadas 

durante 1 hora a temperatura ambiente, em concordância com as recomendações descritas no 

manual da enzima. 

 

3.3.8 Transformação de E. coli RosettaTM (DE3) pLysS 

 

As células competentes de E. coli RosettaTM (DE3) pLysS, preparadas conforme a 

descrição no item 3.3.3, foram transformadas com o produto da reação de ligação (item 3.3.7) 

de acordo com o procedimento descrito no item 3.3.4, com algumas modificações. Após a 

incubação em meio SOC durante 1 hora a 37 ºC e 200 rpm, o conteúdo total da transformação 

foi semeado em meio sólido LB contendo cloranfenicol (25 µg mL-1) e kanamicina (50 µg mL-

1) para seleção dos clones transformantes.  A placa foi incubada em estufa a 37 ºC durante 16 

horas e, após esse período, procedeu-se com a PCR das colônias. 

 

3.3.9 Expressão heteróloga da endoglucanase Af-EGL7 em E. coli RosettaTM (DE3) pLysS 

 

Após a confirmação por PCR de colônia, as células de E. coli carregando o vetor 

recombinante Af-egl7/pET-28a(+) foram inoculadas em 10 mL de meio líquido LB contendo 

http://fcfrp.usp.br/sequenciamento-de-a-n/#.VfMRFBG6fcc
http://fcfrp.usp.br/sequenciamento-de-a-n/#.VfMRFBG6fcc
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kanamicina (50 µg mL-1), cloranfenicol (25 µg mL-1) e 1% (p/v) glicose, e incubadas a 37 ºC e 

200 rpm durante 16 horas. Após esse período, a cultura foi diluída 20x em meio Terrific-Broth 

(TB) [2,4% (p/v) extrato de levedura; 1,2% (p/v) triptona; 0,4% (v/v) glicerol; 72 mM K2HPO4 

e 17 mM KH2PO4] contendo os mesmos antibióticos e suplementado com 1% 

glicose, para crescimento sob as mesmas condições até atingir um valor de D.O.600nm entre 0,4 

e 0,6. Posteriormente, adicionou-se IPTG para a concentração final de 1 mM e a indução da 

expressão gênica foi realizada a 37 ºC e 200 rpm durante 4 horas sob o controle do promotor 

T7lac. Após esse período, avaliou-se a expressão da proteína por SDS-PAGE (reagentes e 

quantidades utilizadas no preparo de um gel descritos abaixo), de acordo com Laemmli (1970). 

 

Gel de empacotamento 5%  

Acrilamida/bis-acrilamida 30%................................ 325 µL 

Tris-HCl 0,5 M pH 6,8............................................... 250 µL 

SDS 10% (p/v)........................................................... 20 µL 

Persulfato de amônio 10% (p/v)................................ 20 µL 

TEMED (Bio-Rad).................................................... 2,5 µL 

H2O deionizada......................................................... 1382 µL 

Volume final de gel................................................... 2000 µL 

 

Gel de corrida 10%  

Acrilamida/bis-acrilamida 30%................................ 1675 µL 

Tris-HCl 1,5 M pH 8,8............................................... 1250 µL 

SDS 10% (p/v)........................................................... 50 µL 

Persulfato de amônio 10% (p/v)................................ 50 µL 

TEMED (Bio-Rad).................................................... 2,5 µL 

H2O deionizada......................................................... 1975 µL 

Volume final de gel................................................... 5000 µL 

  

3.3.10 Purificação dos corpos de inclusão e refolding 

 

Após a expressão proteica, a cultura foi centrifugada a 18514 g, a 4 ºC, por 10 minutos, 

para obtenção do pellet celular. Uma vez que a enzima Af-EGL7 foi expressa na forma de corpos 

de inclusão, procedeu-se com a purificação dos mesmos de acordo com os protocolos descritos 

no kit iFOLD™ Protein Refolding System I (Novagen), com algumas modificações: 
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Inicialmente, as células de E. coli foram ressuspendidas em Tampão de Ressuspensão 

1X (10 mL/g de pellet). Então, adicionou-se 20 µL de lisozima (Sigma-Aldrich) 50 mg mL-1 

para cada grama de pellet e incubou-se durante 15 minutos a temperatura ambiente sob agitação 

leve. Em seguida, as células foram lisadas por sonicação (5 pulsos de 10 segundos (amplitude 

50%) com intervalos de 10 segundos no gelo) e adicionou-se Triton X-100 para a concentração 

final de 1% (v/v). Após 15 minutos de agitação leve a temperatura ambiente, a amostra foi 

centrifugada a 8000 g, a 10 ºC, durante 15 minutos e procedeu-se com as etapas de lavagem do 

pellet. Para cada grama de pellet foram adicionados 10 mL de Tampão de Lavagem 1X, seguido 

de homogeneização em agitador vortex, centrifugação a 8000 g a 10 ºC por 15 minutos, e 

descarte do sobrenadante. Essa etapa de lavagem foi repetida por mais 4 vezes. O pellet foi 

ressuspendido em Tampão de Ressuspensão 1X (10 mL/g de pellet) para remover resíduos de 

Triton X-100 e procedeu-se com nova centrifugação sob as mesmas condições anteriores. Esse 

procedimento foi repetido por mais 3 vezes e, após a última centrifugação, deu-se início à 

desnaturação dos corpos de inclusão. Para tanto, foram adicionados 10 mL de Tampão de 

Desnaturação 1X para cada 0,5 g de pellet, seguido de homogeneização completa e sonicação 

(mesmas condições anteriores). Subsequentemente, adicionou-se lauril sulfato de sódio (SLS) 

30% (1,75 mL para 0,5 g de pellet) e incubou-se a solução até que a mesma se tornasse límpida 

(1 h e 50 min de agitação suave a temperatura ambiente, seguido de 10 min em banho-maria a 

37 ºC), indicando a solubilização dos corpos de inclusão. Por fim, a solução foi dialisada contra 

o Tampão de Diálise 1X durante aproximadamente 20 horas a 4 ºC sob agitação. Para o processo 

de refolding da enzima, foi utilizado um dos tampões sugeridos no kit iFOLD™ Protein 

Refolding System I. Mais especificamente, a solução contendo a Af-EGL7 recombinante foi 

aplicada em membrana de diálise (Fisher Scientific), embebida em tampão C9 [Tris-HCl 50 

mM; Ciclodextrina 12,5 mM; EDTA 1 mM; pH 7,5] e incubada a 4 ºC durante 48 horas, sob 

agitação. Após esse período, a enzima foi concentrada em filtro para centrífuga Amicon Ultra-

15 (Millipore), com limite de corte de 10 kDa. A quantificação da enzima pura e concentrada 

foi realizada através do método de Greenberg (GREENBERG, 1929). 
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3.4 EXPRESSÃO HETERÓLOGA EM P. pastoris E PURIFICAÇÃO DAS ENZIMAS 

RECOMBINANTES 

 

3.4.1 Desenho dos primers 

 

Os primers foram desenhados de modo a inserir regiões de sobreposição com o vetor 

pPICZαA (Invitrogen) nas sequências dos genes Afu6g01800 (Af-egl7), Afu3g01910 (Afcel6A) 

e Afu6g13610 (Af-xylA) (Tabela 2), para posterior clonagem através do método CPEC 

(Circular Polymerase Extension Cloning).  

Tabela 2 – Sequências dos primers que foram utilizados na amplificação e na clonagem dos genes Af-egl7, 

Afcel6A e Af-xylA no vetor pPICZαA pelo método CPEC 

Nome Sequência (5’-3’)* Tamanho (pb) 

Af-egl7 F GAGAAAAGAGAGGCTGAAGCTGAATTCCAACAACCCGCCGCG 42 

Af-egl7 R ATCCTCTTCTGAGATGAGTTTTTGTTCTAGCAGACACTGAGAGTA 45 

Afcel6A F GAGAAAAGAGAGGCTGAAGCTGAATTCCAGCAGACCGTATGG 42 

Afcel6A R ATCCTCTTCTGAGATGAGTTTTTGTTCTAGAAAGGACGGGTTAGC 45 

Af-xylA F GAGAAAAGAGAGGCTGAAGCTGAATTCGCTGGCCTGAACACA 42 

Af-xylA R ATCCTCTTCTGAGATGAGTTTTTGTTCTAGCAGGCACTGTGAGTA 45 

*As regiões de sobreposição estão sublinhadas 

 

3.4.2 Amplificação por PCR 

 

As sequências dos genes Af-egl7, Afcel6A e Af-xylA (sem os nucleotídeos que codificam 

os peptídeos sinais e sem os códons de parada) foram amplificadas por PCR utilizando os 

primers específicos mencionados acima (item 3.4.1) e a DNA polimerase de alta fidelidade 

Phusion High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo Scientific). Para tanto, o cDNA de A. 

fumigatus, sintetizado conforme descrito no item 3.2, foi adicionado em meios reacionais 

contendo: Tampão de reação HF 1X, dNTPs 0,2 mmol L-1, primers F e R 0,5 µmol L-1, DMSO 

3% (v/v) e 1 U da enzima Phusion HiFi, para um volume final de 50 µL. As condições de 

termociclagem utilizadas foram: 98 °C por 30”; 30 ciclos de 10” a 98 °C, 30” a 55 °C e 1’ a 72 

°C; e 72 °C por 10’. Após o término das PCRs, os produtos reacionais foram analisados por 

eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) e os fragmentos amplificados foram purificados através 

do kit QIAquick Gel Extraction (Qiagen), de acordo com as recomendações do fabricante. 
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3.4.3 Clonagem dos genes Af-egl7, Afcel6A e Af-xylA no vetor pPICZaA, transformação 

de E. coli DH10β competente e sequenciamento 

 

Os fragmentos amplificados (item 3.4.2) foram clonados no vetor pPICZαA 

(previamente digerido com as enzimas de restrição EcoRI e XbaI) através do método CPEC, de 

acordo com o protocolo descrito por QUAN & TIAN (2011). Brevemente, as reações foram 

realizadas com a enzima Phusion High-Fidelity DNA Polymerase, nas seguintes condições de 

termociclagem: 98 ºC por 30”; 35 ciclos de 10” a 98 ºC, 30” a 55 ºC e 2’30” a 72 ºC; e 72 ºC 

por 10’.  Após as reações de clonagem, 5 µL dos produtos reacionais foram diretamente 

transformados em E. coli DH10β competente (preparada conforme o item 3.3.3) por choque 

térmico. As transformações foram realizadas conforme o procedimento do item 3.3.4 e os 

clones transformantes foram selecionados em meio LB low salt contendo zeocina 50 µg mL-1. 

Após as 16 horas de crescimento em estufa a 37 ºC, procedeu-se com a PCR das colônias para 

verificar quais eram efetivamente positivas. Para confirmar a ausência de mutações e averiguar 

se as sequências foram inseridas no vetor “in frame” com o peptídeo sinal fator α, foi realizado 

o sequenciamento (SANGER et al., 1977) dos vetores recombinantes Af-egl7/pPICZαA, 

Afcel6A/ pPICZαA e Af-xylA/pPICZαA no equipamento 3500 Genetic Analyzer, no Laboratório 

de Sequenciamento de Ácidos Nucleicos (FCFRP-USP), seguindo as instruções do kit Big 

Dye Terminator Cycle Sequencing v.3.1 (Applied Biosystems). 

 

3.4.4 Transformação de P. pastoris competente 

 

3.4.4.1 Preparo de células eletrocompetentes 

 

As células eletrocompetentes de P. pastoris foram preparadas de acordo com as 

recomendações do manual do kit EasySelect™ Pichia Expression (Invitrogen), da maneira que 

se segue: 

Uma colônia de P. pastoris X-33 foi inoculada em 5 mL de meio YPD líquido [2% (p/v) 

peptona; 2% (p/v) dextrose; 1% (p/v) extrato de levedura] e incubada em temperatura de 30 ºC 

e rotação de 200 rpm por 16 horas.  Após esse período, 80 µL dessa cultura foram transferidos 

para 100 mL de meio YPD para crescimento, sob as mesmas condições, até atingir um valor de 

D.O.600nm entre 1,3 e 1,5. Em seguida, foram realizadas 4 etapas de centrifugação, cada uma 

com duração de 5 minutos, em rotação de 1500 g e temperatura de 4 ºC. Após a primeira 

centrifugação, as células foram ressuspendidas com 100 mL de água destilada estéril gelada. 

http://fcfrp.usp.br/sequenciamento-de-a-n/#.VfMRFBG6fcc
http://fcfrp.usp.br/sequenciamento-de-a-n/#.VfMRFBG6fcc
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Após a segunda centrifugação, as células foram ressuspendidas com 50 mL de água destilada 

estéril gelada. Após a terceira centrifugação, as células foram ressuspendidas em 4 mL de 

sorbitol 1 mol L-1 gelado. Desse volume, 1,5 mL foram recolhidos, centrifugados e, por fim, as 

células foram ressuspendidas em 200 µL de sorbitol 1 mol L-1 gelado e mantidas no gelo para 

serem utilizadas no mesmo dia.     

 

3.4.4.2 Transformação por eletroporação 

 

Conforme as recomendações do manual do kit EasySelect™ Pichia Expression, a 80 µL 

de células eletrocompetentes de P. pastoris X-33 foram adicionados 10 µg do vetor 

recombinante Af-egl7/pPICZαA, Afcel6A/pPICZαA ou Af-xylA/pPICZαA previamente 

linearizado com a enzima de restrição PmeI. As células foram transferidas para uma cubeta de 

eletroporação de 0,2 cm gelada e incubadas no gelo por 5 minutos. Após esse período, foram 

aplicados pulsos sobre as células de levedura (2 kV, 25 µF, 200 Ω) e, imediatamente, foi 

adicionado à cubeta 300 µL de sorbitol 1 mol L-1 gelado. O conteúdo da cubeta foi transferido 

para um tubo estéril para incubação a 30 ºC sem agitação por 1 hora. Após esse tempo, 200 µL 

do conteúdo da transformação foi semeado em placa contendo meio YPDS sólido suplementado 

com zeocina 100 µg mL-1. As placas foram incubadas em estufa a 30 ºC por 3 dias. Após esse 

período, procedeu-se com o screening dos clones de P. pastoris recombinantes. 

 

3.4.4.3 Screening de clones positivos 

 

Para verificar quais clones eram efetivamente positivos, realizou-se PCR das colônias 

de P. pastoris crescidas após transformação com o vetor Afcel6A/pPICZαA ou Af-

xylA/pPICZαA. Para tanto, cada colônia selecionada foi ressuspendida em 20 µL de solução 

aquosa de SDS 0,2% (p/v) e, posteriormente, incubada a 90 ºC por 5 minutos. Após esse 

período, os sobrenadantes foram separados por centrifugação a 17949 g por 30 segundos e 

utilizados como moldes para as PCRs. Mais especificamente, adicionou-se 1 µL de cada 

sobrenadante em meios reacionais contendo primers F e R na concentração final de 0,4 µmol 

L-1, dNTPs 0,2 mmol L-1, MgCl2 2 mmol L-1, tampão de reação 1X e 1,0 U da enzima Taq DNA 

Polymerase, em um volume final de 50 µL. As condições de termociclagem utilizadas foram 

94 °C por 5’; 30 ciclos de 1’ a 94 °C, 1’ a 55 °C e 2’ a 72 °C; e 72 °C por 10’. Após as reações, 

os produtos foram analisados por eletroforese em gel de agarose 1% (p/v). 
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As colônias de P. pastoris resultantes da transformação com o vetor Af-egl7/ pPICZαA 

foram, por sua vez, testadas quanto à atividade enzimática em meio sólido contendo celulose. 

Brevemente, um total de 24 colônias foram selecionadas para repique em meio sólido YPD 

contendo 1% (p/v) do substrato CMC e 1% (v/v) de metanol para indução, e incubadas a 30 ºC 

por 3 dias. Após os 3 dias de crescimento, as placas foram coradas com 0,1% (p/v) de Vermelho 

Congo por 15 minutos e, em seguida, descoloridas com NaCl 1 mol L-1. 

Colônias de P. pastoris transformadas com o vetor pPICZαA vazio foram utilizadas 

como controle nos experimentos. 

 

3.4.5 Expressão heteróloga das enzimas Af-EGL7, AfCel6A e Af-XYLA em P. pastoris X-

33 

 

Após a confirmação dos clones positivos, procedeu-se com a produção heteróloga das 

enzimas recombinantes Af-EGL7, AfCel6A e Af-XYLA. Para tanto, uma colônia recombinante 

isolada de P. pastoris (contendo a construção Af-egl7/pPICZαA, Afcel6A/pPICZαA ou Af-

xylA/pPICZαA integrada ao seu genoma) foi inoculada em meio BMGY [2% (p/v) peptona; 

1,34% (p/v) base de nitrogênio para levedura; 1% (p/v) extrato de levedura; 1% (v/v) glicerol; 

4 10-5% (p/v) biotina; e 100 mM buffer fosfato de potássio, pH 6,0] e crescida a 30 ºC e 240 

rpm até atingir a fase log de crescimento (D.O.600nm = 2-6). Após esse período, a cultura foi 

centrifugada a 3000 g por 5 minutos e as células foram ressuspendidas em volume suficiente 

de meio BMMY [2% (p/v) peptona; 1,5 ou 1% (v/v) metanol; 1,34% (p/v) base de nitrogênio 

para levedura; 1% (p/v) extrato de levedura; 4 10-5% (p/v) biotina; e 100 mM tampão fosfato 

de potássio, pH 6,0] para se obter uma D.O.600nm igual a 1. As induções das enzimas 

recombinantes foram realizadas a 30 ºC e 240 rpm durante 6 dias, com adição de metanol (1,5% 

(v/v) para ambas Af-EGL7 e AfCel6A e 1% (v/v) para a Af-XYLA) a cada 24 horas para 

manutenção dos níveis de expressão. 

 

3.4.6 Purificação das enzimas recombinantes por cromatografia de afinidade 

 

Finalizados os 6 dias das induções por metanol, as culturas foram centrifugadas a 3000 

g por 5 minutos para separação dos sobrenadantes. Em seguida, os mesmos foram concentrados 

ao máximo utilizando filtros para centrífuga Amicon Ultra-15, com limite de corte de 10 kDa. 

Os concentrados foram, então, ressuspendidos em tampão fosfato de sódio 20 mM contendo 

NaCl 500 mM (pH 7,4) e carregados em colunas contendo resina Ni Sepharose 6 Fast Flow 



41 

 

 

(GE Heathcare) pré-equilibrada com o mesmo tampão. Em seguida, gradientes lineares de 0 a 

500 mM de imidazol foram aplicados para eluir as enzimas recombinantes Af-EGL7, AfCel6A 

e Af-XYLA fusionadas a caudas de histidina (His6). Todas as frações recolhidas a partir das 

cromatografias foram analisadas por SDS-PAGE. Aquelas contendo as enzimas puras e em 

quantidades relevantes foram misturadas e submetidas à troca de tampão para remoção do 

excesso de imidazol antes da realização dos ensaios enzimáticos. As concentrações das enzimas 

puras foram determinadas pelo método de Greenberg (GREENBERG, 1929). 

 

3.5 ANÁLISES DE SEQUÊNCIA E ESTRUTURA 

 

As predições dos peptídeos sinais e dos potenciais sítios de N-glicosilação nas 

sequências das enzimas foram realizadas através dos softwares SignalP 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/) e NetNGlyc 1.0 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/), respectivamente. As modelagens por homologia 

foram realizadas com o software Phyre2 

(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index) para predição das estruturas 

tridimensionais das proteínas recombinantes. As estruturas 3D obtidas foram, então, analisadas 

com o auxílio do software Swiss PDB viewer. Informações sobre os possíveis resíduos 

catalíticos e a presença de resíduos de cisteína aptos a formarem pontes dissulfeto foram obtidas 

através do alinhamento múltiplo das sequências proteicas com sequências de alta homologia, 

utilizando-se a ferramenta Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/).  

 

3.6 DEGLICOSILAÇÃO DAS ENZIMAS PRODUZIDAS EM P. pastoris 

 

A deglicosilação da Af-EGL7 recombinante produzida em P. pastoris foi realizada 

utilizando a enzima Endoglicosidase H (Endo H) (New England Biolabs), em ambas condições 

desnaturante e não-desnaturante, segundo o protocolo recomendado pelo fabricante. No 

primeiro caso, a proteína recombinante foi inicialmente desnaturada a 100 ºC por 10 minutos. 

Então, a reação de deglicosilação foi processada a 37 ºC por 24 horas, de acordo com Meleiro 

et al. (2018). A deglicosilação foi realizada da mesma maneira para ambas AfCel6A e Af-

XYLA, mas somente em condição não-desnaturante. Após o término das reações, as enzimas 

foram analisadas por SDS-PAGE. 

 

http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/)
http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/)
http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index)
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo/)
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3.7 DETERMINAÇÃO DAS ATIVIDADES ENZIMÁTICAS DA Af-EGL7, AfCel6A e Af-

XYLA ATRAVÉS DO MÉTODO DNS 

 

Uma vez purificadas, as atividades enzimáticas da Af-EGL7, AfCel6A e Af-XYLA 

foram determinadas medindo-se os açúcares redutores liberados nas reações através do método 

DNS (MILLER, 1959). Para tanto, foram utilizados como substratos CMC de baixa viscosidade 

(Sigma-Aldrich) 1% (p/v) para as duas primeiras e Xilana de madeira de faia (Megazyme) 1% 

(p/v) para a xilanase. As reações foram conduzidas sob as condições ótimas de pH e temperatura 

de cada enzima. Para a endoglucanase, foi utilizado tampão acetato de sódio 50 mM (pH 5,0), 

enquanto para as outras duas enzimas utilizou-se tampão fosfato de sódio 50 mM (pH 6,0). Os 

tempos de reação foram 10 minutos para ambas Af-EGL7 e Af-XYLA, e 30-45 minutos para a 

AfCel6A. As reações foram interrompidas pela adição de reagente DNS na proporção 1:1. As 

misturas foram incubadas por 5 minutos a 98 ºC e, uma vez resfriadas até temperatura ambiente, 

procedeu-se com as leituras das absorbâncias em λ = 540 nm. Uma unidade (U) de enzima foi 

definida como a quantidade necessária para liberar 1 µmol de açúcar redutor a partir do 

substrato por minuto. 

 

3.8 ZIMOGRAMA DAS ENZIMAS Af-EGL7 e Af-XYLA 

 

As atividades das enzimas Af-EGL7 e Af-XYLA também foram avaliadas através de 

zimogramas em géis SDS-PAGE. Para tanto, foram preparados géis de poliacrilamida 10% 

contendo 1% (p/v) CMC, 1% (p/v) β-glucana de cevada de média viscosidade (Megazyme) ou 

0,5% (p/v) xilana. Previamente às aplicações nos géis, as enzimas (10 µg) foram preparadas 

através da adição de tampão de amostra 5x não-redutor (sem β-mercaptoetanol). As 

eletroforeses foram processadas com baixa voltagem (80-90 V). Após as corridas, os géis foram 

lavados duas vezes durante 30 minutos em tampão acetato de sódio 50 mM (pH 5,0) contendo 

1% (v/v) Triton X-100, para remover o SDS e permitir o refolding das proteínas. 

Posteriormente, foi realizada uma lavagem durante 15 minutos em tampão acetato de sódio 50 

mM (pH 5,0) para remoção do Triton X-100 e, em seguida, os géis foram incubados nesse 

mesmo tampão por 30 minutos a 50 ºC. Posteriormente, os géis foram corados com Vermelho 

Congo 0,1% (p/v) por 30 minutos. Para a descoloração, foi utilizada solução de NaCl 1 M.  

Todas as incubações foram realizadas sob agitação. O aparecimento de bandas de coloração 

vermelho pálido indicou que houve hidrólise enzimática.  
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3.9 CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES BIOQUÍMICAS DAS ENZIMAS Af-

EGL7, AfCel6A e Af-XYLA 

 

3.9.1 pH e temperatura ótimos 

 

Os valores ótimos de pH para as atividades enzimáticas foram determinados na faixa de 

3,0-8,0, utilizando-se tampão McIlvaine (ácido cítrico-Na2HPO4), em temperatura de 50 ºC. As 

temperaturas ótimas da Af-EGL7, AfCel6A e Af-XYLA foram determinadas nas respectivas 

faixas de 30-80 ºC, 40-80 ºC e 30-90ºC, nos pH ótimos previamente estabelecidos (pH 5,0 para 

a Af-EGL7 e pH 6,0 para ambas AfCel6A e Af-XYLA). As atividades relativas (%) foram 

calculadas considerando a atividade específica máxima exibida como 100%. 

 

3.9.2 Estabilidade a diferentes condições de pH e temperatura 

 

A estabilidade das enzimas a variações de pH foi avaliada medindo-se as atividades 

enzimáticas residuais nas condições reacionais ideais (pH e T ótimos) de cada uma, após pré-

incubação das mesmas a 4 ºC, na ausência de seus substratos, em diferentes pH e intervalos de 

tempo. A Af-EGL7 produzida em E. coli foi pré-incubada por 24 horas em uma faixa de pH de 

3,0-8,0, em tampão McIlvaine. Para ambas Af-EGL7 e Af-XYLA produzidas em P. pastoris, as 

pré-incubações foram de até 72 horas em tampões McIlvaine pH 3,0-8,0. A AfCel6A, por sua 

vez, foi pré-incubada em tampões McIlvaine pH 3,0-8,0 e em tampões Glicina-NaOH pH 9,0 e 

10,0 por até 72 horas. 

As termoestabilidades foram estimadas medindo-se as atividades residuais das enzimas 

após as mesmas terem sido pré-incubadas, na ausência de seus substratos, em diferentes 

condições de temperatura e intervalos de tempo. A Af-EGL7 produzida em E. coli foi submetida 

a uma faixa de 30-80 ºC por 30 minutos e, ainda, às temperaturas de 50 e 55 ºC por até 48 horas. 

A endoglucanase recombinante produzida em P. pastoris, por sua vez, teve sua estabilidade 

térmica avaliada na faixa de 55-90 ºC por até 72 horas. Para a AfCel6A, a pré-incubação foi de 

até 5 horas a 60-90 ºC e de até 72 horas a 50 ºC. Similarmente, a Af-XYLA foi pré-incubada 

por até 16 horas na faixa de temperatura de 40-90 ºC e por até 72 horas a 50 ºC. 

Em todos os ensaios, os cálculos de atividade residual (%) foram realizados 

considerando as atividades específicas das enzimas sem pré-incubações como 100%. 
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3.9.3 Efeito da adição de metais e reagentes 

 

Para investigar o efeito de íons metálicos e reagentes químicos sobre as atividades das 

enzimas, os mesmos foram adicionados individualmente aos sistemas reacionais em 

concentrações finais de 5 mM. As atividades relativas foram calculadas comparando-se os 

resultados obtidos em cada ensaio com as reações controle (100%) realizadas na ausência de 

qualquer aditivo. Estimou-se também o efeito de diferentes concentrações de MnCl2 (0,1 a 20 

mM) e CuSO4 (0,1 a 15 mM) sobre as atividades da Af-EGL7 produzida em E. coli e P. pastoris, 

respectivamente.  

 

3.9.4 Atividade enzimática na presença de produtos reacionais 

 

Investigou-se os efeitos dos produtos de hidrólise da celulose (glicose e celobiose) sobre 

as atividades de ambas Af-EGL7 e AfCel6A produzidas em P. pastoris. Para a endoglucanase 

recombinante, foram utilizadas concentrações de 0,5 a 50 mM de ambos os açúcares e os 

ensaios foram realizados usando o substrato cromogênico Azo-Xyloglucan (Tamarind) 

(Megazyme), de acordo com as instruções do fabricante, com ligeiras modificações. 

Brevemente, as reações foram conduzidas em tampão acetato de sódio 85 mM (pH 4,5) a 40 °C 

e, após 10 minutos, foram interrompidas pela adição de 1,7 volumes de etanol absoluto. Os 

sobrenadantes foram separados por centrifugação a 1000 g durante 10 min, e as absorbâncias 

foram medidas a 590 nm. 

Para a AfCel6A foram utilizadas concentrações finais de 10-250 mM de glicose e 10-

100 mM de celobiose, e os ensaios foram realizados sobre o substrato sintético 4-nitrofenil β-

D-celobiosídeo (pNPC) (Sigma–Aldrich), de acordo com DESHPANDE et al. (1984). As 

misturas reacionais consistiram em tampão acetato de sódio 100 mM (pH 5,0) contendo 5 mM 

de pNPC. As reações foram realizadas a 50 ºC durante 45 minutos e, após esse tempo, 

interrompidas pela adição de Na2CO3 para a concentração final de 1 M. A liberação do produto 

pNP- (íon p-nitrofenolato) foi determinada através da leitura das absorbâncias a 410 nm. 

Os efeitos de D-xilose e D-glicose sobre a atividade da Af-XYLA recombinante foram 

determinados na presença de 10-250 mM desses açúcares, utilizando-se o substrato 

cromogênico Azo-Xylan (Beechwood) (Megazyme). Os ensaios enzimáticos foram realizados 

em tampão acetato de sódio 50 mM (pH 4,5) a 40 ºC por 10 min, de acordo com as instruções 

do fabricante. As reações foram interrompidas pela adição de 2,5 volumes de etanol absoluto. 
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Os sobrenadantes foram separados por centrifugação a 1700 g por 10 minutos, e as absorbâncias 

foram medidas a 590 nm. 

Para investigar o efeito de etanol sobre a atividade da xilanase recombinante, 

concentrações de 0,5 a 50% (v/v) desse reagente foram adicionadas às misturas reacionais.  Os 

ensaios enzimáticos foram realizados por 10 minutos a 50 ºC, em tampão fosfato de sódio (pH 

6,0) contendo 1% (p/v) xilana. Os açúcares redutores liberados nas reações foram determinados 

através do método DNS, conforme descrito no item 3.7.  

As atividades enzimáticas na ausência de qualquer produto reacional foram 

consideradas 100%. 

 

3.9.5 Especificidade por diferentes substratos 

 

A especificidade por diferentes substratos da Af-EGL7 produzida em E. coli foi avaliada 

medindo-se a atividade enzimática da mesma sobre 0,5% (p/v) CMC, β-glucana, Xiloglucana 

de semente de tamarindo (Megazyme), Xilana ou Avicel® PH-101 (Sigma-Aldrich). As 

especificidades de ambas AfCel6A e Af-XYLA foram investigadas sobre CMC, Avicel, 

Xiloglucana e Xilana, todos em concentração final de 0,5% (p/v). Para ambas as celulases, a 

reação com CMC foi considerada controle (100%), enquanto para a Af-XYLA considerou-se 

100% a atividade sobre Xilana. 

 

3.10 ANÁLISES ESTRUTURAIS DA Af-XYLA POR DICROÍSMO CIRCULAR E 

ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA 

 

O espectro de Dicroísmo Circular (DC) foi obtido em um espectropolarímetro JASCO-

810. A Af-XYLA (0,000625 µg mL-1) diluída em tampão fosfato de sódio 20 mM (pH 7,4) foi 

analisada entre 190 e 250 nm após pré-aquecimento de 30 minutos a 25, 40, 50, 60, 70, 80 ou 

90 °C. 

As leituras foram realizadas em quadruplicata em cubetas de quartzo com caminho 

óptico de 0,1 cm, na velocidade de varredura, largura de banda e D.I.T. (Digital Integration 

Time) de 50 nm min−1, 3 nm, e 1 s, respectivamente. Após descontar as contribuições do branco 

(tampão sem enzima), o espectro foi convertido de miligraus (mdeg) para Δε (M−1 cm−1) de 

acordo com a equação (1): 
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𝛥𝜀 =
𝜃.𝑀𝑅𝑊

𝑑.𝑐.32980
  (1) 

 

na qual θ é o valor de elipticidade originalmente dado pelo equipamento (miligraus), 

MRW é o peso molecular médio dos resíduos da enzima (MRW, mean residue weight), d é o 

caminho óptico (cm), e c é a concentração de enzima (mg mL−1). Todas as estruturas 

secundárias da enzima foram preditas através do software BeStSel a partir dos espectros de 

absorção. 

As análises por espectroscopia de fluorescência ITFE (ITFE, Intrinsic Tryptophan 

Fluorescence Emission) foram realizadas em um espectrofluorímetro HITACHI-F4500. 

Utilizando-se as mesmas concentrações de enzima e condições de pré-aquecimento das 

amostras das análises por DC, os resíduos de triptofano presentes na sequência da Af-XYLA 

foram excitados a 295 nm e as emissões de fluorescência foram detectadas entre 300 e 450 nm. 

As leituras foram realizadas em cubetas de quartzo com caminho óptico de 1,0 cm, na 

velocidade de varredura e intervalo de dados de 240 nm min−1 e 0,2 nm, respectivamente. A 

correção dos espectros obtidos foi realizada descontando-se a contribuição do branco. 

 Para determinar a Tm (melting temperature) aparente, as primeiras derivadas dos 

gráficos de Valores de elipticidade em 205 nm (obtidos a partir da análise por DC) x 

Temperatura e Valores de comprimento de onda máximo (obtidos a partir da análise por ITFE) 

x Temperatura foram calculadas no software OriginPro. Ambos os gráficos foram ajustados 

utilizando-se a função Boltzmann. Todos os gráficos analisados de DC e ITFE foram 

previamente suavizados com o filtro Savitzky-Golay (SAVITZKY & GOLAY, 1964). 

 

3.11 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS DAS ENZIMAS Af-EGL7, 

AfCel6A e Af-XYLA 

 

Os parâmetros cinéticos (KM, Vmáx e kcat) da Af-EGL7 produzida em E. coli foram 

determinados utilizando-se concentrações crescentes de CMC (2,5-30 mg mL-1) e β-glucana 

(0,5-15 mg mL-1). As reações foram realizadas durante 10 minutos em tampão acetato de sódio 

50 mM, sob as condições ótimas de pH e temperatura (pH 5,0 e 55 ºC), e na presença de MnCl2
 

5 mM. Os parâmetros foram calculados por regressão linear, através do método gráfico de 

Lineweaver-Burk. Para a Af-EGL7 produzida em P. pastoris, as reações foram realizadas de 

forma similar, mas não houve adição de Mn2+. Além disso, as constantes cinéticas também 

foram determinadas sobre o substrato Xiloglucana (1,0–8,5 mg mL−1). 
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Os parâmetros cinéticos da AfCel6A foram determinados utilizando-se concentrações 

crescentes do substrato CMC (0,5-30 mg mL-1). As reações foram realizadas em tampão fosfato 

de sódio 50 mM (pH 6,0) durante 30 minutos a 55 ºC. Os parâmetros foram calculados por 

regressão não-linear, através do método gráfico de Michaelis-Menten. 

Os parâmetros cinéticos da Af-XYLA foram determinados utilizando-se concentrações 

crescentes do substrato Xilana (0,5-30 mg mL-1). As reações foram realizadas em tampão 

fosfato de sódio 50 mM (pH 6,0) durante 10 minutos em ambas as temperaturas de 50 e 80 ºC. 

Os parâmetros foram calculados por regressão não-linear, através do método gráfico de 

Michaelis-Menten. 

 

3.12 ENSAIOS DE SINERGISMO 

 

3.12.1 Efeito da associação entre o coquetel Celluclast®1.5L e a Af-EGL7 de A. fumigatus 

produzida em E. coli sobre a sacarificação de SEB 

 

O sinergismo entre a Af-EGL7 produzida em E. coli (50 mg/g de substrato) e o coquetel 

Celluclast®1.5L (coquetel comercial confeccionado com celulases de T. reesei; Sigma-Aldrich) 

(0,9 FPU/g de substrato) foi avaliado durante a sacarificação de SEB. Para tanto, as misturas 

reacionais consistiram de 1% (p/v) dessa biomassa em tampão acetato de sódio 50 mM (pH 

5,0), contendo MnCl2 5 mM, em um volume final de 1 mL. As reações foram conduzidas em 

tubos Eppendorf de 2 mL, a 50 ºC e 1000 rpm (utilizou-se termomixer Eppendorf), durante 24, 

48 e 72 horas. Os controles do experimento foram realizados sob as mesmas condições, mas na 

ausência da endoglucanase recombinante. Os açúcares redutores liberados em cada ensaio 

foram determinados através do método DNS e os rendimentos percentuais foram calculados 

utilizando-se a equação (2): 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =  
𝐴çú𝑐𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑎  𝑠𝑎𝑐𝑎𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑚𝑔)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚𝑔)
× 100  (2) 

 

Todos os resultados apresentados representam as médias ± desvios padrões calculadas 

a partir de pelo menos três repetições experimentais. 
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3.12.2 Efeito da associação entre o coquetel Celluclast®1.5L e a Af-EGL7 de A. fumigatus 

produzida em P. pastoris sobre a sacarificação de diferentes resíduos agroindustriais 

 

Também avaliou-se o sinergismo entre a Af-EGL7 expressa em P. pastoris e o coquetel 

Celluclast®1.5L durante a sacarificação de biomassas lignocelulósicas. Mais especificamente, 

as hidrólises foram realizadas em tampão acetato de sódio 50 mM (pH 5,0) contendo 1% (p/v) 

de um dos seguintes resíduos agroindustriais: Bagaço de cana-de-açúcar “in natura”, SEB, 

Palha de arroz, Sabugo de milho, Bagaço de cevada ou Palha de feijão. A Af-EGL7 e o coquetel 

foram adicionados aos meios reacionais nas respectivas concentrações de 1 mg e 0,9 FPU por 

grama de substrato. As reações foram conduzidas a 55º C e 1000 rpm por até 72 horas. 

 

3.12.3 Efeito da associação entre ambas Af-EGL7 e AfCel6A de A. fumigatus produzidas 

em P. pastoris sobre a sacarificação de celulose 

 

Investigou-se o efeito da associação entre ambas as celulases recombinantes, AfCel6A 

e Af-EGL7, sobre a sacarificação de celulose. Os ensaios foram realizados com diferentes raios 

de concentração das enzimas AfCel6A e Af-EGL7 (50:1, 10:1, 1:1, ou 1:10); a quantidade de 

AfCel6A (50, 10, 1, ou 0,1 µg) adicionada por grama de substrato variou, enquanto a de Af-

EGL7 foi fixada em 1 µg por grama. As misturas reacionais consistiram em tampão fosfato de 

sódio 50 mM (pH 6,0) contendo CMC 1% (p/v) em um volume final de 1 mL. As reações foram 

conduzidas a 50 ºC e 1000 rpm pelos períodos de 4, 8 e 24 horas. 

 

3.12.4 Efeito da associação entre o coquetel Celluclast®1.5L e a AfCel6A de A. fumigatus 

produzida em P. pastoris sobre a sacarificação de celulose  

 

A ação sinérgica entre AfCel6A e Celluclast®1.5L durante a hidrólise de celulose 

também foi investigada. Para determinar a melhor combinação entre ambas (10:1, 1:1 ou 1:10), 

foram utilizadas diferentes quantidades da AfCel6A (50, 5 ou 0,5 µg) e 0,05 FPU de coquetel 

por grama de substrato. As reações foram realizadas conforme a descrição no item 3.12.3. 
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3.12.5 Efeito da associação entre AfCel6A e Af-EGL7, ou entre AfCel6A e Celluclast®1.5L, 

sobre a sacarificação de diferentes resíduos agroindustriais 

 

 As melhores associações entre as enzimas, definidas nos experimentos anteriores, foram 

utilizadas durante a sacarificação de biomassas lignocelulósicas. A Af-EGL7 (18 µg g-1) foi 

associada à AfCel6A (180 µg g-1) na proporção 1:10. Celluclast®1.5L (0,9 FPU g-1) e AfCel6A 

(90 µg g-1), por sua vez, foram associados na proporção 1:1. As misturas reacionais consistiram 

em tampão fosfato de sódio 50 mM (pH 6,0) contendo 1% (p/v) de SEB, palha de arroz ou 

sabugo de milho em volume final de 1 mL. As reações foram conduzidas a 50 ºC e 1000 rpm 

por 24 e 48 horas.  

 

3.12.6 Avaliação do sinergismo entre o coquetel Celluclast®1.5L e a Af-XYLA 

recombinante de A. fumigatus produzida em P. pastoris durante a sacarificação das 

biomassas pré-tratadas SEB e SDB 

 

3.12.6.1 Aplicação de DCCR associado a MSR como abordagem estatística para otimizar a 

sacarificação de SEB e SDB 

 

Um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) de experimentos foi aplicado 

para investigar a influência dos parâmetros A – Tween 20 (% (v/v)), B – Celluclast®1.5L 

(FPU/g de substrato), e C – Af-XYLA (µg/g de substrato) sobre as hidrólises de bagaço de cana-

de-açúcar explodido (SEB) e bagaço de cana-de-açúcar deslignificado (SDB, Sugarcane 

Delignified Bagasse) e para encontrar os melhores valores para esses 3 fatores operacionais, 

visando um rendimento otimizado de açúcares redutores.  

  Os fatores A, B e C foram considerados variáveis independentes, tendo como resposta 

o percentual de açúcares redutores liberados (variável dependente). Os parâmetros operacionais 

foram examinados em 5 diferentes níveis (-α, -1, 0, +1, +α), cujos valores codificados e reais 

estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Valores codificados e reais dos níveis das variáveis independentes 

 Níveis 

Variáveis -1,68 -1 0 +1 +1,68 

A - Tween 20 (% (v/v)) 0 0,2 0,5 0,8 1 

B – Celluclast®1.5L (FPU g-1) 0,2 0,5 1 1,5 1,8 

C – Af-XYLA (µg g-1) 0 1 2,5 4 5 

 

As reações de hidrólise foram realizadas em tampão fosfato de sódio 50 mM (pH 6,0) 

contendo 1% (p/v) de SEB ou SDB, a 50 ºC e 1000 rpm, durante 48 horas. Os açúcares redutores 

(% (p/v)) liberados em cada ensaio foram determinados através do método DNS. 

 O modelo matemático usado para predizer a variável resposta foi ajustado como uma 

equação polinomial de segunda ordem (3): 

 

𝑦 = 𝛽𝑜 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖

2𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑘
𝑖=1
𝑖=1

+ 𝜀 (3) 

 

na qual y é a resposta média predita, βo é o termo constante do modelo, βi são os 

coeficientes dos termos lineares, βii são os coeficientes dos termos quadráticos, βij são os 

coeficientes dos termos de interação, e ε é o componente de erro aleatório que é determinado 

ajustando o modelo aos dados. 

Uma Análise de Variância (ANOVA p < 0,01) foi realizada através do software 

STATISTICA 12 para esclarecer a influência das variáveis independentes, bem como das 

interações entre elas, sobre a resposta e descobrir se o modelo matemático foi estatisticamente 

significativo e se apresentou erro (falta de ajuste). Então, com uma regressão significativa e 

preditiva, as superfícies de resposta puderam ser obtidas e utilizadas para otimizar o modelo. 

 

3.12.6.2 Efeito da associação entre o coquetel e a Af-XYLA sobre os rendimentos de hidrólise 

de SEB e SDB 

 

O efeito da ação sinérgica entre a Af-XYLA recombinante de A. fumigatus e o coquetel 

enzimático Celluclast®1.5L foi avaliado durante a hidrólise de bagaço de cana-de-açúcar pré-

tratado. As reações foram conduzidas em tampão fosfato de sódio 50 mM (pH 6,0) contendo 

1% (p/v) SEB ou SDB, a 50 ºC e 1000 rpm, por 24 ou 48 h. Os valores ótimos para os 

parâmetros Tween 20 (0,75% (v/v)), Celluclast®1.5L (1,8 FPU g-1), e Af-XYLA (3,75 µg g-1), 
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que foram previamente estipulados por Metodologia de Superfície de Resposta (MSR), foram 

utilizados nas misturas reacionais. Os rendimentos percentuais de hidrólise foram determinados 

estimando-se os açúcares redutores liberados através do método DNS. Os resultados reportados 

representam as médias ± desvios padrões calculadas a partir de pelo menos três repetições 

experimentais.                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

4 Resultados e discussão  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

4.1 CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DE UMA ENDO-1,4-β-GLUCANASE GH7 DE 

Aspergillus fumigatus E SUA POTENCIAL APLICAÇÃO INDUSTRIAL 

 

Resultados publicados: Bernardi, A. V.; de Gouvêa, P. F.; Gerolamo, L. E.; Yonamine, D. K.; 

Bálico, L. L. L.; Uyemura, S. A.; Dinamarco, T. M. Functional characterization of GH7 endo-

1,4-β-glucanase from Aspergillus fumigatus and its potential industrial application. Protein 

Expression and Purification, v.150, p.1-11, 2018. 

 

4.1.1 Análises de sequência e estrutura da Af-EGL7 

 

O gene Afu6g01800 de A. fumigatus (nomeado Af-egl7) possui uma ORF de 1383 pb 

que codifica uma endo-1,4-β-glucanase (Af-EGL7) com 460 resíduos de aminoácidos e um peso 

molecular de aproximadamente 48,21 kDa. De acordo com os bancos de dados Aspgd 

(disponível em: http://www.aspergillusgenome.org/), CAZy e Uniprot (disponível em: 

https://www.uniprot.org/uniprot/Q4WLG5), a Af-EGL7 é pertencente à família de glicosil 

hidrolases 7 (GH7) e contém um módulo de ligação a carboidratos nos resíduos 424-460 do C-

terminal. 

O genoma de A. fumigatus contém 2 genes codificantes de endoglucanases GH7 

(Afu6g01800 e Afu7g01540) – ambas atuantes através de um mecanismo hidrolítico de 

retenção e com capacidade de clivar ligações glicosídicas 1,3 e 1,4 (SEGATO et al., 2014). 

Destas, somente a Af-EGL7 possui um CBM (mais especificamente, um CBM1) associado ao 

seu domínio catalítico (SEGATO et al., 2014). CBMs são domínios não catalíticos que auxiliam 

no reconhecimento e ligação das enzimas aos seus respectivos substratos, direcionando-as para 

próximo do alvo. A presença de um CBM pode promover aumentos nas eficiências catalíticas 

das enzimas, especialmente tratando-se de substratos insolúveis, como consequência de uma 

maior concentração enzimática ao redor da superfície-alvo (efeito de proximidade) (SIDAR et 

al., 2020; BERNARDES et al., 2019; INOUE et al., 2015; KIM et al., 2014a; VÁRNAI et al., 

2013; COUTURIER et al., 2011; GUILLÉN et al., 2010).  

O alinhamento múltiplo (Figura 9a) da Af-EGL7 com outras endoglucanases GH7 

fúngicas revelou uma alta homologia entre as sequências, mais especificamente 95%, 64%, 

63%, 63% e 61% de identidade com as enzimas de N. fischeri (LIU et al., 2015), M. thermophila 
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(KARNAOURI et al., 2014), T. reesei (KLEYWEGT et al., 1997), T. harzianum 

(PELLEGRINI et al., 2015) e T. emersonii (WANG et al., 2014), respectivamente. 

A estrutura tridimensional da Af-EGL7 foi predita por modelagem por homologia no 

software Phyre2 e manipulada com auxílio do programa Swiss PDB Viewer (Figura 9b). Foi 

possível observar um sulco aberto e estendido na região do sítio ativo, característico de 

endoglucanases, no qual uma cadeia de celulose amorfa pode se acomodar aleatoriamente 

(SEGATO et al., 2014). 

Juntos, os resultados permitiram identificar importantes resíduos de aminoácidos 

conservados entre as endoglucanases GH7 de diferentes espécies. Os dois possíveis resíduos 

catalíticos, E215 e E220 – um deles atuando como ácido/base e o outro como nucleófilo 

(SEGATO et al., 2014) – estão destacados em verde na Figura 9b.  Foram também identificados 

20 resíduos de cisteína (C38, C44, C69, C80, C86, C90, C158, C190, C194, C212, C213, C233, 

C238, C243, C316, C365, C432, C443, C449 e C459) aptos a formarem 10 pontes dissulfeto 

(Figura 9c), as quais são fundamentais para o enovelamento correto da proteína e manutenção 

da estrutura tridimensional de enzimas termoestáveis (LAKBUB et al., 2018; CHANG et al., 

2017). 

Análises no software SignalP revelaram um peptídeo sinal nos resíduos 1-20 do N- 

terminal, indicando que a Af-EGL7 pode ser secretada extracelularmente. Além disso, foram 

preditos, através do software NetNglyc 1.0, 4 potenciais sítios de N-glicosilação nos resíduos 

de asparagina N96, N201, N205 e N379, os quais estão destacados em vermelho na Figura 9b. 

Tais sítios são conservados entre endoglucanases GH7 de outras espécies de Aspergillus, como 

A. fischeri (ALE19913.1), A. lentulus (GAQ03870.1), A. udagawae (GAO84310.1), A. terreus 

(XP_001217291.1), A. clavatus (XP_001270378.1) e A. rambellii (KKK13555.1). A presença 

de N-glicanos em diferentes sítios da estrutura pode influenciar de diferentes maneiras a 

proteína, como sua secreção, enovelamento, estabilidade e outras propriedades enzimáticas 

(WANG et al., 2019b; CHANG et al., 2017). 
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Figura 9 – Análises de sequência e estrutura da Af-EGL7 

a 

 Af-EGL7             M--D--SKRGVVAAVLALLPLVSAQQPAA-SSAGNPKLTTYKCTTAGGCVAQDTSVVLDW 55 

 T. emersonii        -------MDRILALILVPLATVTAQQIGT-IPEVHPKLPTWKCTTEGGCVQQNTSVVLEY 52 

 T. reesei           MAPSVTLPL--TTAILAIARLVAAQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTKSGGCVAQDTSVVLDW 58 

 T. harzianum        MALSGPFPLATAALIAFIAQIVAGQQPGTSTPEVHPKLTTYKCTKSGGCVAQDTSVVLDW 60 

 M. thermophila      MGQK--TLQGLVAAAALAASVANAQQPGTFTPEVHPTLPTWKCTTSGGCVQQDTSVVLDW 58 

 N. fischeri         M--D--SKRGVVAAVLALLPLVSAQQPAT-SSAGNPKLTTYKCTTAGGCVAQDTSVVLDW 55 

                                        :        . .** .:     :*.* *:***. **** *:*****:: 

 

                                          &          &     &   &     # 

 Af-EGL7             GYHWIHTVDG-YTSCTTSSGVDSTLCPDAATCAKNCVIEPANYTSAGVTTSGDSLTMYQY 114 

 T. emersonii        LSHPIHEVGNSDVSCVVSGGLNQSLCPNEEECSKNCVVEGANYTSSGVHTDGDALTLNQY 112 

 T. reesei           NYRWMHDA-N-YNSCTVNGGVNTTLCPDEATCGKNCFIEGVDYAASGVTTSGSSLTMNQY 116 

 T. harzianum        NYRWMHDK-N-FNSCTVNGGVNTTLCPDEATCGANCFIEGVDYAASGVTVSGSSLTMNQY 118 

 T. thermophila      NYRWFHTEDG-SKSCITSSGVDRTLCPDEATCAKNCFVEGVNYTSSGVETSGSSLTLRQF 117 

 N. fischeri         GSHWIHTVNG-YTSCTTSSGVDSTLCPDEATCAKNCVIEPANYTSAGVATSGDSLTMYQY 114 

                              : :*   .   ** ...*:: :***:   *. **.:* .:*:::** ..*.:**: *: 

 

                                                                           & 

 Af-EGL7             VQ-SNGVYTNASPRLYLLGP---DKNYVMLKLLGQELTFDVDLSTLPCGENGALYLSEMS 170 

 T. emersonii        VTNGD-QVVTASPRVYLLASDDEDGNYSMLQLLGQELSFDVDVSKLVCGMNGALYLSEMD 171 

 T. reesei           MPSSSGGYSSVSPRLYLLDS---DGEYVMLKLNGQELSFDVDLSALPCGENGSLYLSQMD 173 

 T. harzianum        MPSSSGGYSSVSPRLYLLGS---DGDYELLQLNGQELSFDVDLSTLPCGENGALYLSEMA 175 

 M. thermophila      FKGSDGAINSVSPRVYLLGG---DGNYVVLKLLGQELSFDVDVSSLPCGENAALYLSEMD 174 

 N. fischeri         VQ-NNGVYTNASPRLYLLGP---DKDYVMLKLLGQELSFDVDLSTLPCGENGALYLSEMS 170 

                            .  ..    ..***:***     * :* :*:* ****:****:* * ** *.:****:*  

 

                                               &   &      #   #      &&   

 Af-EGL7             ATGGRNEYNTGGAEYGSGYCDAQCPVIAWKNGTLNTSGASYCCNEMDILEANSRANSYTP 230 

 T. emersonii        ASGGRNSLNPAGAQYGSGYCDAQCGVQPFINGTVNTGSLGACCNEMDIWEANALATALTP 231 

 T. reesei           ENGGANQYNTAGANYGSGYCDAQCPVQTWRNGTLNTSHQGFCCNEMDILEGNSRANALTP 233 

 T. harzianum        ANGGANQYNTAGANYGSGYCDAQCPVQTWKNGTLNTNHSGYCCNEMDILEANSRANAFTP 235 

 M. thermophila      ATGGRNEYNTGGAEYGSGYCDAQCPVQNWNNGTLNTGRVGSCCNEMDILEANSKAEAFTP 234 

 N. fischeri         ASGGRNEYNTGGAEYGSGYCDAQCPVIAWKNGTLNTSGASYCCNEMDILEANSRANSYTP 230 

                             .** *. * .**:********** *  : ***:**.  . ******* *.*: * : ** 

 

                              &                  &    & 

 Af-EGL7             HPCSAT--------------DCDKGGCGFNPYALGQKSYWGPGGTVDTSKPFTITTQFIT 276 

 T. emersonii        HPCSVTSIYACSGAECGSNGVCDKPGCGYNPYALGDHNYYGPGKTVDTSRPFTVVTQFLT 291 

 T. reesei           HSCTAT--------------ACDSAGCGFNPYGSGYKSYYGPGDTVDTSKTFTIITQFNT 279 

 T. harzianum        HSCTAT--------------ACDASGCGFNPYANGFQRYWGPGFTLDTSKVFTIITQFNT 281 

 M. thermophila      HPCIGN--------------SCDKSGCGFNAYARGYHNYWAPGGTLDTSRPFTMITRFVT 280 

 N. fischeri         HPCSAT--------------DCDKGGCGFNPYALGQKSYWGPGGTVDTSKPFTITTQFIT 276 

                            * *  .               **  ***:* *. * : *:.** *:***: **: *:* * 

 

                                                                   & 

 Af-EGL7             NDGTTTGTLSEIRRQYMQNGKVIANAVSSTGVNSITEDWCTSVDGSAATFGGLTTMGKAL 336 

 T. emersonii        NDNTTTGTLTEIRRLYVQDGNVIGPS-PSDSVSSITDSFCSTVDSYFEPLGGLKEMGEAL 350 

 T. reesei           DNGSPSGNLVSITRKYQQNGVDIPSAQPGG--DTIS--SC----PSASAYGGLATMGKAL 331 

 T. harzianum        DNGLPSGNLVSITRKYRQNGVDVPSAQSGG--DTIS--SC----PSASAYGGLTTMGKAL 333 

 M. thermophila      DDGTTSGKLARIERVYVQDGKKVPSAAPG--GDVITADGCT----SAQPYGGLSGMGDAL 334 

 N. fischeri         NDGTTTGTLSEIRRQYIQNGKVIANAVSSAGVSSITEDWCTSVDSSAAIFGGLTTMGKAL 336 

                            ::.  :*.*  * * * *:*  :  :  .   . *:   *          ***  **.** 

 

                                                        &             # 

 Af-EGL7             GRGMVLIFSIWNDASGFMNWLDSGNAGPCSSTEGNPDLIKAQNPTTHVVFSNIRWGDIGS 396 

 T. emersonii        GRGMVLVFSIWNDPGQFMNWLDSGNAGPCNSTEGNPATIEAQHPDTAVTFSNIRWGDIGS 410 

 T. reesei           SSGMVLVFSIWNDNSQYMNWLDSGNAGPCSSTEGNPSNILANNPNTHVVFSNIRWGDIGS 391 

 T. harzianum        ANGMVLVFSIWNDNGGNMNWLDSGNAGPCSSTEGNPSTIVANNPGTHVIFSNIRWGDIGS 393 

 M. thermophila      GRGMVLALSIWNDASGYMNWLDAGSNGPCSDTEGNPSNILANHPDAHVVLSNIRWGDIGS 394 

 N. fischeri         GRGMVLIFSIWNDASGFMNWLDSGNSGPCSSTEGNPDLIKAQNPTTHVVFSNIRWGDIGS 396 

                            . **** :***** .  *****:*. ***..*****  * *::* : * :********** 

 

                                                                             & 

 Af-EGL7             TFKGSDGSVTTTT--------------STTSTKTTTSTAPGPTQTHYGQCGGQGWTGPTA 442 

 T. emersonii        TFQS-------------------------------------------------------- 414 

 T. reesei           TTNSTAPPPPPASSTTFS----------TTRRSSTTSSSPSCTQTHWGQCGGIGYSGCKT 441 

 T. harzianum        TTGSTGGNPPPSTSRTSTTPPPSTTLRTSTSSRTTTSSAAGCTQTHWGQCGGNGYTGCKI 453 

 M. thermophila      TVDTGDGDNNGGGPN-----P---SSTTTATATTTSSGPAEPTQTHYGQCGGKGWTGPTR 446 

 N. fischeri         TFKGSDDSGTTTTKT-----TTTKTSTSTTSTKTTTSTAPGATQTHYGQCGGQGWTGPTA 451 

                            *                   

 

                            &     &         &     

 Af-EGL7             CASPYTCQVLNPWYSQCL       460 

 T. emersonii        ------------------       414 

 T. reesei           CTSGTTCQYSNDYYSQCL       459 

 T. harzianum        CTAGTTCQYSNDYYSQCL       471 

 M. thermophila      CETPYTCKYQNDWYSQCL       464 

 N. fischeri         CASPYTCKAQNQWYSQCL       469 
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b 

 

   c 

 

a) Alinhamento múltiplo da sequência da Af-EGL7 com as endoglucanases GH7 de T. emersonii 

(KF512472), T. reesei (P07981), T. harzianum (PMID: 26156238), M. thermophila (XM_003663393) e N. fischeri 

(KP861909), realizado com a ferramenta Clustal Omega. As posições com resíduos únicos e totalmente 

conservados estão indicadas por asteriscos (*). As posições com resíduos altamente similares estão indicadas por 

dois pontos (:). As posições de resíduos com baixa similaridade estão indicadas por um ponto (.). Os dois possíveis 

resíduos catalíticos estão destacados em cinza. Os resíduos de cisteína conservados entre as sequências alinhadas 

estão indicados por &. Os potenciais sítios de N-glicosilação da Af-EGL7 estão indicados por #. b) Estrutura 

tridimensional da Af-EGL7 (95% dos resíduos modelados com mais de 90% de confiança a partir de estruturas 

cristalográficas publicadas no banco de dados PDB). Possíveis resíduos catalíticos, potenciais sítios de N-

glicosilação e domínio CBM1 estão destacados em verde, vermelho e azul, respectivamente. c) Pontes dissulfeto 

aptas a serem formadas entre os resíduos de cisteína C38↔C44, C69↔C90, C80↔C86, C158↔C365, 

C190↔C213, C194↔C212, C233↔C238, C243↔C316, C432↔C449, C443↔C459 destacadas em rosa.   
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4.1.2 Amplificação e clonagem do gene Af-egl7 

 

O gene Af-egl7 foi amplificado por PCR a partir do cDNA de A. fumigatus, conforme a 

descrição no item 3.3.2 dos Materiais e Métodos. O produto reacional foi analisado por 

eletroforese em gel de agarose 1% (p/v), e o resultado pode ser observado na Figura 10.  

 

Figura 10 – Eletroforese em gel de agarose 1% após amplificação do gene Af-egl7 com os primers para 

clonagem em pET-28a(+) 

 

M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1: Gene Af-egl7 

amplificado. 2: Controle negativo. 

 

Ao analisar o gel, constatou-se que a banda correspondente ao gene Af-egl7 amplificado 

estava em uma posição acima da esperada para o tamanho do mesmo (1383 pb). Essa sutil 

discrepância pode ser justificada pelo uso do corante GelRed que, por ser uma molécula grande 

(cerca de 10 vezes maior que brometo de etídio (BrEt)), pode causar atrasos na migração ao se 

intercalar a amostras de DNA (e RNA) com tamanhos superiores a 400 pb. A banda foi, então, 

recortada para posterior extração do fragmento amplificado através do kit QIAquick Gel 

Extraction (Qiagen). 

Posteriormente, o gene Af-egl7 foi clonado no plasmídeo pGEM®-T Easy (item 3.3.4). 

O produto da reação de ligação foi diretamente transformado em células competentes de E. coli 
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DH10β. Após o crescimento das células transformadas, realizou-se a PCR das duas únicas 

colônias brancas da placa para confirmar a presença do inserto no plasmídeo (Figura 11). 

 

Figura 11 – Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR de colônias de E. coli DH10β 

transformadas com o produto da ligação do inserto Af-egl7 no vetor pGEM®-T Easy 

 

M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1 e 2: Colônias de 

E. coli DH10β submetidas a PCR. 3: Controle positivo. 4: Controle negativo. 

 

A análise do gel eletroforético revelou uma banda de aproximadamente 1500 pb 

(colunas 1 e 2), indicando o sucesso da clonagem e da transformação. Um dos clones positivos 

foi cultivado em meio LB para posterior extração plasmidial (item 3.3.5). O vetor recombinante 

Af-egl7/pGEM®-T Easy foi enviado para sequenciamento e a confirmação da integridade da 

sequência possibilitou dar continuidade aos experimentos. O resultado desse sequenciamento, 

bem como de todos os outros realizados, estão apresentados no Apêndice C. 

O plasmídeo recombinante foi digerido com as enzimas de restrição EcoRI e HindIII e 

o inserto liberado foi clonado no vetor de expressão pET-28a(+) (previamente digerido com as 

mesmas enzimas) utilizando-se a enzima DNA ligase (item 3.3.7). O produto da reação de 

ligação foi transformado em células competentes de E. coli RosettaTM (DE3) pLysS e, após 

crescimento por 16 horas em meio LB, os clones positivos foram verificados através de PCR 

de colônia (Figura 12). 
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Figura 12 – Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR de colônias de E. coli RosettaTM (DE3) 

pLysS transformadas com o produto da ligação do inserto Af-egl7 no vetor pET-28a(+) 

 

M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1 e 2: Colônias de 

E. coli RosettaTM (DE3) pLysS submetidas a PCR. 3: Controle negativo. 4: Controle positivo. 

 

A visualização de duas bandas (colunas 1 e 2) entre 1000 e 1500 pb confirmou a 

presença do inserto no plasmídeo de expressão. Um dos clones positivos foi selecionado para 

expressão heteróloga da endoglucanase recombinante Af-EGL7. 

 

4.1.3 Expressão heteróloga em E. coli RosettaTM (DE3) pLysS, purificação dos corpos de 

inclusão e zimograma 

 

O gene Af-egl7 foi clonado em pET-28a(+) e o vetor recombinante Af-egl7/pET-28a(+) 

foi transformado em E. coli RosettaTM (DE3) pLysS para expressão heteróloga da 

endoglucanase Af-EGL7 sob o controle do promotor T7lac. A indução foi realizada a 37 ºC e 

200 rpm, com adição de 1 mM de IPTG. Após 4 horas de indução, a proteína recombinante foi 

obtida intracelularmente, na forma de corpos de inclusão. Procedeu-se com a purificação dos 

corpos de inclusão e posterior refolding da enzima, conforme descrito no item 3.3.10 da seção 

Materiais e Métodos. 
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Os extratos celulares obtidos após 0 e 4 h de indução, alguns sobrenadantes coletados 

durante a purificação, bem como a proteína obtida ao final do processo de refolding, foram 

analisados por SDS-PAGE e estão apresentados na Figura 13. 

 

Figura 13 – Análise por SDS-PAGE da Af-EGL7 após expressão e purificação dos corpos de inclusão 

 
M: Marcador de peso molecular (Precision™ Protein Standards Dual Color – BioRad). 1: Extrato celular 

obtido após 0 h de indução. 2: Extrato celular obtido após 4 h de indução. 3, 4, 5, 6, 7 e 8: Sobrenadantes obtidos 

durante a purificação dos corpos de inclusão. 9: Af-EGL7 após o refolding em tampão C9. 

 

Observou-se uma banda intensa correspondente à Af-EGL7 em aproximadamente 52 

kDa, valor um pouco acima do peso molecular teórico estimado (48 kDa), o que pode ser 

justificado pela adição de alguns resíduos de aminoácidos do vetor pET-28a(+) (cauda de 

histidina na região N-terminal e resíduos de aminoácidos do sítio de clonagem múltipla) à 

sequência proteica. É importante salientar que, a princípio, pretendia-se purificar a enzima 

recombinante através de cromatografia de afinidade. Justamente por isso, a Af-EGL7 foi 

expressa em fusão com uma cauda de 6 histidinas. Contudo, devido à sua obtenção na forma de 

corpos de inclusão, esse tipo de purificação não pôde ser realizado. 

Uma vez pura e em sua conformação nativa, a Af-EGL7 foi concentrada, resultando em 

um rendimento final de aproximadamente 5 mg mL-1. Iniciou-se a caracterização da 

endoglucanase recombinante através de um zimograma, de modo a investigar a habilidade da 

mesma de hidrolisar os polissacarídeos CMC e β-glucana incorporados em géis de 
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poliacrilamida. De fato, após corar os géis com Vermelho Congo e, em seguida, descorá-los 

com NaCl, foi possível observar o aparecimento de bandas de coloração vermelho pálido, 

correspondentes aos halos de degradação dos substratos (Figura 14). 

 

Figura 14 – Análises de zimograma da Af-EGL7 

 

 
 a) Gel SDS-PAGE espelho, corado com Coomassie Brilliant Blue G-250. b) Gel SDS-PAGE contendo 

1% (p/v) CMC, corado com Vermelho Congo 0,1% (p/v). c) Gel SDS-PAGE contendo 1% (p/v) β-glucana, corado 

com Vermelho Congo 0,1% (p/v). M: Marcador de peso molecular (Precision™ Protein Standards Dual Color – 

BioRad). 1: Af-EGL7 recombinante pura. 

 

4.1.4 Caracterização bioquímica e cinética da Af-EGL7 

 

4.1.4.1 Determinação das condições reacionais ótimas e estabilidade a diferentes temperaturas 

e pH 

 

A caracterização bioquímica da Af-EGL7 foi realizada conforme descrito no item 3.9. 

A Af-EGL7 mostrou-se mais ativa a 55 ºC, porém exibiu 80% da atividade máxima a 60 ºC 

(Figura 15a). Para avaliar a estabilidade térmica da Af-EGL7, mediu-se a atividade residual da 

enzima após incubação durante 30 minutos em uma faixa de temperatura de 30 a 80 °C. Como 

pode ser observado na Figura 15c, a enzima recombinante manteve-se completamente estável 
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até 50 ºC, mas tornou-se inativa a partir de 60 ºC. Ainda com relação à termoestabilidade, 

determinou-se a atividade enzimática residual da Af-EGL7 após um período maior de incubação 

nas temperaturas de 50 e 55 ºC. Os resultados obtidos estão apresentados no gráfico da Figura 

15d e demonstram que, apesar da enzima ter apresentado atividade ótima a 55 ºC, a mesma foi 

muito mais estável a 50 ºC, uma vez que reteve 85% de sua atividade após 48 horas de 

incubação a essa temperatura, enquanto a 55 ºC tornou-se inativa após 5 horas. Tais resultados 

podem ser justificados pela ausência do substrato durante os períodos de pré-incubação, uma 

vez que a ligação do mesmo ao sítio ativo pode exercer um efeito estabilizador sobre a estrutura 

da enzima (CHANG et al., 2017; LEJEUNE et al., 2001). Por fim, a Af-EGL7 reteve 100% de 

sua atividade após ser mantida durante 30 dias a 4 ºC na ausência de seu substrato (dados não 

mostrados). 

 Ao ser exposta a diferentes valores de pH, a endoglucanase recombinante exibiu sua 

maior atividade em pH 5,0, mas reteve mais de 55% de sua atividade máxima na faixa de pH 

4,0-5,5 (Figura 15b). Além disso, a Af-EGL7 manteve-se completamente estável durante as 24 

horas em que foi mantida a 4 ºC na ausência de seu substrato na faixa de pH 3,0-6,0, 

apresentando atividades residuais de 96%, 100%, 100% e 90%, respectivamente (Figura 15e). 

Contudo, a enzima perdeu 38% de sua atividade em pH 7,0, tornando-se completamente inativa 

em pH 8,0. 

Considerando que as condições ótimas utilizadas nas biorrefinarias durante a 

sacarificação da celulose são, geralmente, pH 4,5-5,5 e temperatura de 45-50 ºC, pode-se inferir 

que a Af-GL7 apresenta potencial para suplementar coquetéis enzimáticos empregados nessa 

etapa (ALI et al., 2020; MOHD AZHAR et al., 2017). Ademais, conforme apresentado na 

Tabela 4, os valores ótimos obtidos para a atividade da Af-EGL7 expressa em E. coli são 

condizentes com os resultados reportados para a maioria das endoglucanases GH7 

caracterizadas (pH entre 4,5-5 e temperatura entre 55-60 ºC), com exceção das enzimas de T. 

emersonii (Egl7A) e T. harzianum (ThCel7B) que apresentaram, respectivamente, temperatura 

ótima de 70 ºC e pH ótimo 3,0 (PELLEGRINI et al., 2015; WANG et al., 2014). 
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Figura 15 – Atividade e estabilidade da Af-EGL7 em diferentes condições reacionais 

 
a) Curva de temperatura. b) Curva de pH. c) Estabilidade térmica. d) Estabilidade a 50 e 55 ºC. e) 

Estabilidade ao pH. As barras de erros representam os desvios padrões (n = 3). 
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Tabela 4 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes endoglucanases GH7 fúngicas 

(continua) 

Organismo 

fonte 

Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato 

Vmáx 

(U mg-1) 

KM 

(mg mL-1) 

kcat 

(s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

T 

ótima 

pH 

ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade ao 

pH 
Referência 

A. fumigatus 

Af293 
Af-EGL7 

P. pastoris 

X-33 

β-Glucana 13722 ± 519 5,6 ± 0,3 11161  1992  

55 ºC pH 5,0 

100% após 72 

h a 55 ºC 

30% após 1 h 

a 90 ºC 

Nenhuma perda 

após 72 h na 

faixa de pH 3,0–

8,0 

BERNARDI et 

al., 2019 
Xiloglucana 9082 ± 293 8,6 ± 0,3 7386  859,9  

CMC-Na 6193 ± 140 24,5 ± 0,6 5037  205,9  

A. fumigatus 

Af293 
Af-EGL7 

E. coli 

Rosetta 

(DE3) 

pLysS 

β-Glucana 191,9 ± 0,0007 
113,9 ± 

0,005 
159,9 1,4 

55 ºC pH 5,0 

85% após 48 h 

a 50 ºC; 

40% após 1h a 

55 ºC 

Começou a 

decair após 24 h 

em pH 6,0, 

sendo inativada 

em pH 8,0 

BERNARDI et 

al., 2018 
CMC-Na 51,9 ± 0,007 209,7 ± 0,1 43,3 0,2 

N. fischeri P1 Cel7A 
P. pastoris 

GS115 
β-Glucana 5000 ± 186 4,5 ± 0,2 - - 60 ºC pH 5,0 

16,1% após 1h 

a 70 ºC 

Nenhuma perda 

após 1 h na 

faixa de pH 3,0–

8,0 

LIU et al., 2015 

T. emersonii 

CBS394.64 
Egl7A 

P. pastoris 

GS115 

β-Glucana 17951 ± 69 4,0 ± 1,5 
- 

 
3156 ± 24 

70 ºC pH 4,5 

Mais de 50% 

após 2 min a 

80 ºC 

>70% em pH 

1,0-11,0 e 50% 

em pH 12,0, 

após 1 h 

WANG et al., 

2014 
CMC-Na 2257 ± 79 20,8 ± 2,1 - 78,9 ± 3,8 
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Tabela 4 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes endoglucanases GH7 fúngicas 

(conclusão) 

Organismo 

fonte 

Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato 

Vmáx 

(U mg-1) 

KM 

(mg mL-1) 

kcat 

(s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

T 

ótima 

pH 

ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade ao 

pH 
Referência 

M. 

thermophila 

ATCC 42464 

MtEG7a 
P. pastoris 

X-33 
CMC-Na 622,5 ± 86,4 24,0 ± 0,5 - 0,313667 60 ºC pH 5,0 

t1/2 = 9,96 h 

(70 ºC) 

t1/2 = 6,5 h 

(80 ºC) 

Nenhuma perda 

após 24 h na 

faixa de pH 3,0–

11,0 

KARNAOURI 

et al., 2014 

T. harzianum 

IOC-3844  
ThCel7B 

A. niger 

PY11 
Xiloglucana 

0,22 ± 0,095 

(μM s-1) 
1,98 ± 0,47 0,45 - 55 ºC pH 3,0 

100% após 2 

meses de 

incubação a 

55 ºC e pH 5,0 

- 
PELLEGRINI 

et al., 2015 

C. 

thermophilum 
CTendo7 

P. pastoris 

GS115 

CMC-Na 59,6 ± 8,2 79,2 ± 5,8 2,11×10-3 0,02673 

55 ºC pH 5,0 

61,3% após 60 

min a 80ºC 

Praticamente 

toda atividade 

perdida após 

100 min a 

90ºC 

- 
HUA et al., 

2018 

β-Glucana 
12,6 ± 0,6 

(µg min-1 mL-1) 
9,8 ± 0,6 0,7 ×10-3 0,07849 

Bispora sp. 

MEY-1 
Bgl7A 

P. pastoris 

GS115 

β-glucana 6737 9,16 - - 

60 ºC pH 5,0 

100% após 1h 

a 60ºC 

Mais de 30% 

após 1 h a 

70ºC 

Mais de 85% 

após 1 h na 

faixa de pH 1,0–

8,0 

LUO et al., 

2010 

CMC-Na 3460 287 - - 
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4.1.4.2 Efeito de diferentes íons e reagentes químicos sobre a atividade da Af-EGL7 

 

As atividades enzimáticas podem ser influenciadas por íons metálicos e outros reagentes 

químicos que podem estar presentes nos meios reacionais durante os processos industriais, tanto 

como aditivos ou até mesmo resultantes da corrosão de equipamentos (PEREIRA et al., 2017). 

Dessa forma, foi importante elucidar o efeito de íons e reagentes sobre a atividade da Af-EGL7 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Efeito de íons metálicos e reagentes químicos sobre a atividade da Af-EGL7 

Aditivo Atividade Relativa (%) Aditivo Atividade Relativa (%) 

Nenhum 100,0 ± 0,2 ZnSO4 79,6 ± 0,3 

MnCl2 232,9 ± 3,1 AgNO3 0 

CoCl2 161,1 ± 1,7 DTT 165,2 ± 0,8 

CaCl2 135,7 ± 0,2 L-cisteína 152,2 ± 1,2 

FeSO4 128,1 ± 0,9 β-mercaptoetanol 132,1 ± 2,3 

MgSO4 122,6 ± 4,6 DMSO 111,5 ± 1,7 

NiSO4 114,2 ± 0,2 EDTA 108,1 ± 0,6 

NaCl 113,2 ± 1,4 Tween 20 106,2 ± 0,1 

KCl 110,4 ± 0,0 SDS 0 

(NH4)2SO4 105,5 ± 0,2   

 

O maior aumento na atividade enzimática da Af-EGL7 foi observado na presença de 

Mn2+ na concentração final de 5 mM (232,9%), o que pode ser justificado pela estabilização da 

conformação do sítio ativo por esse íon ou ainda pelo aumento da afinidade de ligação do 

substrato (MELEIRO et al., 2018, KARNCHANATAT et al., 2008). Devido ao estímulo 

substancial provocado por esse íon sobre a atividade da Af-EGL7, optou-se por investigar seu 

efeito em outras concentrações no meio reacional (Tabela 6). 

 

Tabela 6 – Efeito de diferentes concentrações de Mn2+ sobre a atividade da Af-EGL7 

mM 0 0,1 0,5 1 5 10 20 

Atividade 

relativa (%) 

100,0 ± 

0,2 

113,4 ± 

1,8 

144,1 ± 

5,9 

174,2 ± 

2,8 

223,9 ± 

1,2 

209,6 ± 

2,8 

73,3 ± 

6,4 
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Conforme pode ser observado, houve um aumento gradativo na atividade da Af-EGL7 

à medida que a concentração de Mn2+ aumentava, sendo o pico máximo atingido com 5 mM; 

uma condição de saturação surgiu a partir de 10 mM, quando a atividade relativa começou a 

decair; em 20 mM, o Mn2+ começou a apresentar um efeito inibitório. 

As ativações provocadas pelos íons Co2+ (161,1%), Ca2+ (135,7%), Fe2+ (128,1%) e 

Mg2+ (122,6%), e pelo DMSO (111,5%), também podem ser resultados de uma estabilização 

da estrutura da enzima (AICH et al., 2017; KARNCHANATAT et al., 2008). Esse efeito 

estimulatório provocado por íons metálicos é relativamente comum entre endoglucanases, mas 

nenhum mecanismo que o justifique foi proposto até o momento (AICH et al., 2017).  

Da mesma forma, também foram observados aumentos na atividade enzimática após a 

adição de β-mercaptoetanol (132,1%), DTT (165,2%) e L-cisteína (152,2%), sugerindo que 

grupos sulfidrila de resíduos de cisteína livres (ou seja, que não estão envolvidos em pontes 

dissulfeto) são importantes para a catálise (MELEIRO et al., 2018; KARNCHANATAT et al., 

2008). Por outro lado, observou-se a inibição completa da Af-EGL7 após a adição de AgNO3, 

o que pode ser devido à forte afinidade dos íons Ag+ (ou outros metais pesados) por grupos 

sulfidrila reduzidos, que inibe irreversivelmente a atividade enzimática (MELEIRO et al., 2018; 

NARRA et al., 2014). Por fim, a presença de EDTA (108,1%) no meio reacional não afetou a 

atividade enzimática, indicando que a Af-EGL7 não é uma metaloenzima (MELEIRO et al., 

2018). 

Os dois surfactantes testados provocaram efeitos opostos sobre a atividade da Af-EGL7. 

Quando exposta ao SDS, um surfactante aniônico, sua atividade enzimática foi completamente 

inibida. Tal resultado já era esperado, considerando que o SDS é comumente conhecido como 

um forte desnaturante de proteínas (ZHOU et al., 2011). A presença de Tween 20, por outro 

lado, não surtiu efeito na atividade da Af-EGL7 (106,2%). A tolerância a esses reagentes é uma 

característica relevante do ponto de vista industrial, uma vez que a utilização de surfactantes 

não-aniônicos durante a sacarificação da lignocelulose tem demonstrado ser eficaz ao prevenir 

a adsorção não-produtiva das enzimas à lignina durante a hidrólise (ROCHA-MARTÍN et al., 

2017; LI et al., 2016; ZHOU et al., 2015; FERREIRA et al., 2009). 

 

4.1.4.3 Avaliação da especificidade da Af-EGL7 por diferentes substratos e determinação dos 

seus parâmetros cinéticos 

 

Endoglucanases pertencentes à família GH7 destacam-se por sua versatilidade 

catalítica, sendo capazes de atuar sobre uma ampla variedade de substratos (LIU et al., 2015). 
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De fato, ao investigar a especificidade da Af-EGL7 por diferentes substratos (Tabela 7), 

observou-se que a mesma é capaz de atuar sobre três polissacarídeos diferentes: CMC, β-

glucana e Xiloglucana. A enzima exibiu uma atividade muito superior sobre β-glucana (817,1% 

quando comparado à atividade sobre CMC), sugerindo que essa enzima corresponde a uma β-

1,3-1,4-glucanase e que o alto grau de substituição da cadeia celulósica do CMC com grupos 

metóxi (-CH2-COOH) pode ter interferido na atividade da Af-EGL7 sobre esse substrato (LIU 

et al., 2015; KARNAOURI et al., 2014). 

O resultado observado condiz com os reportados para outras endoglucanases GH7, 

incluindo a Bgl7A de Bispora sp. MEY-1 (LUO et al., 2010), a Egl7A de T. emersonii (WANG 

et al., 2014), a Cel7A de N. fischeri (LIU et al., 2015) e a MtEG7a de M. thermophila 

(KARNAOURI et al., 2014). Por outro lado, apesar da presença de um CBM1 associado ao seu 

domínio catalítico, a Af-EGL7 não foi ativa sobre Avicel (celulose cristalina), indicando que a 

mesma não possui atividade de exocelulase (SIDAR et al., 2020; MELEIRO et al., 2018; KIM 

et al., 2014a; VÁRNAI et al., 2013; HORN et al., 2012; NAIKA et al., 2007). Além disso, 

apesar de ter sido reportado que a habilidade de degradar xilanas é uma característica comum 

entre endoglucanases GH7 (HUA et al., 2018; KARNAOURI et al., 2014), a Af-EGL7 não 

exibiu atividade xilanolítica.  

 

Tabela 7 – Atividades relativas (%) da Af-EGL7 sobre diferentes substratos 

Substrato Atividade relativa (%) 

CMC de baixa viscosidade 100,0 ± 4,7 

β-glucana de cevada de média viscosidade 817,1 ± 1,8 

Xiloglucana de semente de tamarindo 334,0 ± 17,4 

Avicel® PH-101 ND 

Xilana de madeira de faia ND 

ND: Não detectado 

 

Os parâmetros cinéticos da Af-EGL7 foram determinados sobre os substratos CMC e β-

glucana. Com β-glucana como substrato, os valores de KM e Vmáx foram 113,9 ± 0,0046 mg 

mL-1 e 191,9 ± 0,0007 U mg-1, respectivamente. Na presença de CMC, por sua vez, os valores 

de KM e Vmáx foram 209,7 ± 0,1356 mg mL-1 e 51,98 ± 0,0069 U mg-1, respectivamente. A 

eficiência catalítica (kcat/KM) da Af-EGL7 foi 6,8 vezes maior sobre β-glucana do que sobre 

CMC (Tabela 8). Perfis similares foram reportados para outras endoglucanases GH7. A 

eficiência catalítica da Egl7A de T. emersonii foi maior sobre β-glucana (3156 mL mg-1 s-1) do 
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que sobre CMC (78,9 mL mg-1 s-1) (WANG et al., 2014). Da mesma forma, a Bgl7A de Bispora 

sp. MEY-1 apresentou maiores afinidade (menor valor de KM) e Vmáx sobre β-glucana (9,16 mg 

mL-1 e 6737 U mg-1, respectivamente) em comparação com CMC (287 mg mL-1
 e 3460 U mg-

1, respectivamente) (LUO et al., 2010). Contudo, ao comparar quantitativamente os parâmetros 

cinéticos, ficou evidente a inferioridade da Af-EGL7 frente a essas enzimas.  

 

Tabela 8 – Parâmetros cinéticos da Af-EGL7 na presença de Mn2+ 5 mM 

Substrato 
KM 

(mg mL-1) 

Vmáx 

(µmol min-1 mg-1) 
kcat (s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

CMC 209,7 ± 0,1356 51,98 ± 0,0069 43,32 0,207 

β-glucana 113,9 ± 0,0046 191,9 ± 0,0007 159,9 1,404 

 

4.1.5 Desempenho da Af-EGL7 associada ao coquetel Celluclast®1.5L durante a 

sacarificação de SEB 

 

O bagaço de cana-de-açúcar constitui o principal resíduo agrícola gerado no Brasil e 

uma promissora fonte de açúcares que podem ser convertidos a etanol e outros bioprodutos 

(BORIN et al., 2015). Nas biorrefinarias lignocelulósicas, a sacarificação do bagaço pré-tratado 

é conduzida nas condições de temperatura e pH ótimas do coquetel enzimático, que no caso do 

Celluclast®1.5L são 50-60 ºC e pH 4,5-6,0 (dados disponíveis em: 

https://www.sigmaaldrich.com/BR/pt/product/sigma/c2730).  

Assim, considerando os valores de pH e temperatura nos quais a Af-EGL7 exibe 

atividade máxima (pH 5,0 e 55 ºC), a mesma poderia ser aplicada como suplemento a esse 

coquetel durante a etapa de hidrólise para melhorar o rendimento de açúcares redutores 

liberados. Contudo, ainda era necessário avaliar se a Af-EGL7 seria capaz de atuar 

sinergicamente com as celulases comerciais de T. reesei. Denomina-se sinergia a ação 

combinada de duas ou mais enzimas que resulta em maior rendimento de produto quando 

comparado à soma dos rendimentos obtidos com cada enzima individualmente (TOKIN et al., 

2020; BARAMEE et al., 2017). Assim como a estabilidade a diversas condições operacionais, 

a resistência a aditivos e a alta eficiência catalítica, a capacidade de atuar sinergicamente com 

outras enzimas é uma propriedade fundamental para aplicações biotecnológicas. 

  Nesse sentido, para avaliar o sinergismo entre a Af-EGL7 e o coquetel Celluclast®1.5L 

durante a degradação de SEB, as enzimas foram incubadas em tampão acetato de sódio 50 mM 

(pH 5,0) contendo 1% (p/v) desse substrato e MnCl2 5 mM (que demonstrou ser um forte 
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estimulante da atividade da Af-EGL7). As reações foram realizadas a 50 ºC, sob rotação de 

1000 rpm, durante 72 horas. A liberação de açúcares redutores, indicativo da hidrólise do SEB, 

foi monitorada após 6, 24, 48 e 72 horas e comparada ao controle (coquetel adicionado 

isoladamente). Conforme apresentado na Figura 16, foram constatados os respectivos aumentos 

de 140, 98 e 66% na liberação de açúcares após 24, 48 e 72 horas de reação enzimática na 

presença de ambos coquetel e Af-EGL7, em comparação à reação controle. Não foram 

detectados açúcares redutores após 6 horas. Também não foram detectados açúcares redutores 

nas reações realizadas somente com a Af-EGL7 (dados não mostrados). Esses resultados 

novamente enfatizam o potencial biotecnológico da Af-EGL7, uma vez que essa enzima 

recombinante foi capaz de atuar sinergicamente com celulases comerciais na degradação de 

SEB, intensificando a liberação de açúcares redutores a partir dessa biomassa. 

 

Figura 16 – Avaliação do sinergismo entre a Af-EGL7 e o coquetel Celluclast®1.5L durante a hidrólise de SEB 

 

 

Os açúcares redutores foram determinados pelo método DNS e apresentados como percentuais do 

rendimento máximo teórico. Os dados representam as médias ± desvios padrões obtidas a partir de 4 réplicas 

experimentais. Os asteriscos indicam que houve diferença significativa (p < 0,05) com relação ao controle. 

 

A caracterização da Af-EGL7 produzida em E. coli revelou uma endoglucanase com 

ótimas propriedades para aplicações biotecnológicas: atividade ótima nas mesmas condições de 

temperatura e pH utilizadas nas biorrefinarias (pH 5,0 e 55 ºC), tolerância a íons metálicos e 

aditivos químicos, além de sinergia com celulases comerciais durante a degradação de bagaço 

de cana-de-açúcar. Por outro lado, essa enzima recombinante apresentou termoestabilidade e 

parâmetros cinéticos inferiores aos da maioria das endoglucanases GH7 fúngicas descritas na 

literatura. Tal discrepância poderia ser decorrente dos diferentes sistemas de expressão 
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utilizados: a maioria dessas endoglucanases foram expressas em sistemas eucariotos (sendo a 

levedura P. pastoris o mais utilizado), enquanto a Af-EGL7 foi expressa em bactéria.  

Comparado ao sistema procarioto, a expressão heteróloga em P. pastoris oferece muitas 

vantagens, especialmente em termos de processamento, enovelamento e modificações pós-

traducionais, as quais são fundamentais para a obtenção das proteínas em suas conformações 

nativas e biologicamente ativas, afetando de forma considerável as propriedades das mesmas 

(BHATWA et al., 2021; AKBARZADEH et al., 2018; CHAHED et al., 2018). 

A célula de E. coli carece de compartimentos subcelulares (como o retículo 

endoplasmático e o aparelho de Golgi), o que dificulta a realização de modificações pós-

traducionais como a glicosilação e a formação de pontes dissulfeto (BHATWA et al., 2021). O 

citoplasma da E. coli constitui um ambiente redutor e, portanto, desfavorável à formação de 

ligações S-S (GACIARZ et al., 2017; MUKHOPADHYAY et al., 1997). O acúmulo da Af-

EGL7 no citoplasma das células na forma de corpos de inclusão foi justamente uma 

consequência de uma maquinaria de processamento ineficiente e do enovelamento incorreto da 

enzima (BHATWA et al., 2021). 

As análises de bioinformática realizadas anteriormente revelaram 4 potenciais sítios de 

N-glicosilação na estrutura da Af-EGL7 que, uma vez glicosilados, poderiam ser essenciais para 

o correto enovelamento da enzima e, portanto, para o desempenho de sua atividade hidrolítica 

e até mesmo para sua estabilidade (WANG et al., 2019b). Similarmente, a ausência de pontes 

dissulfeto corretamente formadas na estrutura da Af-EGL7 pode ter influenciado negativa- e 

significativamente a atividade e a estabilidade enzimática. Assim, considerando todos esses 

pontos, optou-se por realizar também a expressão heteróloga da Af-EGL7 em Pichia pastoris.  

 

4.2 UMA ENDOGLUCANASE GH7 TERMOESTÁVEL DE Aspergillus fumigatus, 

SUPEREXPRESSA EM Pichia pastoris, ESTIMULA A HIDRÓLISE DE BIOMASSAS 

LIGNOCELULÓSICAS 

 

Resultados publicados: Bernardi, A. V.; Yonamine, D. K.; Uyemura, S. A.; Dinamarco, T. M. 

A Thermostable Aspergillus fumigatus GH7 Endoglucanase Over-Expressed in Pichia pastoris 

Stimulates Lignocellulosic Biomass Hydrolysis. Int. J. Mol. Sci., 20(9):2261, 2019. 
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4.2.1 Amplificação e clonagem do gene Af-egl7  

 

O gene Af-egl7 (sem os nucleotídeos que codificam o peptídeo sinal e sem o códon de 

parada) foi amplificado por PCR a partir do cDNA de A. fumigatus, conforme a descrição no 

item 3.4.2 dos Materiais e Métodos. A remoção do peptídeo sinal foi realizada visando à 

expressão extracelular da endoglucanase recombinante. Mesmo que, em alguns casos, 

peptídeos sinais nativos tenham sido utilizados com sucesso na secreção das proteínas de 

interesse, na maioria das vezes a P. pastoris não é capaz de utilizá-los de forma eficiente 

(CREGG et al., 1993). Desse modo, optou-se por utilizar o sinal de secreção fator α (da levedura 

S. cerevisiae) presente no vetor pPICZαA. 

Após a reação de PCR, o produto foi analisado por eletroforese em gel de agarose 1% 

(p/v), conforme pode ser observado na Figura 17.  

 

Figura 17 – Eletroforese em gel de agarose 1% após amplificação do gene Af-egl7 com os primers para 

clonagem em pPICZαA 

 
M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1: Controle negativo. 

2-6: Gene Af-egl7 amplificado. 

 

Foi possível visualizar as bandas correspondentes ao gene da endoglucanase (1383 pb) 

entre 1000 e 1500 pb, nas colunas 2, 3, 4, 5 e 6. As 5 bandas foram recortadas para posterior 

extração dos fragmentos amplificados. Posteriormente, realizou-se a clonagem do inserto Af-

egl7 no vetor pPICZαA (previamente digerido com as enzimas de restrição EcoRI e XbaI) 

através do método CPEC (item 3.4.3). Essa metodologia de clonagem utiliza o mecanismo de 
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extensão da DNA polimerase para unir fragmentos de DNA que se sobrepõem, formando um 

plasmídeo (QUAN & TIAN, 2011). Após a reação de CPEC, o produto reacional foi 

diretamente transformado em E. coli DH10β quimiocompetente. Após 16 horas de crescimento 

a 37 ºC, procedeu-se com a PCR das colônias crescidas na placa para averiguar quais eram 

efetivamente positivas (Figura 18). 

 

Figura 18 – Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR de colônias de E. coli DH10β 

transformadas com o produto da clonagem do inserto Af-egl7 no vetor pPICZαA por CPEC 

 

 
M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1-9: Colônias de E. 

coli DH10β submetidas a PCR. 10: Controle positivo. 11: Controle negativo. 

  

Dentre os 9 clones testados, 4 foram positivos (colunas 1, 2, 3 e 8), conforme 

evidenciado pelas bandas em aproximadamente 1500 pb. Um dos clones foi selecionado para 

sequenciamento, de modo a verificar a integridade da sequência (ausência de mutações) e se a 

mesma foi inserida no vetor “in frame” com o peptídeo sinal fator α. 

Em seguida, o vetor Af-egl7/pPICZαA foi linearizado com a enzima de restrição PmeI 

para permitir a integração, por adição, do cassete de expressão no genoma de P. pastoris X-33 

através de recombinação homóloga no lócus AOX1. Prosseguiu-se com a transformação do 

plasmídeo recombinante linearizado em células eletrocompetentes de P. pastoris X-33. Após 3 

dias de crescimento a 30 ºC, foi realizado um screening dos clones recombinantes de P. pastoris 

através de um teste de atividade enzimática em placa. Para tanto, 24 colônias crescidas na placa 

de transformação foram repicadas em meio sólido YPD contendo CMC como substrato (1% 

p/v), além de metanol (1% v/v) para indução da expressão gênica. As placas permaneceram na 

estufa a 30 ºC por 3 dias, após esse período foram coradas com Vermelho Congo e, em seguida, 

descoradas com NaCl até o aparecimento de zonas com coloração mais clara, como pode ser 
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observado na Figura 19. O surgimento de halos de degradação maiores que o do controle ao 

redor de todas as colônias, com exceção do clone 4, indicaram que 23 clones de P. pastoris 

estavam expressando a Af-EGL7 de forma funcional.  

 

Figura 19 – Resultado do teste de atividade enzimática realizado em placa de Petri para 24 colônias de P. 

pastoris X-33 transformadas com o vetor recombinante Af-egl7/pPICZαA 

 
 Os 24 clones resultantes da transformação com o vetor recombinante e o controle (ct, P. pastoris 

transformada com o vetor pPICZαA vazio) foram repicados em meio sólido YPD contendo 1% (p/v) de CMC e 

1% (v/v) de metanol para indução da expressão gênica. Após 3 dias de incubação em estufa a 30 ºC, as placas 

foram coradas com Vermelho Congo 0,1% (p/v) e, posteriormente, descoradas com NaCl 1 M até o aparecimento 

dos halos de degradação. 

 

4.2.2 Expressão heteróloga em P. pastoris X-33, purificação da enzima recombinante e 

deglicosilação 

 

O gene Af-egl7 foi clonado no vetor pPICZαA e expresso em P. pastoris X-33 sob o 

controle do promotor AOX1, induzível por metanol. Uma vez que o gene Af-egl7 foi clonado 

“in frame” com o peptídeo sinal fator α de levedura, a endoglucanase recombinante pôde ser 

obtida extracelularmente. Ademais, a Af-EGL7 foi expressa fusionada a uma cauda de histidina 

na região C-terminal. Desse modo, finalizados os 6 dias de indução com metanol 1,5% (v/v), o 

sobrenadante da cultura foi separado por centrifugação, concentrado em filtro para centrífuga 

Amicon Ultra-15 com limite de corte de 10 kDa, e, por fim, submetido a uma cromatografia de 

afinidade em coluna contendo resina imobilizada com níquel (Ni Sepharose 6 Fast Flow (GE 

Heathcare)). Todas as frações coletadas durante a purificação da Af-EGL7 foram analisadas por 

SDS-PAGE (Figura 20a). 
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Figura 20 – Análises por SDS-PAGE da Af-EGL7 após a) purificação e b) deglicosilação 

 
 

 

a) Purificação da Af-EGL7 recombinante. M: Marcador de peso molecular (Precision™ Plus Protein 

Standards Dual Color – BioRad). 1: Flow-through. 2-6: Lavagem com tampão fosfato de sódio 20 mM contendo 

NaCl 500 mM (pH 7,4). 7-16: Eluição da Af-EGL7 com 5, 10, 20, 40 (1), 40 (2), 80 (1), 80 (2), 160, 250 e 500 

mM de imidazol, respectivamente. b) Deglicosilação da Af-EGL7. M: Marcador de peso molecular. 1: Af-EGL7 

não-tratada. 2 e 3: Af-EGL7 após tratamento com Endo-H sob condições não-desnaturante e desnaturante, 

respectivamente. 

 

Conforme pode ser visualizado no gel, a Af-EGL7 começou a ser eluída em quantidade 

relevante a partir de uma concentração de 20 mM de imidazol, mas a partir de 80 mM a enzima 

pôde ser obtida com maior grau de pureza. As frações contendo a endoglucanase recombinante 

pura foram misturadas e submetidas à troca de tampão para remoção do imidazol. Por fim, a 

quantificação da Af-EGL7 pura pelo método de Greenberg revelou um rendimento proteico de 

cerca de 450 µg mL-1. 

Observou-se que a endoglucanase recombinante migrou como uma banda de peso 

molecular aproximado de 70 kDa (Figura 20a). Contudo, o peso molecular teórico estimado 
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para essa proteína foi equivalente a 48 kDa. Essa discrepância poderia ser justificada pela 

presença de N-glicanos na estrutura da Af-EGL7: de fato, análises de bioinformática 

previamente realizadas revelaram a presença de 4 potenciais sítios de N-glicosilação (N96, 

N201, N205 e N379) na sequência da endoglucanase recombinante. 

Assim, de modo a averiguar se houve N-glicosilação e se essa modificação pós-

traducional estaria influenciando o peso molecular da enzima, realizou-se a deglicosilação da 

Af-EGL7 (Figura 20b). Após comparar as migrações eletroforéticas da enzima tratada e não-

tratada com Endo-H, observou-se uma redução no peso molecular para aproximadamente 60 

kDa. Entretanto, a enzima N-deglicosilada continuou apresentando um peso molecular acima 

do esperado, o que pode ser devido a outras modificações pós-traducionais, como O-

glicosilação (comumente observada em endoglucanases GH7) ou hiperglicosilação (comum em 

proteínas heterólogas produzidas por P. pastoris) (AMORE et al., 2017; HAMILTON & 

GERNGROSS, 2007). 

 

4.2.3 Caracterização bioquímica e cinética da Af-EGL7 produzida em P. pastoris 

 

4.2.3.1 Ensaios de estabilidade a diferentes temperaturas e pH  

 

A glicosilação tem sido reportada como uma modificação pós-traducional que pode 

atribuir às CAZymes (e outras enzimas) maior proteção contra proteólise e termoestabilidade 

durante processos naturais e industriais, podendo impactar até mesmo a atividade e a ligação 

ao substrato (CHUNG et al., 2019; WANG et al., 2019b; AMORE et al., 2017; RUBIO et al., 

2016; MELDGAARD & SVENDSEN, 1994). Nesse sentido, considerando que a Af-EGL7 foi 

agora expressa no hospedeiro eucarioto P. pastoris, avaliou-se novamente sua estabilidade a 

diferentes condições de temperatura e pH e comparou-se os resultados com aqueles obtidos 

quando a enzima foi expressa em E. coli. 

A termoestabilidade da Af-EGL7 foi avaliada através da pré-incubação da enzima, na 

ausência do substrato, em temperaturas variando de 55 a 90 ºC por até 72 horas (Figura 21a). 

A enzima recombinante mostrou-se altamente estável a 55 ºC, retendo 100% de sua atividade 

inicial após 72 horas de pré-incubação em sua temperatura ótima. Ainda, após ser mantida a 60 

ºC durante 24, 48 e 72 horas, a Af-EGL7 exibiu atividades residuais de 61, 45 e 29%, 

respectivamente.  A enzima foi resistente mesmo após ser submetida a temperaturas mais 

extremas, apresentando atividades residuais de cerca de 75, 60 e 30% após 1 hora a 70, 80 e 90 

ºC, respectivamente. Tal resultado evidencia a importância de um correto processamento e 
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enovelamento da enzima para suas propriedades (CHAHED et al., 2018; AKBARZADEH et 

al., 2014), uma vez que após somente 30 minutos de pré-incubação a 55 ºC, a Af-EGL7 expressa 

em E. coli perdeu metade de sua atividade inicial e, após esse mesmo tempo a temperaturas 

maiores (60, 70 e 80 ºC), foi completamente inativada. 

A termoestabilidade exibida pela Af-EGL7 foi equiparável às de endoglucanases GH7 

de fungos termofílicos: a enzima CTendo7 de C. thermophilum (HUA et al., 2018), assim como 

a Af-EGL7, apresentou uma atividade residual de aproximadamente 60% após 1 hora de 

incubação a 80 ºC (Tabela 4). Além disso, a comparação com as estabilidades térmicas 

reportadas para a Cel7A (LIU et al., 2015), Bgl7A (LUO et al., 2010) e Egl7A (WANG et al., 

2014) dos respectivos fungos N. fischeri, Bispora sp. MEY-1 e T. emersonii, evidenciou a 

superioridade da Af-EGL7 nesse quesito: após 1 hora a 70 ºC, as enzimas Cel7A, Bgl7A e 

Egl7A exibiram somente 16, 30 e 40% de atividades residuais, respectivamente. Somente a 

MtEG7a, do termófilo M. thermophila, superou a Af-EGL7, exibindo t1/2 de 9,96 h (70 ºC) e 6,5 

h (80 ºC) (KARNAOURI et al., 2014). 

Além da glicosilação, outro fator que pode ter contribuído consideravelmente para a 

notável resistência térmica da Af-EGL7 expressa em P. pastoris são as pontes dissulfeto. 

Análises estruturais realizadas anteriormente revelaram 10 pontes dissulfeto com potencial para 

serem formadas, algumas delas localizadas próximas às extremidades N- e C-terminal. De fato, 

a presença de pontes dissulfeto, especialmente no N- ou C-terminal ou, ainda, em regiões de α-

hélice, já foi reportada como um dos principais fatores responsáveis pela maior estabilidade 

térmica das enzimas (FAN et al., 2020; LI et al., 2019b; TAKITA et al., 2019;  KUMAR et al., 

2018a). 

Dadas as inúmeras vantagens de se realizar processos industriais em temperaturas acima 

de 50 ºC, a termoestabilidade é uma das propriedades enzimáticas mais desejáveis para 

aplicações biotecnológicas (MIAO et al., 2018; CHAHED et al., 2018; MOROZ et al., 2015). 

O pré-tratamento a vapor tem sido o método mais frequentemente utilizado em biorrefinarias 

para aumentar a digestibilidade da biomassa para a etapa de sacarificação enzimática. Nesse 

contexto, o uso de enzimas termoestáveis é muito mais vantajoso, uma vez que as mesmas 

podem ser usadas diretamente após esse processo, sem a necessidade de arrefecimento prévio, 

economizando principalmente tempo e energia (AZIZI et al., 2015; KARNAOURI et al., 2014; 

BRODEUR et al., 2011; KUMAR et al., 2009). 

Considerando as inúmeras possibilidades de aplicações industriais das celulases, uma 

ênfase considerável também tem sido direcionada à obtenção de enzimas que são estáveis em 

uma ampla gama de valores de pH (YAN et al., 2016; SRIVASTAVA et al., 2015; 
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KARNAOURI et al., 2014). Por exemplo, celulases estáveis a condições alcalinas podem ser 

utilizadas como aditivos de detergentes para roupas e em processos de biopolimento de tecidos 

de algodão, em indústriais têxteis (KARNAOURI et al., 2014; ZHAO et al., 2012); aquelas 

estáveis em condições moderadas (pH 5,0–6,0) podem ser aplicadas em processos de fabricação 

de cerveja e biocombustíveis (MOHD AZHAR et al., 2017; ZHAO et al., 2012; KUHAD et 

al., 2011); por fim, as enzimas acidofílicas e tolerantes a ambientes mais ácidos são mais 

favoráveis à aplicação em processos de destintamento de papéis (KUHAD et al., 2011). 

 Nesse sentido, investigou-se a estabilidade da Af-EGL7 em uma faixa de pH variando 

de 3,0 a 8,0 (Figura 21b). A endoglucanase recombinante foi notavelmente estável em todas as 

condições de pH a que foi submetida, retendo 100% de atividade mesmo após 72 horas. 

Novamente os resultados obtidos após a expressão da Af-EGL7 em P. pastoris foram muito 

superiores comparados aos obtidos para a enzima produzida em bactéria, que foi totalmente 

inativada em pH igual ou superior a 7 após 24 horas de pré-incubação.  
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Figura 21 – Estabilidade da Af-EGL7 

 

 

a) Estabilidade térmica a diferentes temperaturas. b) Estabilidade ao pH. As barras de erros representam 

os desvios padrões (n = 3). 

 

4.2.3.2 Efeito de produtos reacionais e de diferentes concentrações de Cu2+ sobre a atividade 

da Af-EGL7 

 

Além da estabilidade térmica e ao pH, a tolerância à inibição por produto também é uma 

característica de extrema relevância no âmbito industrial. O acúmulo de celobiose e glicose 

(produtos finais da despolimerização da celulose) no hidrolisado pode afetar negativamente a 

eficiência catalítica das enzimas, sendo um dos fatores que mais limitam a hidrólise da biomassa 

e contribuem para os baixos rendimentos e altos custos do processo (MELEIRO et al., 2018; 

TEUGJAS & VÄLJAMÄE, 2013; PEI et al., 2012; ANDRIĆ et al., 2010; GRUNO et al., 

2004). Nesse sentido, avaliou-se a atividade da Af-EGL7 sobre xiloglucana na presença de 

concentrações crescentes desses dois açúcares. 
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O uso do substrato cromogênico Azo-Xyloglucan ao invés do clássico CMC foi devido 

ao fato de que ambas glicose e celobiose possuem extremidades redutoras e, portanto, iriam 

interferir na detecção dos açúcares redutores provenientes da degradação do substrato pelo 

método DNS. Além disso, já foi demonstrado, através dos ensaios de especificidade, que a Af-

EGL7 exibe alta atividade catalítica sobre xiloglucana, o que foi confirmado através da 

determinação dos seus parâmetros cinéticos sobre esse polissacarídeo (resultados mostrados 

mais adiante). 

Foi possível observar que a adição de glicose, além de não afetar negativamente a Af-

EGL7, estimulou a atividade da enzima em concentrações acima de 25 mM (Figura 22). Com 

relação à celobiose, por sua vez, foram observadas perdas de aproximadamente 14, 23 e 35% 

da atividade inicial na presença de 10, 25 e 50 mM desse dissacarídeo, respectivamente. 

Resultados similares foram reportados para a endoglucanase GH5 de S. thermophilum (Egst): 

a presença de glicose no meio reacional em concentração de 30 mM estimulou a atividade da 

enzima em 1,6 vezes, enquanto celobiose 50 mM provocou uma inibição de aproximadamente 

33% (MELEIRO et al., 2018). 

 

Figura 22 – Efeito de glicose e celobiose sobre a atividade da Af-EGL7 

 

As barras de erros representam os desvios padrões (n = 3). 

 

Considerando a ação sinérgica entre endoglucanases e LPMOs durante a hidrólise da 

celulose (RANI SINGHANIA et al., 2021; VELASCO et al., 2021; TOKIN et al., 2020; 

VALENZUELA et al., 2019), seria importante avaliar a tolerância da Af-EGL7 à presença de 

cobre no meio reacional. Esse cátion bivalente é cofator das LPMOs e, portanto, essencial para 

a atividade dessas enzimas acessórias (RANI SINGHANIA et al., 2021; VELASCO et al., 
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2021). Brevemente, o mecanismo oxidativo de clivagem das ligações glicosídicas pelas LPMOs 

envolve a redução do Cu2+ coordenado ao sítio ativo por uma molécula redutora, que pode ser 

a enzima celobiose desidrogenase ou uma molécula como o ácido ascórbico (OGUNYEWO et 

al., 2020). 

Como pode ser observado na Tabela 9, a endoglucanase recombinante teve sua atividade 

estimulada por esse íon em concentrações de 0,1 a 1 mM. Mesmo na presença de 5, 10 e 15 

mM de Cu2+, a enzima apresentou, respectivamente, cerca de 86, 50 e 22% de atividade relativa. 

A adição de 5 mM de ácido ascórbico não afetou a atividade da Af-EGL7 (dados não 

mostrados). Tais resultados sugerem que a associação da Af-EGL7 com LPMOs em um 

coquetel enzimático é possível e poderá reduzir significativamente a quantidade de enzimas 

necessárias para atingir bons rendimentos. 

 

Tabela 9 – Efeito de diferentes concentrações de Cu2+ sobre a atividade da Af-EGL7 

Concentração de Cu2+ (mM) Atividade relativa (%) 

0 100,0 ± 1,7 

0,1 107,2 ± 1,4 

0,5 115,5 ± 0,5 

1 117,4 ± 0,7 

5 85,9 ± 1,5 

10 49,8 ± 1,5 

15 21,7 ± 0,3 

 

4.2.3.3 Determinação dos parâmetros cinéticos da Af-EGL7 

 

Os parâmetros cinéticos da Af-EGL7 expressa em P. pastoris foram determinados sobre 

CMC, β-glucana e Xiloglucana (Tabela 10). Observou-se que a Af-EGL7 recombinante exibiu 

maior atividade sobre os substratos β-glucana e Xiloglucana do que sobre CMC, o que 

corroborou os resultados obtidos anteriormente nos ensaios de especificidade. Novamente, é 

importante reforçar que esse mesmo perfil foi reportado para a maioria das endoglucanases 

GH7 fúngicas já descritas, e indica a habilidade da Af-EGL7 de atuar sobre ambas ligações 

glicosídicas 1,3 e 1,4. Além disso, conforme já foi mencionado, esse desempenho inferior sobre 

CMC pode ser devido à interferência dos grupos metóxi na atividade da enzima (LIU et al., 

2015).  
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Contrastando novamente os resultados obtidos quando a Af-EGL7 foi expressa em E. 

coli, os valores de Vmáx da endoglucanase recombinante produzida em P. pastoris foram 

superiores aos da maioria das endoglucanases GH7 de fungos já descritas. Por exemplo, quando 

β-glucana foi utilizada como substrato, a Cel7A de N. fischeri (LIU et al., 2015) e a Bgl7A de 

Bispora sp. MEY-1 (LUO et al., 2010) apresentaram valores de Vmáx equivalentes a 5000 e 

6737 U mg–1, respectivamente. O valor de Vmáx determinado para a Bgl7A sobre CMC também 

foi inferior, equivalente a 3460 U mg-1. Similarmente, as Vmáx exibidas pelas enzimas Egl7A 

de T. emersonii (WANG et al., 2014) e MtEg7A de M. thermophila (KARNAOURI et al., 2014) 

sobre CMC foram inferiores à da Af-EGL7: 2257 ± 79 e 622,5 ± 86,4 U mg–1, respectivamente. 

Por outro lado, a Egl7A superou a Af-EGL7 em termos de eficiência catalítica sobre β-glucana, 

exibindo um valor de kcat/KM equivalente a 3156 mL mg−1 s−1. 

Além disso, os parâmetros cinéticos determinados para a Af-EGL7 expressa em levedura 

foram muito superiores àqueles obtidos quando a mesma foi expressa em E. coli, o que 

demonstra a grande influência do processamento correto da enzima sobre sua atividade. Mais 

especificamente, as eficiências catalíticas calculadas para a enzima expressa em P. pastoris 

sobre CMC e β-glucana foram, aproximadamente, 1000 e 1400 vezes superiores, 

respectivamente. 

 

Tabela 10 – Parâmetros cinéticos obtidos para a Af-EGL7 expressa em Pichia pastoris sobre os substratos CMC, 

β-glucana e Xiloglucana 

Substrato 
KM 

(mg mL−1) 

Vmáx 

(µmol min−1 mg−1) 
kcat (s−1) 

kcat/KM 

(mL mg−1 s−1) 

CMC 24,5 ± 0,6 6193 ± 140 5037 205,9 

β-glucana 5,6 ± 0,3 13722 ± 519 11161  1992 

Xiloglucana 8,6 ± 0,3 9082 ± 293 7386  859,9  

 

4.2.4 Desempenho da Af-EGL7 associada ao coquetel Celluclast®1.5L durante a 

sacarificação de diferentes biomassas lignocelulósicas 

 

Todas as propriedades investigadas até o momento (termoestabilidade, estabilidade ao 

pH e eficiência catalítica) apontaram a superioridade da Af-EGL7 expressa em P. pastoris frente 

à enzima produzida em E. coli. Desse modo, seria importante verificar se a ação sinérgica entre 

a endoglucanase recombinante, agora produzida em um sistema eucarioto, e o coquetel 

enzimático comercial promoveria melhores resultados. Além disso, investigou-se o sinergismo 

entre as celulases sobre outros substratos lignocelulósicos além do SEB. 
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Os meios reacionais consistiram em tampão acetato de sódio 50 mM (pH 5,0) contendo 

1% (p/v) de um dos seguintes resíduos agrícolas: SEB, bagaço de cana-de-açúcar “in natura”, 

palha de arroz, palha de feijão, sabugo de milho ou bagaço de cevada. As quantidades de 

enzimas utilizadas foram 10 µg de Af-EGL7 (1 mg g-1 de substrato) e 0,009 FPU de coquetel 

(0,9 FPU g-1 de substrato). As reações foram conduzidas a 55º C e 1000 rpm por até 72 horas. 

A liberação de açúcares redutores foi monitorada a cada 24 horas e comparada ao controle 

(coquetel adicionado isoladamente). Os resultados revelaram um elevado grau de sinergismo 

entre a Af-EGL7 e as celulases comerciais durante a degradação de todas as biomassas, com 

exceção do bagaço de cevada (Figura 23). 

A suplementação com a Af-EGL7 intensificou de forma mais expressiva a degradação 

de Sabugo de milho e Palha de arroz, aumentando a liberação de açúcares redutores em 128% 

e 80%, respectivamente, após 72 horas de reação. Os aumentos promovidos na degradação de 

bagaço “in natura”, SEB e palha de feijão foram de 31%, 45% e 42%, respectivamente, após 

72 horas de reação. As composições de cada uma dessas biomassas, em termos de percentual 

de celulose, hemicelulose e lignina, estão apresentadas na Tabela 11. 

Ao comparar os dois gráficos de liberação de açúcares a partir de SEB (Figura 23b e 

Figura 16) ficou novamente evidenciada a superioridade da enzima expressa em P. pastoris: 

12,4% de açúcares redutores foram liberados após 72 horas de hidrólise com as celulases 

comerciais e a Af-EGL7 produzida em bactéria; uma quantidade 50 vezes menor da Af-EGL7 

expressa em levedura foi capaz de promover, juntamente com o coquetel, uma liberação de 

quase metade desse percentual (equivalente a 5,4%); em ambos os casos, a quantidade de 

Celluclast®1.5L utilizada foi a mesma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

Figura 23 – Avaliação do sinergismo entre a Af-EGL7 e o coquetel Celluclast®1.5L durante a hidrólise de 

diferentes resíduos agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Os açúcares redutores foram determinados pelo método DNS e apresentados como percentuais do 

rendimento máximo teórico. As barras brancas e pretas correspondem, respectivamente, ao controle (coquetel 

isolado) e à associação entre coquetel e Af-EGL7. Os dados representam as médias ± desvios padrões obtidas a 

partir de 4 réplicas experimentais. Os asteriscos indicam que houve diferença significativa (p < 0,05) com relação 

ao controle.  
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Tabela 11 – Composição lignocelulósica de diferentes resíduos agroindustriais 

Biomassa 
Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 

Lignina 

(%) 
Referência 

Bagaço de cana-de-

açúcar “in natura” 
42,0 25,0 20,0 

KIM & DAY, 

2011 

SEB 47,5 9,0 34,3 
de GOUVÊA et 

al., 2018 

Palha de arroz 32,1 24,0 18,0 
PRASAD et al., 

2007 

Sabugo de milho 45,0 35,0 15,0 
PRASAD et al., 

2007 

Bagaço de cevada 12,3 23,4 26,1 
MELLO & MALI, 

2014 

Palha de feijão 43,7 28,0 8,4 BRUM et al., 2012 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA AfCel6A 

 

Resultados publicados: Bernardi, A. V.; Gerolamo, L. E.; de Gouvêa, P. F.; Yonamine, D. K.; 

Pereira, L. M. S.; de Oliveira, A. H. C.; Uyemura, S. A.; Dinamarco, T. M. LPMO AfAA9_B 

and Cellobiohydrolase AfCel6A from A. fumigatus Boost Enzymatic Saccharification Activity 

of Cellulase Cocktail. Int. J. Mol. Sci., 22, 276, 2021. 

 

4.3.1 Análises de sequência e estrutura da AfCel6A 

 

O gene Afu3g01910 de A. fumigatus (nomeado Afcel6A por CHRISTENSEN et al. 

(2019)) possui uma ORF de 1365 pb que codifica uma celobiohidrolase GH6 (AfCel6A) com 

454 resíduos de aminoácidos e um peso molecular teórico de 47,8 kDa 

(http://www.aspergillusgenome.org/; https://www.uniprot.org/uniprot/Q4WLG5). 

Celobiohidrolases produzidas por espécies de Aspergillus podem ou não apresentar um CBM 

associado ao seu domínio catalítico, e encontram-se distribuídas entre as famílias 6 e 7 das 

glicosil hidrolases. No caso do genoma de A. fumigatus Af293, estão presentes 2 genes 

codificantes de celobiohidrolases GH7 (Afu6g07070 e Afu6g11610) e somente um que codifica 

uma celobiohidrolase GH6 (Afu3g01910). Destes, somente o Afu6g07070 codifica uma enzima 

sem módulo de ligação a carboidratos (SEGATO et al., 2014). Celobiohidrolases GH6 se 

https://www.uniprot.org/uniprot/Q4WLG5
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distinguem das GH7 por catalisarem a liberação de moléculas de celobiose a partir das 

extremidades não-redutoras das cadeias e por seu mecanismo de inversão, comum a todos os 

membros dessa família (LOMBARD et al., 2014; VUONG & WILSON, 2009). 

A estrutura da AfCel6A é formada por um domínio catalítico conectado, através de um 

peptídeo flexível altamente O-glicosilado, a um módulo de ligação à celulose (CBM1) nos 

resíduos 20-55 do N-terminal (REDDY DODDA et al., 2016; 

https://www.uniprot.org/uniprot/Q4WFK4). Análises da sequência da AfCel6A realizadas nos 

softwares SignalP e NetNGlyc 1.0 revelaram, respectivamente, um peptídeo sinal nos resíduos 

1-19 do N-terminal e um potencial sítio de N-glicosilação no resíduo de asparagina N413. Esse 

peptídeo sinal foi removido antes da clonagem do gene Afcel6A “in frame” com a sequência do 

peptídeo sinal fator α (da levedura S. cerevisiae) presente no vetor pPICZαA – um passo 

essencial para a obtenção de uma enzima recombinante extracelular. 

As análises estruturais de uma celobiohidrolase GH6 proveniente de outra cepa de A. 

fumigatus (NITDGPKA3), a qual compartilha mais de 99% de similaridade com a sequência 

da AfCel6A, já haviam sido realizadas por Reddy Dodda et al. (2016). Os autores obtiveram a 

estrutura tridimensional dessa enzima (Figura 24) através de modelagem por homologia, a qual 

foi realizada utilizando-se o módulo Modeller da plataforma Discovery Studio (Accelrys). 

Obteve-se um modelo composto por 13 α-hélices e 7 folhas β unidas por 13 voltas, a partir do 

qual foi possível visualizar com clareza os dois domínios estruturais (domínio catalítico e o 

CBM1). Observou-se um sítio ativo em forma de túnel, comum a todas as celobiohidrolases e 

característico da atividade processiva dessas enzimas (REDDY DODDA et al., 2016; 

VARROT et al., 1999). Quatro pontes dissulfeto estão presentes na estrutura nativa da AfCel6A 

– C27↔C44, C38↔C54, C185↔C244, C376↔C423 – estando as duas últimas localizadas 

próximas ao sítio ativo (REDDY DODDA et al., 2016; 

https://www.uniprot.org/uniprot/Q4WFK4). 

Para todas as celobiohidrolases GH6, estão descritos dois resíduos de aspartato 

envolvidos na atividade catalítica das enzimas (LIU et al., 2010; VUONG & WILSON, 2009). 

No caso da AfCel6A, os potenciais resíduos catalíticos foram preditos como sendo D230 

(doador de prótons) e D409 (nucleófilo) (https://www.uniprot.org/uniprot/Q4WFK4).  
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Figura 24 – Estrutura tridimensional da AfCel6A 

 

Estrutura obtida por modelagem por homologia a partir da estrutura cristalográfica da celobiohidrolase 

Cel6A de Chaetomium thermophilum (PDB: 4A05) (72% de identidade de sequência e 79% de cobertura). Fonte: 

REDDY DODDA et al., 2016. 

 

4.3.2 Amplificação e clonagem do gene Afcel6A 

 

O gene Afcel6A (sem os nucleotídeos que codificam o peptídeo sinal e sem o códon de 

parada) foi amplificado por PCR a partir do cDNA de A. fumigatus e analisado por eletroforese 

em gel de agarose 1% (p/v) (Figura 25). 
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Figura 25 – Eletroforese em gel de agarose 1% após amplificação do gene Afcel6A com os primers para 

clonagem em pPICZαA 

 

M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1-6: Gene Afcel6A 

amplificado. 7: Controle positivo. 8: Controle negativo. 

 

Foram observadas bandas correspondentes ao gene da celobiohidrolase (1365 pb) 

amplificado a partir do cDNA entre 1000 e 1500 pb, nas colunas 1, 2, 3, 4, 5, e 6. A banda em 

uma posição superior às demais, na coluna 7, corresponde ao controle positivo da reação de 

PCR, para o qual utilizou-se DNAg de A. fumigatus como molde. Essa diferença nos tamanhos 

decorre da presença de íntrons no DNA genômico, que adiciona 348 pb à ORF do gene Afcel6A 

(resultando em 1713 pb). 

Após recortar as 6 bandas e extrair o fragmento amplificado a partir do cDNA, 

prosseguiu-se com a clonagem do inserto Afcel6A no vetor pPICZαA (previamente digerido 

com as enzimas de restrição EcoRI e XbaI) através do método CPEC (item 3.4.3). Após a 

reação, o produto foi diretamente transformado em E. coli DH10β quimiocompetente. Após 16 

horas de crescimento a 37 ºC, realizou-se PCR das colônias crescidas na placa para averiguar 

quais eram efetivamente positivas (Figura 26). 
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Figura 26 – Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR de colônias de E. coli DH10β 

transformadas com o produto da clonagem do inserto Afcel6A no vetor pPICZαA por CPEC 

 

M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1-18: Colônias de E. 

coli DH10β submetidas a PCR. 19: Controle negativo. 20: Controle positivo. 

  

As bandas visualizadas entre 1000 e 1500 pb revelaram que dos 18 clones testados 

(colunas 1-18), 12 eram positivos. Um dos clones positivos foi enviado para sequenciamento. 

Uma vez constatada a ausência de mutações e a clonagem da sequência “in frame” com o 

peptídeo sinal fator α, o vetor recombinante Afcel6A/pPICZαA foi linearizado com a enzima de 

restrição PmeI e transformado em células eletrocompetentes de P. pastoris X-33. Após 3 dias 

de crescimento a 30 ºC, realizou-se um screening dos clones recombinantes de P. pastoris 

através de PCR de colônia. Os produtos foram analisados por eletroforese em gel de agarose 

1% (Figura 27). 
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Figura 27 – Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR de colônias de P. pastoris X-33 

transformadas com o vetor recombinante Afcel6A/pPICZαA 

 

M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1-16: Colônias de P. 

pastoris X-33 transformadas com o vetor recombinante Afcel6A/pPICZαA. 17: Controle positivo. 18: Colônia de 

P. pastoris X-33 transformada com o vetor pPICZαA vazio. 19: Colônia de P. pastoris X-33. 20: Controle 

negativo. 

 

As reações de PCR foram realizadas com os primers 5’-AOX1 e 3’-AOX1 (ambas as 

sequências já são especificadas no manual do vetor (em anexo)), adicionando 588 pb ao 

tamanho do inserto. Desse modo, eram esperadas bandas de aproximadamente 2000 pb, o que 

de fato foi observado para os clones nas colunas 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15 e 16 (bandas indicadas 

com uma seta vermelha), confirmando que os mesmos eram positivos.   

Além disso, como a cepa selvagem P. pastoris X-33 possui fenótipo Mut+, sua 

transformação com um DNA plasmidial linearizado na região 5’-AOX1 gerou integrantes com 

o mesmo fenótipo e, por essa razão, uma segunda banda também pôde ser visualizada no gel 

(indicada com uma seta azul), correspondente à amplificação do gene da AOX1 (~2,2 kb). 

Observa-se essa mesma banda nas colunas 18 e 19, que correspondem, respectivamente, a uma 

colônia de P. pastoris transformada com o vetor pPICZαA vazio e a uma colônia de P. pastoris 

que não foi submetida à transformação. As 3 bandas que aparecem entre 250 e 750 pb indicaram 

contaminação, uma vez que esse mesmo padrão pode ser visualizado na coluna correspondente 
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ao controle negativo (coluna 20). Apesar disso, selecionou-se um dos clones integrantes para 

expressão heteróloga. 

 

4.3.3 Expressão heteróloga em P. pastoris X-33, purificação da enzima recombinante e 

deglicosilação 

 

A expressão da AfCel6A em P. pastoris foi realizada conforme descrito no item 3.4.5.  

Finalizados os 6 dias de indução com metanol 1,5% (v/v), a celobiohidrolase recombinante 

fusionada a uma cauda His6 foi purificada a partir do sobrenadante da cultura por cromatografia 

de afinidade. Todas as frações coletadas durante a purificação foram analisadas por SDS-PAGE 

(Figura 28a). 

 

Figura 28 – Análises por SDS-PAGE da AfCel6A após a) purificação e b) deglicosilação 
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a) Purificação da AfCel6A recombinante. M: Marcador de peso molecular (Precision™ Plus Protein 

Standards Dual Color – BioRad). 1: Flow-through. 2-5: Lavagem com tampão fosfato de sódio 20 mM contendo 

NaCl 500 mM (pH 7,4). 6-14: Eluição da AfCel6A com 5, 10, 20, 40 (1), 40 (2), 80 (1), 80 (2), 160 e 250 mM de 

imidazol, respectivamente. b) Deglicosilação da AfCel6A. M: Marcador de peso molecular. 1: AfCel6A não-

tratada. 2: AfCel6A após tratamento com Endo-H sob condição não-desnaturante. 

 

Conforme pode ser visualizado no gel, a AfCel6A começou a se desligar da resina de 

níquel com 10 mM de imidazol, mas foi a partir de 20 mM que essa enzima passou a ser eluída 

em maior quantidade, terminando em 250 mM, com uma banda bem fraca. Todas as frações 

contendo a AfCel6A pura e em quantidade relevante foram combinadas e submetidas à troca de 

tampão para remoção do imidazol, rendendo cerca de 200 µg de proteína mL-1.   

Constatou-se também que a AfCel6A migrou como uma banda com peso molecular 

aparente de 65 kDa, ainda que seu peso estimado fosse 47,8 kDa. Para verificar se a presença 

de N-glicanos poderia estar causando essa discrepância, realizou-se a deglicosilação da 

AfCel6A com a enzima Endo-H (Figura 28b). Após o tratamento, o peso molecular da 

celobiohidrolase recombinante permaneceu praticamente o mesmo, o que condiz com a 

predição de que há somente um resíduo de asparagina na estrutura dessa enzima com potencial 

para N-glicosilação (N413).  
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4.3.4 Caracterização bioquímica e cinética da AfCel6A 

 

4.3.4.1 Determinação das condições reacionais ótimas e estabilidade a diferentes temperaturas 

e pH 

 

Uma vez pura e quantificada, iniciou-se a caracterização da celobiohidrolase 

recombinante pela investigação de suas condições reacionais ótimas. A enzima recombinante 

exibiu atividade máxima nas temperaturas de 55 e 60 ºC, mas reteve mais de 54% dessa 

atividade entre 40 e 65 ºC; a 70, 75 e 80 ºC, a AfCel6A exibiu atividades relativas de 43, 30 e 

26%, respectivamente (Figura 29a). A maioria das celobiohidrolases GH6 fúngicas reportadas 

exibiram temperaturas ótimas similares (Tabela 12). Algumas das exceções foram as enzimas 

CgCel6A de C. graminicola (CHRISTENSEN et al., 2019) e MoCel6A de M. oryzae 

(TAKAHASHI et al., 2010), com uma temperatura ótima de 40 ºC. Além dessas, as 

celobiohidrolases TrCel6A (CHRISTENSEN et al., 2019), CBH II (TUOHY et al., 2002) e 

CBHII (SONG et al., 2010), dos respectivos fungos T. reesei, T. emersonii e T. viride, exibiram 

atividade máxima em uma temperatura mais elevada (68-70 ºC). A AfCel6A de A. fumigatus 

expressa em A. oryzae também apresentou uma temperatura ótima superior, equivalente a 70 

ºC (CHRISTENSEN et al., 2019). 
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Figura 29 – Atividade e estabilidade da AfCel6A em diferentes condições reacionais 

 
a) Curva de temperatura. b) Curva de pH. c) Estabilidade térmica. d) Estabilidade a 50 ºC. e) Estabilidade 

ao pH. As barras de erros representam os desvios padrões (n = 3). 
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Tabela 12 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes celobiohidrolases GH6 fúngicas 

(continua) 

 

 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato Vmáx KM kcat kcat/KM 

T 

ótima 
pH ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade ao 

pH 
Referência 

A. fumigatus 

Af293 
AfCel6A 

P. pastoris 

X-33 
CMC-Na 

195,2 ± 

4,65 U/mg 

7,44 ± 

0,51 

mg/mL 

147,9 s-1 
19,9 mL 

mg-1 s-1 

55-60 

ºC 
pH 5,5-6,5 

>70% após 24 h a 

50 ºC; cerca de 

40% após 90 min a 

60-80 ºC; >25% 

após 30 min a 90 ºC 

>70% após 72 h 

a pH 3,0-10,0 

Bernardi et al., 

2021b 

A. fumigatus  AfCel6A A. oryzae Avicel PH101 - 
48,6 ± 

14,8 g/L 

0,9 ± 0,1 

s-1 
- 70 ºC - 

Nenhuma perda 

após 1 h a 60 ºC  
- 

CHRISTENS

EN et al., 

2019 

A. terreus AtCel6A A. oryzae Avicel PH101 - - - - 50 ºC - 
>90% após 1 h a 

50 ºC 
- 

CHRISTENS

EN et al., 

2019 

T. funiculosus TfCel6A A. oryzae Avicel PH101 - 
21,6 ± 

3,2 g/L 

0,5±0,02 

s-1 
- 60 ºC - 

Nenhuma perda 

após 1 h a 50 ºC  
- 

CHRISTENS

EN et al., 

2019 

C. graminicola 

CgCel6A 

A. oryzae Avicel PH101 - 

- - 

- 

40 º C 

- 

>90% após 1 h a 

40 ºC 

- 

CHRISTENS

EN et al., 

2019 CgCel6B 
89,0 ± 

13,2 g/L 

1,8 ± 0,2 

s-1 
50 ºC 

>90% após 1 h a 

50 ºC 
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Tabela 12 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes celobiohidrolases GH6 fúngicas 

(continuação) 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato Vmáx KM kcat kcat/KM 

T 

ótima 
pH ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade ao 

pH 
Referência 

T. reesei 

TrCel6A A. oryzae  Avicel PH101 - 
24,3 ± 

4,0 g/L 

0,6±0,04 

s-1 
- 70 ºC - 

Nenhuma perda 

após 1 h a 50 ºC 
- 

CHRISTENS

EN et al., 

2019 

Cel6A
a 

P. pastoris 

GS115 
CMC-Na 

10,7 

mmol/min/

mg 

0,31 

mg/mL 
- - 60 ºC pH 5,5 

90% após 30 min a 

60 ºC 
- 

SUN et al., 

2016 

Cel6A
b
 

P. pastoris 

X-33 
PASC - - - - 55 ºC pH 5,5-6,0 

100% e 50% após 

30 min a a 40 ºC e 

60 ºC, 

respectivamente 

Nenhuma perda 

em pH 5,0-6,0; 

rápida 

inativação em 

pH mais 

alcalino; 

instabilidade em 

pH mais 

acídico, após 30 

min 

BOONVITTH

YA et al., 

2013 

CBHII - PASC 10 U/mg 
3,8 

mg/mL 
- - 60 ºC pH 5,0 

80% após 30 min a 

60 ºC 

Estável após 30 

min na faixa de 

pH 3,5-6,0 

OKADA et 

al., 1998 

S. commune 

KMJ820 
CBH 2 - pNPC 20,8 U/mg 1,4 mM - - 50 ºC pH 5,0 - - 

KONDAVEE

TI et al., 2020 



97 

 

 

  
Tabela 12 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes celobiohidrolases GH6 fúngicas 

(continuação) 

 

 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato Vmáx KM kcat kcat/KM 

T 

ótima 
pH ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade ao 

pH 
Referência 

P. occitanis Pol 6 CBH II - pNPC - 5 mM - - 65 ºC pH 4,0-5,0 

Quase 100% a 30-

50 ºC; 50% a 60 ºC; 

e inativação 

completa a 70 ºC, 

após 30 min 

Estável após 

24 h em pH 2,0-

9,0 

LIMAM et al., 

1995 

T. emersonii  

CBS814.70 
CBH II - CNPG3 9,1 U/mg 4,5 mM 8,9 s-1 

1,9 mM-1 

s-1 
68 ºC pH 3,8 

t1/2 = 38 min a 80 

ºC (pH 5,0) 

t1/2 = 38 min a 

pH 5,0 (80 ºC) 

TUOHY et al., 

2002 

T. viride 

CICC13038 
CBHII 

S. 

cerevisiae 

H158 

CMC-Na - - - - 70 ºC pH 5,0 - - 
SONG et al., 

2010 

N. patriciarum 

J11 
J11 CelA 

E. coli 

Rosetta-

gami B 

(DE3) 

β-glucana - - - - 50 ºC pH 6,0 

>70% até 50 ºC e 

cerca de 50% a 70 

ºC, após 1 h 

>80% em pH 

5,2-11,3; e 

aprox. 70% em 

pH 3,0, 4,2 e 

12,3, após 1 h 

WANG et al., 

2013 

I. lacteus MC-2 Ex-4 
P. pastoris 

X-33 
PASC - - - - 50 ºC pH 5,0 

>80% após 1 h a 60 

ºC (pH 3,0-8,0) 

>80% após 1 h 

em pH 3,0-8,0 

(60 ºC) 

TODA et al., 

2008 
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Tabela 12 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes celobiohidrolases GH6 fúngicas 

(conclusão) 

 

a
 Gene otimizado 

b
 Gene nativo 

 

 

 

 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato Vmáx KM kcat kcat/KM 

T 

ótima 
pH ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade ao 

pH 
Referência 

C. thermophilum 

HSAUP072651 
CBHII 

P. pastoris 

GS115 
pNPC - - - - 50 ºC pH 4,0 

Nenhuma perda a 

50 ºC; aprox. 20% a 

60 ºC; e completa 

inativação a 80 ºC, 

após 1 h 

- 
WANG et al., 

2012 

M. oryzae Ina72 MoCel6A 
M. oryzae 

Ina72 

Celotetraose 
454,5 

µg/min/mg 
24,3 mM 

- - 40 ºC pH 9,0 - - 
TAKAHASHI 

et al., 2010 
Celopentaose 

63,3  

µg/min/mg 
3,3 mM 
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Para avaliar sua termoestabilidade, as atividades residuais (%) da AfCel6A foram 

medidas após pré-incubação a 50, 60, 70, 80, ou 90 °C por diferentes tempos, na ausência do 

substrato (Figura 29c). Após 30 minutos a 60, 70, 80, e 90 °C, a enzima reteve 57,5%, 42,0%, 

40,4%, e 26,9% de sua atividade inicial, respectivamente. A AfCel6A manteve ainda cerca de 

30% de atividade após 3 h a 60–80 °C, mas foi completamente inativada após 5 horas nessas 

temperaturas. Por fim, a AfCel6A foi estável a 50 ºC, uma vez que perdeu somente 30% de sua 

atividade inicial após 24 horas e reteve 64,2% e 47,7% após 48 e 72 h, respectivamente (Figura 

29d). 

Quando expressa em A. oryzae, a AfCel6A (CHRISTENSEN et al., 2019) exibiu uma 

temperatura ótima de 70 ºC, no entanto, apresentou menor estabilidade (na ausência do 

substrato) nessa temperatura do que a enzima expressa em P. pastoris. Além disso, a AfCel6A 

expressa em P. pastoris suportou melhor temperaturas mais elevadas do que a CBHII da espécie 

termofílica C. thermophilum (WANG et al., 2012), que foi completamente inativada após ser 

mantida por 1 hora a 80 ºC. Esses resultados mostraram que a AfCel6A foi resistente a altas 

temperaturas, especialmente a 50 ºC, destacando-a como um potencial biocatalisador para 

aplicação no processo de sacarificação enzimática. 

Investigou-se também a influência de diferentes condições de pH sobre a atividade e a 

estabilidade da AfCel6A. Os pH ótimos foram 5,5-6,0, e a enzima exibiu mais de 80% de 

atividade relativa em pH 5 e 6,5 (Figura 29b). Nos pHs mais extremos avaliados (pH 3,0 e pH 

8,0), a AfCel6A exibiu cerca de 30% de atividade. Esse resultado foi condizente com os 

reportados para a maioria das celobiohidrolases GH6 fúngicas: praticamente todas as enzimas 

apresentadas na Tabela 12 exibiram atividade máxima em valores moderados de pH (entre 5,0 

e 6,0); a MoCel6A de M. oryzae (TAKAHASHI et al., 2010) foi a única a desempenhar melhor 

sua atividade em pH alcalino (pH 9,0); por fim, as celobiohidrolases de T. emersonii (TUOHY 

et al., 2002) e C. thermophilum (WANG et al., 2012) foram mais acídicas, exibindo pH ótimo 

entre 3,8-4,0. 

Ao avaliar a estabilidade ao pH da AfCel6A, constatou-se que a enzima foi altamente 

estável em todas as condições a que foi submetida (pH 3,0-10,0) durante 72 horas (Figura 29e). 

A condição mais acídica (pH 3,0) foi a que mais impactou em sua estabilidade: após 24 horas 

de pré-incubação em pH 3,0, a atividade residual foi de aproximadamente 75%, enquanto que, 

após ser mantida a pH 4,0-10,0 por esse mesmo período de tempo, a enzima exibiu mais de 

90% de atividade. 

Da mesma forma, a enzima Cel6A de T. reesei (BOONVITTHYA et al., 2013) também 

apresentou instabilidade em pH mais ácido. Similarmente, a enzima J11 CelA de N. patriciarum 
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(WANG et al., 2013) exibiu uma atividade menor (equivalente a 70%) após ser mantida por 1 

h nos pHs 3,0 e 4,2, em comparação às atividades obtidas após incubação em pH 5,2-11,3 

(80%). Dentre as enzimas apresentadas na Tabela 12, somente a CBH II de P. occitanis 

(LIMAM et al., 1995) foi avaliada quanto à sua estabilidade ao pH por tempos maiores (24 

horas) e, assim como a AfCel6A, permaneceu estável em todas as condições testadas (pH 2,0-

9,0). 

 

4.3.4.2 Efeito de diferentes aditivos e produtos reacionais sobre a atividade da AfCel6A 

 

De acordo com o que foi descrito anteriormente, a presença de íons e reagentes no meio 

reacional é um dos fatores que pode afetar a atividade das enzimas (PEREIRA et al., 2017). 

Aditivos como sais, agentes quelantes e surfactantes são comumente utilizados para melhorar 

o desempenho de celulases durante a despolimerização da celulose (OBENG et al., 2017). Além 

disso, alguns íons podem estar presentes em solução como resultado da corrosão de 

equipamentos (PEREIRA et al., 2017). Considerando que as celobiohidrolases são importantes 

componentes dos complexos celulolíticos utilizados na hidrólise de celulose em processos 

industriais, identificar os ativadores e inibidores da AfCel6A seria de extrema relevância 

(DOTSENKO et al., 2020; PEREIRA et al., 2017). 

A Tabela 13 representa as atividades relativas (%) da AfCel6A sobre CMC na presença 

de diferentes íons e reagentes químicos. 

 

Tabela 13 – Efeito de íons metálicos e reagentes químicos sobre a atividade da AfCel6A 

Aditivo Atividade relativa (%) Aditivo Atividade relativa (%) 

Nenhum 100,0 ± 0,9 CaCl2 101,1 ± 2,4 

SDS 53,7 ± 0,3 FeSO4 125,8 ± 3,6 

Tween 20 93,2 ± 2,1 MgSO4 95,9 ± 2,1 

EDTA 91,9 ± 1,6 CuSO4 85,1 ± 0,7 

Ácido ascórbico 121,4 ± 2,6 AgNO3 179,3 ± 20,0 

DMSO 101 ± 3,6 KCl 98,9 ± 2,4 

β-mercaptoetanol 134,2 ± 1,0 (NH4)2SO4 99,9 ± 2,1 

ZnSO4 83,7 ± 0,7 DTT 150,7 ± 5,3 

MnCl2 189,3 ± 2,3 Triton X-100 91,6 ± 1,2 

CoCl2 116,8 ± 1,4 SLS 93,8 ± 1,6 
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A atividade da AfCel6A praticamente não foi influenciada pela presença do agente 

quelante EDTA (91,9%), sugerindo que essa enzima não é uma metaloproteína (MELEIRO et 

al., 2018; BENHMAD et al., 2016). Ambos os agentes redutores β-mercaptoetanol (134,2%) e 

DTT (150,7%) estimularam a atividade enzimática, indicando que grupos sulfidrila de resíduos 

de cisteína livres são benéficos para a catálise pela AfCel6A (KARNCHANATAT et al., 2008). 

Os surfactantes testados provocaram efeitos distintos sobre a atividade da AfCel6A. A 

maioria das proteínas (incluindo a Af-EGL7 descrita anteriormente) são completamente inibidas 

na presença de SDS, contudo, a AfCel6A exibiu 53,7% de atividade. A exposição aos 

surfactantes não aniônicos Triton X-100 (91,6%) e Tween 20 (93,2%) praticamente não afetou 

a atividade da AfCel6A, assim como a presença de SLS (93,8%). 

Íons metálicos podem ativar ou inibir a atividade das enzimas ao interagir com grupos 

amino e carboxila presentes nas cadeias laterais dos resíduos de aminoácidos (PEREIRA et al., 

2017). Além disso, os tamanhos dos raios iônicos também podem influenciar a atividade e a 

estabilidade das enzimas (PEREIRA et al., 2017). A AfCel6A se mostrou resistente a todos os 

íons testados. K+ (98,9%), NH4
+ (99,9%), Mg2+ (95,9%) e Ca2+ (101,1%) não exerceram efeitos 

significativos.  Cu2+ (85,1%) e Zn2+ (83,7%) promoveram um sutil decréscimo na atividade da 

enzima. Mn2+ (189,3%), Fe2+ (125,8%) e Co2+ (116,8%) foram ativadores da AfCel6A. Uma 

vez que os íons cúpricos causaram baixa inibição na atividade da AfCel6A e ela ainda foi 

estimulada por ácido ascórbico (121,4%), pode-se inferir que a mesma pode ser associada a 

LPMOs em um coquetel enzimático. 

Conforme descrito anteriormente, celobiohidrolases são enzimas processivas que 

catalisam a liberação de moléculas de celobiose a partir das extremidades das cadeias 

celulósicas; esses dissacarídeos, por sua vez, são os alvos da catálise pelas β-glicosidases, sendo 

convertidos a glicose (VERMAAS et al., 2019; AKRAM et al., 2018). À medida que a 

despolimerização da celulose prossegue, esses dois açúcares se acumulam no meio reacional, 

podendo prejudicar a atividade das enzimas e, consequentemente, os rendimentos finais 

(BARAMEE et al., 2017; ATREYA et al., 2016). Desse modo, a inibição por produto 

representa uma barreira a ser superada para que o processo seja eficiente (BARAMEE et al., 

2017; ATREYA et al., 2016). Nesse sentido, a tolerância de celulases à inibição por celobiose 

e glicose constitui uma importante característica a ser considerada durante a seleção de enzimas 

para aplicações industriais.  

Ao investigar o efeito de diferentes concentrações de celobiose (10-100 mM) e glicose 

(10-250 mM) sobre a atividade da AfCel6A, verificou-se que essa celobiohidrolase foi resistente 

à inibição por esses açúcares (Figura 30). A adição de glicose nas concentrações finais de 100 
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e 250 mM provocou reduções de apenas 12 e 13%, respectivamente, na atividade enzimática. 

A presença de celobiose, um inibidor direto das celobiohidrolases (ANDRIĆ et al., 2010), 

inibiu cerca de 50% da atividade da enzima recombinante na concentração de 100 mM.  

O valor de IC50 (concentração de inibidor que divide pela metade a taxa da reação 

catalisada por enzima) pode ser utilizado para comparar a tolerância à presença de inibidores 

de diferentes enzimas. O IC50 obtido para a Cel6A de T. reesei, descrita como a celobiohidrolase 

mais eficiente, foi de 240 mM para glicose e 20 mM para celobiose (TEUGJAS & 

VÄLJAMÄE, 2013). A Cel6A de C. thermophilum exibiu um IC50 de 301 mM para glicose e 

28 mM para celobiose (TEUGJAS & VÄLJAMÄE, 2013). A AfCel6A, por sua vez, foi mais 

tolerante à inibição por esses produtos do que ambas as enzimas citadas, com um  IC50 > 250 

mM para glicose e equivalente a 100 mM para celobiose. Esses resultados indicam que, também 

no quesito resistência à inibição por produtos reacionais, a AfCel6A possui potencial para 

aplicação biotecnológica.  

 
Figura 30 – Efeito de glicose e celobiose sobre a atividade da AfCel6A 

 

As barras de erros representam os desvios padrões (n = 3). 

 

4.3.4.3 Avaliação da especificidade da AfCel6A por diferentes substratos e determinação dos 

seus parâmetros cinéticos 

 

As celobiohidrolases são enzimas bem conhecidas por sua ação preferencial sobre as 

regiões cristalinas da celulose. Contudo, ao avaliar a especificidade da AfCel6A por diferentes 

substratos, constatou-se que a enzima exibiu maiores atividades sobre ambos CMC (100%) e 

Avicel (91,8%), o que sugere que ela exerce ambos os modos endo- e exo- de ação (Tabela 14). 
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Essa mesma propriedade já foi reportada para outras celobiohidrolases GH6 e pode ser 

decorrente da estrutura do sítio ativo dessas enzimas em formato de túnel com “paredes” e 

“tetos” flexíveis (BARAMEE et al., 2017). Por fim, a AfCel6A também foi capaz de atuar com 

menor intensidade sobre os substratos xilana (54,1%) e xiloglucana (50,9%).  

 

Tabela 14 – Atividades relativas (%) da AfCel6A sobre diferentes substratos 

Substrato Atividade Relativa (%) 

CMC 100,0 ± 5,4 

Avicel 91,8 ± 6,5 

Xilana 54,1 ± 0,4 

Xiloglucana 50,9 ± 0,8 

 

 Os parâmetros cinéticos da AfCel6A foram determinados sobre CMC, devido à maior 

facilidade de se trabalhar com esse substrato (em comparação ao Avicel), especialmente em 

termos de solubilidade em soluções aquosas. Os resultados obtidos podem ser observados na 

Tabela 15. 

 

 Tabela 15 – Parâmetros cinéticos obtidos para a AfCel6A sobre o substrato CMC 

Vmáx KM kcat kcat/KM 

195,2 ± 4,65 U mg−1 7,44 ± 0,51 mg mL-1 147,9 s−1 19,9 mL mg−1 s−1 

 

4.3.5 Ensaios de sinergismo 

 

A desconstrução completa da celulose requer a ação coletiva de endoglucanases, 

celobiohidrolases e β-glicosidases. Enquanto as endoglucanases catalisam o ataque às regiões 

amorfas da cadeia celulósica, as processivas celobiohidrolases contribuem para a degradação 

das regiões cristalinas; desse modo, a associação entre ambas as enzimas é fundamental para a 

eficiência do processo (BARAMEE et al., 2017; LE COSTAOUËC et al., 2013). A fim de 

avaliar a capacidade da AfCel6A recombinante de atuar em sinergia com outras celulases sobre 

diferentes substratos, foram realizados experimentos de hidrólise combinando a AfCel6A com 

a Af-EGL7 recombinante de A. fumigatus (expressa em P. pastoris) ou com o coquetel 

Celluclast®1.5L 
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4.3.5.1 Desempenho da AfCel6A associada ao coquetel ou à Af-EGL7 durante a sacarificação 

de CMC 

 

Inicialmente, as hidrólises foram realizadas sobre CMC utilizando-se diferentes 

proporções das enzimas (Figura 31). As proporções enzimáticas utilizadas em experimentos de 

sinergismo não seguem um padrão, variando muito entre diferentes estudos (VAN DYK & 

PLETSCHKE et al., 2012). Desse modo, para os experimentos envolvendo 

AfCel6A/Celluclast®1.5L, as proporções de concentração utilizadas foram 10:1, 1:1 ou 1:10 

(Figura 31a), enquanto para a associação AfCel6A/Af-EGL7 foram testados os raios 50:1, 10:1, 

1:1, e 1:10 (Figura 31b). As reações foram realizadas em pH 6, a 50 ºC, sob agitação de 1000 

rpm, na presença de CMC 1% (p/v). A liberação de açúcares redutores foi monitorada após 4, 

8 e 24 horas de reação.  

 

Figura 31 – Avaliação do sinergismo entre a) AfCel6A e Celluclast®1.5L ou b) AfCel6A e Af-EGL7 durante a 

hidrólise de CMC. 

 

Os açúcares redutores foram determinados pelo método DNS e apresentados como percentuais do 

rendimento máximo teórico. Os dados representam as médias ± desvios padrões obtidas a partir de 4 réplicas 
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experimentais. Os asteriscos indicam que houve diferença significativa (p < 0,05) com relação ao controle 

(coquetel ou Af-EGL7 isolados).  
 

Como pode ser observado na Figura 31a, todas as combinações entre o coquetel e a 

AfCel6A resultaram na ação sinérgica entre essas celulases, promovendo melhores rendimentos 

de açúcares em comparação ao controle (coquetel isolado). Contudo, os maiores aumentos 

observados foram obtidos com as proporções AfCel6A/Celluclast®1.5L 10:1 e 1:1, equivalentes 

a 326% e 291%, respectivamente, após 24 horas de reação. Constatou-se um perfil similar para 

as reações envolvendo a associação entre AfCel6A e AfEGL7. 

As celulases recombinantes de A. fumigatus exibiram sinergismo durante a degradação 

de CMC em todas as proporções avaliadas, com exceção da proporção 1:10. De fato, já foi 

reportado que a utilização de endoglucanases em uma menor proporção resulta em maiores 

efeitos sinérgicos (JUNG et al., 2008). Os maiores aumentos observados na liberação de 

açúcares foram de 1100% e 1050% após 24 horas de reação, promovidos pela utilização de 

AfCel6A/Af-EGL7 50:1 e 10:1, respectivamente. Considerando as combinações que 

promoveram ótimos rendimentos envolvendo o uso de menores quantidades de enzimas, as 

proporções AfCel6A + Celluclast®1.5L 1:1 e AfCel6A + Af-EGL7 10:1 foram selecionadas para 

os ensaios subsequentes de sacarificação de biomassas lignocelulósicas. 

 

4.3.5.2 Desempenho da AfCel6A associada ao coquetel ou à Af-EGL7 durante a sacarificação 

de diferentes biomassas lignocelulósicas 

 

Além das proporções e características enzimáticas, o efeito sinérgico das enzimas 

também depende das particularidades de cada substrato (MALGAS et al., 2017; VAN DYK & 

PLETSCHKE et al., 2012). Desse modo, realizou-se a degradação de diferentes resíduos 

agrícolas utilizando-se as melhores proporções definidas anteriormente nos experimentos com 

CMC (Figura 32). As reações foram conduzidas sob as mesmas condições anteriores, na 

presença de uma das biomassas (SEB, palha de arroz ou sabugo de milho) em concentração 

final de 1% (p/v). Os açúcares redutores foram monitorados após 24 e 48 horas de reação. 
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Figura 32 – Avaliação do sinergismo entre a) AfCel6A e Celluclast®1.5L na proporção 1:1 e b) AfCel6A e Af-

EGL7 na proporção 10:1 sobre diferentes resíduos agrícolas 

a 
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b 

 

Os açúcares redutores foram determinados pelo método DNS e apresentados como percentuais do 

rendimento máximo teórico. Os dados representam as médias ± desvios padrões obtidas a partir de 4 réplicas 

experimentais. Os asteriscos indicam que houve diferença significativa (p < 0,05) com relação ao controle. As 

barras brancas representam os controles (coquetel ou Af-EGL7 adicionados isoladamente), as barras pretas 

representam a associação AfCel6A + Celluclast®1.5L 1:1 e as barras cinzas representam a associação AfCel6A + 

Af-EGL7 10:1. 

 

Conforme apresentado na Figura 32a, a AfCel6A atuou sinergicamente com as celulases 

comerciais sobre SEB e sabugo de milho, mas nenhum efeito sinérgico foi detectado sobre 

palha de arroz. A adição da AfCel6A intensificou a desconstrução de SEB pelo coquetel em 

cerca de 71% e 97% após 24 e 48 horas, respectivamente. Para o sabugo de milho, os aumentos 

na liberação de açúcares foram de 90% e 60% após os respectivos tempos de 24 e 48 horas. 

A combinação entre as enzimas recombinantes AfCel6A e Af-EGL7 de A. fumigatus 

intensificou a degradação das três biomassas lignocelulósicas (Figura 32b). Contrastando os 

resultados obtidos ao associar a AfCel6A com o coquetel, a associação entre AfCel6A e Af-

EGL7 resultou em um maior efeito sinérgico sobre palha de arroz, uma vez que a endoglucanase 

sozinha sequer foi capaz de atuar sobre essa biomassa. Para as outras duas biomassas, os 
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seguintes aumentos foram constatados após 24 e 48 horas, respectivamente: 120% e 168% para 

SEB, e 113% e 117% para sabugo de milho. 

Esses resultados mostram que a AfCel6A é capaz de atuar em sinergia com outras 

celulases, promovendo aumentos substanciais nos rendimentos de açúcares tanto a partir de um 

substrato celulósico simples quanto a partir de biomassas mais complexas. Com isso, fica ainda 

mais evidente que essa enzima recombinante constitui um importante alvo para aplicação na 

otimização de coquetéis enzimáticos utilizados em biorrefinarias. 

 

4.4 UMA XILANASE GH10 TERMOFÍLICA, TOLERANTE AO pH E ALTAMENTE 

ATIVA DE Aspergillus fumigatus INTENSIFICOU A SACARIFICAÇÃO DE BAGAÇO DE 

CANA-DE-AÇÚCAR PRÉ-TRATADO PELAS CELULASES  

 

Resultados publicados: Bernardi, A.V.; Gerolamo, L. E.; Uyemura, S. A.; Dinamarco, T. M. A 

thermophilic, pH-tolerant, and highly active GH10 xylanase from Aspergillus fumigatus 

boosted pre-treated sugarcane bagasse saccharification by cellulases. Industrial Crops and 

Products, 160, 113697, 2021. 

 

4.4.1 Análises de sequência e estrutura da Af-XYLA 

  

 O gene Afu6g13610 de A. fumigatus (nomeado Af-xylA) possui uma ORF de 1194 pb 

que codifica uma endo-1,4-β-xilanase (Af-XYLA) com 397 resíduos de aminoácidos e um peso 

molecular teórico de 42,14 kDa (http://www.aspergillusgenome.org/; 

https://www.uniprot.org/uniprot/Q4WLG5). Com base na similaridade da sequência e de 

acordo com o banco de dados CAZy, a Af-XYLA pertence à família 10 das glicosil hidrolases. 

Xilanases GH10 caracterizam-se por serem menos seletivas, podendo hidrolisar desde cadeias 

de xilana com diferentes graus de substituição até pequenos xilooligossacarídeos (MHIRI et al., 

2020; MONCLARO et al., 2019; van den BRINK & de VRIES, 2011). 

O genoma de A. fumigatus Af293 contém 3 genes codificantes de endoxilanases GH10 

(Afu6g13610, Afu4g09480 e Afu3g15210). Dentre esses, somente o Af-xylA codifica uma 

enzima contendo um CBM1 associado ao seu domínio catalítico, localizado nos resíduos 361-

397 do C-terminal (SEGATO et al., 2014). Nas xilanases GH10, essas estruturas modulares 

encontram-se tipicamente conectadas ao domínio catalítico por meio de uma pequena e flexível 

estrutura (MIAO et al., 2018). Diferentes famílias de CBM podem ser encontradas associadas 

https://www.uniprot.org/uniprot/Q4WLG5
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a xilanases (por exemplo: CBM1, CBM2, CBM6 e CBM22), as quais podem desempenhar 

diferentes funções de ligação. No caso específico do CBM1, o alvo de ligação são as superfícies 

cristalinas da celulose (MIAO et al., 2018). Mesmo que o substrato-alvo da catálise pelas 

xilanases não seja a celulose, a presença do CBM1 pode impactar positivamente na adsorção e 

na ação dessas enzimas sobre a xilana, em decorrência da elevada proximidade entre as porções 

celulósica e hemicelulósica na matriz da parede celular vegetal (MIAO et al., 2018; ZHANG 

et al., 2013). 

Análises da sequência da Af-XYLA realizadas nos softwares SignalP e NetNGlyc 1.0 

revelaram, respectivamente, um peptídeo sinal nos resíduos 1-19 do N-terminal e um potencial 

sítio de N-glicosilação no resíduo de asparagina N120. Esse peptídeo sinal foi removido antes 

da clonagem do gene Af-xylA no vetor pPICZαA. A sequência do gene foi clonada “in frame” 

com a sequência do peptídeo sinal fator α (da levedura S. cerevisiae) presente no vetor – um 

passo essencial para a obtenção de uma enzima recombinante extracelular. 

O alinhamento múltiplo entre a Af-XYLA e as sequências de aminoácidos de outras 

xilanases GH10 fúngicas (Figura 33a) revelaram  62,28%, 60,3%, 48,43%, 46,67%, 45,48% e 

43,49% de identidade com as enzimas de T. cellulolyticus (INOUE et al., 2015), G. trabeum 

(KIM et al., 2014b), T. aurantiacus (NATESH et al., 1999), A. terreus (CHANTASINGH et 

al., 2006), T. leycettanus (WANG et al., 2016) e A. fumigatus (CHANG et al., 2017), 

respectivamente. A partir dele, foi possível identificar algumas importantes regiões conservadas 

e predizer os dois possíveis resíduos catalíticos da Af-XYLA – E150 e E257.  Xilanases 

pertencentes às famílias GH10 e GH11 catalisam a hidrólise das ligações glicosídicas através 

de um mecanismo de retenção envolvendo dois resíduos de glutamato: um deles que atua como 

nucleófilo e o outro que age ora como ácido, ora como base (HOFFMAM et al., 2016; SEGATO 

et al., 2014).  

A estrutura tridimensional da Af-XYLA foi predita por modelagem por homologia 

através do software Phyre2, e foi manipulada utilizando-se as ferramentas de edição do Swiss-

PDB viewer (Figura 33b). Como pode ser observado, e conforme era esperado para uma 

xilanase GH10, a Af-XYLA exibe uma estrutura de barril TIM clássico [(β/α)8], que consiste 

em 8 α-hélices (destacadas em rosa) e 8 folhas β (destacadas em lilás) ao redor de um sítio ativo 

de sulco profundo. Tal estrutura é condizente com a atividade endo-hidrolítica desta enzima 

(LIEW et al., 2019; ULLAH et al., 2019; SEGATO et al., 2014). Foram identificados 6 resíduos 

de cisteína (em verde) aptos a formarem pontes dissulfeto (destacadas em amarelo). Os dois 

possíveis resíduos catalíticos e o resíduo de asparagina com potencial para ser glicosilado estão 

destacados em vermelho e laranja, respectivamente. 
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Figura 33 – Análises de a) sequência e b) estrutura da Af-XYLA 

a 
 
                  Af-XYLA M----------------------------------------------------------- 1 

     Aspergillus fumigatus M----------------------------------------------------------- 1 

   Talaromyces leycettanus  M----------------------------------------------------------- 1 

       Aspergillus terreus M----------------------------------------------------------- 1 

   Thermoascus aurantiacus M----------------------------------------------------------- 1 

      Gloeophyllum trabeum MSFKTLVAVLCLVPVALAQQPAWAQCGGQGWTGGTTCVAGYSCVAQNSYYSQCLPTGSGS 60 

Talaromyces cellulolyticus M----------------------------------------------------------- 1 

                                                                               

 

 

                   Af-XYLA VHLSSLA----------AALAALPLVYGAGLNTAAKAKGLKYFGSATDNPE---LTDSAY 48 

     Aspergillus fumigatus -RFSLAATTLLAGLATAAPS---SSKNDVNLDKLARRNGMLWFGTAADIPGTSETTDKSY 57 

   Talaromyces leycettanus -RFSLATAALLAGPALAAPPAPRHDDKDVGLNALAQRAGKLWFGTAADIPGTDETTDAAY 60 

       Aspergillus terreus VRLTV-LAGFLLTSAACSACVIGERQAASSINNAFKAKGKKYFGTCGDQGT---LSDSTN 57 

   Thermoascus aurantiacus VRPTILLTSLLLAPFAAASPILEERQAAQSVDQLIKARGKVYFGVATDQNR---LTTGKN 58 

      Gloeophyllum trabeum GTVTST-----------SVGSSPSATSTTPLNTAAKAAGKKYFGSATDNPE---LSDPAY 106 

Talaromyces cellulolyticus TLVKAI-----------LLALAMGHVAQAQLNTAAKAAGLLYFGTAVDNPD---LSDSKY 47 

                       .                          ::   :  *  :** . *       :     

 

                                                                              # 

                   Af-XYLA VAQLSNTDDFGQITPGNSMKWDATEPSQNSFSFANGDAVVNLANKNGQLMRCHTLVWHSQ 108 

     Aspergillus fumigatus    LSILR--KKFGEMTPANALKFMYTEPEQNVFNFTQGDYFMDLADHYGHAVRCHNLVWASQ 115 

   Talaromyces leycettanus  LKILENPANFGEITPANAMKFMYTEPEQNVFNYTGGDYVLNLAERHGQRVRCHNLVWASQ 120 

       Aspergillus terreus SAIV--KADFGQLTPENSMKWDATEPNRGQFSFGGADYLVNYAASNGKMIRGHTLVWHSQ 115 

   Thermoascus aurantiacus     AAII--QADFGQVTPENSMKWDATEPSQGNFNFAGADYLVNWAQQNGKLIRGHTLVWHSQ 116 

      Gloeophyllum trabeum  VKILSDSTMFGQITPGNSMKWDATEPSRGTFTFTQGDQIANLAKANGQLLRGHNCVWHNQ 166 

Talaromyces cellulolyticus IANLE-TADFGQITPANAMKWQPTEPSQGSYTFTQGDQIASLAKSNNDYLRCHNLVWYNQ 106 

                       :     **::** *::*:  ***.:. :.:  .* . . *   .. :* *. ** .* 

 

                                         

                                     &                     # 

                   Af-XYLA LPNWVSSGSWTNATLLAAMKNHITNVVTHYKGKCYAWDVVNEALNEDGTFRNSVFYQIIG 168 

     Aspergillus fumigatus VSDWVTSRNWTATELKEVMKNHIFKTVQHFGKRCYAWDVVNEAVNGDGTFSSSVWYDTIG 175 

   Talaromyces leycettanus LSDFVNNGNWTKESLTAVMRNHIFHVVQHFGRRCYSWDVVNEALNGDGTFSSSIWYDTIG 180 

       Aspergillus terreus LPGWVQGI-TDKNTLTSVLKNHITTVMQRYKGKVYAWDVVNEIFNEDGSLRKSVFYNVLG 174 

   Thermoascus aurantiacus LPSWVSSI-TDKNTLTNVMKNHITTLMTRYKGKIRAWDVVNEAFNEDGSLRQTVFLNVIG 175 

      Gloeophyllum trabeum LPSWVTSGNFNAATLSSIITTHCGTVVGHYKGQIYSWDVVNEPFNDDGTFRQDVFYNTLG 226 

Talaromyces cellulolyticus LPSYITSGSWTNATLIAALKEHINGVVTHYKGQCYAWDVVNEALNEDGTYRQNVFYQYIG 166 

                   : .:: .       *   :  *    : ::  :  :****** .* **:  . :: : :* 

 

 

                   Af-XYLA PAYIPIAFATAAAA-----DPDVKLYYNDYNIEYSG-AKATAAQNIVKMIKAYGAKIDGV 222 

     Aspergillus fumigatus EEYFYLAFQYAQEALAQIHANQVKLYYNDYGIENPG-PKADAVLKLVAELRKRGIRIDGV 234 

   Talaromyces leycettanus EDYFYLAFQYAQEALAEIHANDVKLYYNDYGIENPG-TKADAVHNLVKELRKRDIRIDGI 239 

       Aspergillus terreus  EDFVRIAFETARSV-----DPQAKLYINDYNLDNANYAKTKGMADHVRKWISQGIPIDGI 229 

   Thermoascus aurantiacus EDYIPIAFQTARAA-----DPNAKLYINDYNLDSASYPKTQAIVNRVKQWRAAGVPIDGI 230 

      Gloeophyllum trabeum QDYISIALTAARAA-----DPDAKLYINDYNIEGTG-AKSTAMVNLVKSLKAANVPIDGI 280 

Talaromyces cellulolyticus EAYIPIAFAAAAAA-----DPNAKLYYNDYNIEYAG-SKATGAQRIVKLIQAAGGRIDGV 220 

                      :. :*:  *  .       :.*** ***.::  .  *: .    *      .  ***: 

 

 

                   Af-XYLA GLQAHFIVGSTPSQSDLTTVLKGYTALGVEVAYTELDIRMQLPS--TAAKLAQQSTDFQG 280 

     Aspergillus fumigatus GLESHFIVGETPSLADQLATKKAYIEAGLEVAITELDVRFSQAPFYTAEAQKQQAADYYA 294 

   Talaromyces leycettanus GLESHFEVGFTPSLQDQLSTKQGYIALGLDVAITELDVRFTQAPYYDAAGEKQQAQDYYT 299 

       Aspergillus terreus GSQTHLGSGGSWTVKDALNTL--ASSGVSEVAITELDIAG------------ASSTDYVN 275 

   Thermoascus aurantiacus GSQTHLSAGQGAGVLQALPLL--ASAGTPEVAITELDVAG------------ASPTDYVN 276 

      Gloeophyllum trabeum GVQAHLIVGQVPST--LEANLRQFTALGVEVAITELDIRMTLPA--TDALLAQQKKDYQT 336 

Talaromyces cellulolyticus GLQSHFIVGQTPSLATQKANMAAFTALGVDVAITELDIRMTLPD--TSALQTQQSTDYQT 278 

                    * ::*:  *                    :** ****:               .  *:   

 

                              # # 

                   Af-XYLA VAAACVS-TTGCVGVTIWDWTDKYSWVPSVFQGYGAPLPWDENYVKKPAYDGLMAGLGAS 339 

     Aspergillus fumigatus SVASCKHAGPRCVGVVVWDFDDAYSWIPGTFEGQGGACLYNETLEVKPAFYAAAEALENK 354 

   Talaromyces leycettanus SVSSCIEAGPKCIGITVWDFDDKYSWVPYTFAGQGGADIYNATLQAKPAYYAIADALQGK 359 

       Aspergillus terreus VVNACLS-VSKCVGITVWGVSDKYSWRSN-----DKPLLFDSNFQPKAAYNAIISAL--- 326 

   Thermoascus aurantiacus VVNACLN-VQSCVGITVWGVADPDSWRAS-----TTPLLFDGNFNPKPAYNAIVQDLQQ- 329 

      Gloeophyllum trabeum VIAACKA-VSGCIGVTIWDYTDKYSWVPSTFSGQGAALPWDANLNKKPAYDGIVAGFAS- 394 

Talaromyces cellulolyticus TTTACVQ-TKGCVGITLWDYTDKYSWVPGTFSGQGDACPWDSNYNKKPAYYGILAGLQSG 337 

                      :*      *:*:.:*.  *  **             :: .   * *: .    :    

 

                                                                              # 

                   Af-XYLA GSGTTTTTT------------TTSTTTGGTDPTGVAQKWGQCGGIGWTGPTTCVSGTTCQ 387 

     Aspergillus fumigatus PCTVC------------------------------------------------------- 359 

   Talaromyces leycettanus ACSVC------------------------------------------------------- 364 

       Aspergillus terreus ------------------------------------------------------------ 326 

   Thermoascus aurantiacus ------------------------------------------------------------ 329 

      Gloeophyllum trabeum ------------------------------------------------------------ 394 

Talaromyces cellulolyticus TGSSSSTSSTTLTTTTTPTTASSTTSTTSTSATSGAAHWGQCGGIGWSGPTICVSPYTCQ 397 

                                                                               

 

                                  # 

                   Af-XYLA KLNDWYSQCL 397 

     Aspergillus fumigatus ---------- 359 

   Talaromyces leycettanus ---------- 364 

       Aspergillus terreus ---------- 326 

   Thermoascus aurantiacus ---------- 329 

      Gloeophyllum trabeum ---------- 394 

Talaromyces cellulolyticus VLNPYYSQCL 407 
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a) Alinhamento múltiplo da sequência da Af-XYLA com uma outra xilanase GH10 de A. fumigatus 

(XM_749010.1) e com as enzimas de T. leycettanus (KX228205), A. terreus (AB040414), T. aurantiacus (PMID: 

10329194), G. trabeum (HQ730916) e T. cellulolyticus (AB796434), realizado com a ferramenta Clustal Omega. 

As posições com resíduos únicos e totalmente conservados estão indicadas por asteriscos (*). As posições com 

resíduos altamente similares estão indicadas por dois pontos (:). As posições de resíduos com baixa similaridade 

estão indicadas por um ponto (.). Os dois possíveis resíduos catalíticos estão destacados em cinza. O potencial 

sítio de N-glicosilação está indicado por (#). Os resíduos de cisteína aptos a formarem pontes dissulfeto estão 

indicados por (&). b) Estrutura tridimensional da Af-XYLA (97% dos resíduos modelados com mais de 90% de 

confiança a partir de estruturas cristalográficas publicadas no banco de dados PDB). As estruturas secundárias α-

hélices, folhas β e voltas estão destacadas em rosa, lilás e cinza, respectivamente. Possíveis resíduos catalíticos e 

potencial sítio de N-glicosilação estão destacados em vermelho e laranja, respectivamente. Resíduos de cisteína 

aptos a formarem pontes dissulfeto (C100, C142, C285, C291, C380, and C396) estão destacados em verde, e as 

ligações S-S estão destacadas em amarelo. 

 

4.4.2 Amplificação e clonagem do gene Af-xylA 

  

O gene Af-xylA foi amplificado por PCR a partir do cDNA de A. fumigatus e, após a 

reação, o produto foi analisado por eletroforese em gel de agarose 1% (p/v) (Figura 34).  
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Figura 34 – Eletroforese em gel de agarose 1% após amplificação do gene Af-xylA com os primers para 

clonagem em pPICZαA 

 

M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1: Controle negativo. 

2-6: Gene Af-xylA amplificado. 

 

Foram observadas bandas correspondentes ao gene da xilanase (1194 pb) entre 1000 e 

1500 pb, nas colunas 2, 3, 4, 5 e 6. As 5 bandas foram recortadas para posterior extração dos 

fragmentos amplificados. A etapa seguinte consistiu na clonagem do inserto Af-xylA no vetor 

pPICZαA, previamente digerido com as enzimas de restrição EcoRI e XbaI, através do método 

CPEC (item 3.4.3), e o produto reacional foi diretamente transformado em E. coli DH10β 

quimiocompetente. Após 16 horas de crescimento a 37 ºC, procedeu-se com a PCR das colônias 

crescidas na placa para averiguar quais eram efetivamente positivas (Figura 35). 
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Figura 35 – Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR de colônias de E. coli DH10β 

transformadas com o produto da clonagem do inserto Af-xylA no vetor pPICZαA por CPEC 

 

M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1: Controle positivo. 

2: Controle negativo. 3-32: Colônias de E. coli DH10β submetidas a PCR. 

 

Dos 30 clones testados (colunas 3-32), somente um era falso positivo (clone 2, na coluna 

4), conforme evidenciado pelas bandas em aproximadamente 1000 pb. Um deles foi enviado 

para sequenciamento, a fim de identificar possíveis mutações e se o gene foi clonado no vetor 

“in frame” com o peptídeo sinal fator α. 

Uma vez confirmado o sucesso da clonagem, o vetor Af-xylA/pPICZαA foi linearizado 

com a enzima de restrição PmeI e transformado em células eletrocompetentes de P. pastoris X-

33. Após 3 dias de crescimento a 30 ºC, realizou-se um screening dos clones recombinantes de 

P. pastoris através de PCR de colônia. Os produtos foram analisados por eletroforese em gel 

de agarose 1% (Figura 36). 
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Figura 36 – Eletroforese em gel de agarose 1% dos produtos de PCR de colônias de P. pastoris X-33 

transformadas com o vetor recombinante Af-xylA/pPICZαA 

 

 

M: Marcador de peso molecular (GeneRuler 1kb DNA Ladder - Thermo Scientific). 1-4: Colônias de P. 

pastoris X-33 transformadas com o vetor recombinante Af-xylA/pPICZαA. 5: Controle positivo. 6: Controle 

negativo. 

 

As reações de PCR foram realizadas com os primers 5’-fator α (que se anela ao início 

da sequência do peptídeo sinal fator α presente no vetor) e 3’-AOX1, adicionando 299 pb ao 

tamanho do inserto. Desse modo, eram esperadas bandas de aproximadamente 1500 pb. 

Contudo, constatou-se que as bandas dos clones positivos (1, 3 e 4) estavam em uma posição 

acima da estimada (entre 2000 e 2500 pb), o que novamente pode ser justificado pela utilização 

do corante GelRed. Um padrão de 3 bandas (em aproximadamente 1000, 750 e 500 pb) foi 

observado em todas as colunas do gel, inclusive no controle negativo (coluna 6), o que é 

indicativo de contaminação de algum reagente utilizado nas reações de PCR. Apesar disso, 

selecionou-se um dos clones positivos para expressão heteróloga. 

 

4.4.3 Expressão heteróloga em P. pastoris X-33, purificação da enzima recombinante e 

deglicosilação 

 

 Após 6 dias de indução da expressão gênica com metanol 1% (v/v), o sobrenadante da 

cultura contendo a Af-XYLA recombinante fusionada a uma cauda His6 foi separado por 

centrifugação, concentrado e, por fim, submetido à cromatografia de afinidade, conforme a 

descrição no item 3.4.6. Todas as frações coletadas durante a purificação da Af-XYLA foram 

analisadas por SDS-PAGE (Figura 37a). 
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Figura 37 – Análises por SDS-PAGE da Af-XYLA após a) purificação e b) deglicosilação 

 
 

 
 

 a) Purificação da Af-XYLA recombinante. M: Marcador de peso molecular (Precision ™ Plus Protein 

Standards Dual Color – BioRad). 1: Flow-through. 2-4: Lavagem com tampão fosfato de sódio 20 mM contendo 

NaCl 500 mM (pH 7,4). 5-14: Eluição da Af-XYLA com 5, 10, 20, 40 (1), 40 (2), 80 (1), 80 (2), 160, 250 e 500 

mM de imidazol, respectivamente. b) Deglicosilação da Af-XYLA. M: Marcador de peso molecular (LMW SDS 

Marker – GE Healthcare). 1: Af-XYLA não-tratada. 2: Af-XYLA após tratamento com Endo-H sob condição não-

desnaturante. 
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Como pode ser observado na imagem do gel, a Af-XYLA começou a ser eluída em 

quantidade relevante a partir de 10 mM, terminando em 250 mM de imidazol. As frações 

contendo a xilanase recombinante pura foram combinadas e submetidas à troca de tampão para 

remoção do imidazol. Ao final, a enzima foi obtida com um rendimento de cerca de 1,0 mg mL-

1. 

Também foi possível observar que a banda eletroforética correspondente à Af-XYLA 

estava em uma posição levemente mais alta do que a esperada para o seu peso molecular 

estimado (42 kDa), o que possivelmente ocorreu devido à presença de N-glicanos em sua 

estrutura. Assim, para esclarecer essa diferença, procedeu-se com a deglicosilação com a 

enzima Endo-H. De fato, após o tratamento, verificou-se uma sutil diferença na migração da 

banda (Figura 37b), o que corrobora a predição anterior de que há apenas um sítio na estrutura 

da Af-XYLA com potencial para sofrer N-glicosilação. 

 

4.4.4 Análise de Zimograma: visualização da atividade enzimática da Af-XYLA em gel de 

poliacrilamida contendo xilana 

 

Uma vez pura e quantificada, iniciou-se a caracterização da Af-XYLA recombinante 

com um zimograma, de modo a investigar a habilidade da enzima de hidrolisar a Xilana 

incorporada em um gel de poliacrilamida. De fato, após corar o gel com Vermelho Congo e, 

em seguida, descorar com NaCl, foi possível observar o aparecimento de uma banda de 

coloração vermelho pálido, correspondente ao halo de degradação do substrato (Figura 38). 
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Figura 38 – Análise de zimograma da Af-XYLA 

 
a) Gel SDS-PAGE espelho, corado com Coomassie Brilliant Blue G-250 e b) Gel SDS-PAGE contendo 

0,5% (p/v) xilana, corado com Vermelho Congo 0,1% (p/v).  M: Marcador de peso molecular (Precision ™ Plus 

Protein Standards Dual Color – BioRad). 1: Af-XYLA recombinante pura. 

 

4.4.5 Caracterização bioquímica e cinética da Af-XYLA 

 

4.4.5.1 Determinação das condições reacionais ótimas e estabilidade a diferentes temperaturas 

e pH 

 

A xilanase recombinante exibiu atividade máxima sobre xilana na faixa de pH 5,0-7,0 

(Figura 39a), mas a enzima reteve ainda aproximadamente 80% dessa atividade em pH 4,0 e 

8,0; em uma condição mais acídica (pH 3,0), somente cerca de 20% da atividade foi mantida.  

Conforme apresentado na Tabela 16, esses resultados condizem com os que foram 

reportados para a maioria das xilanases GH10 de fungos, as quais exibiram atividades ótimas 

em uma faixa de pH ácida-neutra (4,0-7,0). Uma exceção foi a enzima de A. nidulans KK-99, 

que apresentou um desempenho superior em condição alcalina (pH 8,0) (INOUE et al., 2015). 

Um perfil similar pôde ser observado nos ensaios de estabilidade. Quando a Af-XYLA foi pré-

incubada por 72 horas na faixa de pH 4,0-8,0, na ausência de seu substrato, as atividades 

residuais obtidas foram de aproximadamente 80%. Em contrapartida, quando essa pré-

incubação foi realizada a pH 3,0, a atividade residual foi inferior (53%) (Figura 39c). 

Similarmente, a xilanase GH10 de T. aurantiacus mostrou-se muito mais estável em pH acima 

de 4,0 (OLIVEIRA et al., 2010). Mais especificamente, a enzima exibiu 90% de atividade 
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residual após ser mantida durante 24 horas na faixa de pH 4,0-10,0; esse percentual caiu para 

62% quando a incubação foi realizada em pH 3,5. 

A Af-XYLA apresentou temperatura ótima de 80 ºC e reteve 73% de sua atividade 

máxima em uma condição ainda mais extrema (90 ºC) (Figura 39b). Um número limitado de 

xilanases GH10 exibiu atividade ótima em uma temperatura tão alta quanto 80 ºC, sendo elas a 

XynA de H. insolens (DU et al., 2013), a XynD de P. funiculosum (LAFOND et al., 2011), a 

MpXyn10A de M. pulchella (RIBEIRO et al., 2014), a TlXyn10A de T. leycettanus (WANG et 

al., 2016) e a Xyl10A de T. cellulolyticus (INOUE et al., 2015). Além dessas, destaca-se ainda 

as enzimas Xyn10B de M. thermophila (USTINOV et al., 2008) e XYL10C de Bispora sp. 

(LUO et al., 2009), que exibiram uma temperatura ótima de 85 ºC, conforme demonstrado na 

Tabela 15. 

 A Af-XYLA também apresentou boa termoestabilidade quando pré-incubada em 

diferentes temperaturas na ausência de seu substrato. A 40 e 50 ºC (Figura 39d), reteve cerca 

de 80% de sua atividade inicial após 16 horas de pré-incubação nessas temperaturas. Ainda a 

50 ºC, quando o período de pré-incubação foi estendido até 24 horas, houve uma perda de 40% 

da atividade inicial; contudo, a Af-EGL7 permaneceu estável durante as 48 horas seguintes 

(Figura 39e).  Por outro lado, quando submetida a temperaturas mais extremas (80 e 90 ºC) 

durante 30 minutos, a enzima recombinante tornou-se completamente inativa. É importante 

destacar novamente o efeito estabilizador provocado pelo substrato, uma vez que, na presença 

do mesmo, a enzima apresentou atividade ótima a 80 ºC. Anbarasan et al. (2010) e Xiong et al. 

(2004) reportaram efeitos similares para a XYN10A de T. flexuosa e para uma xilanase GH11 

de T. lanuginosus, respectivamente: ambas exibiram maiores termoestabilidades na presença 

do substrato, especialmente em condições mais acídicas. O mecanismo molecular envolvido 

nesse efeito ainda não foi esclarecido, mas uma possível explicação são as mudanças 

conformacionais causadas pela ligação do substrato ao sítio ativo da enzima (ANBARASAN 

et al., 2010; XIONG et al., 2004; LEJEUNE et al., 2001). 

A termoestabilidade da Af-XYLA foi superior à de muitas xilanases GH10 fúngicas 

descritas, incluindo a Xyl10g de G. trabeum (KIM et al., 2014b), a xilanase BCC129 de A. 

terreus (CHANTASINGH et al., 2006) e as enzimas XynA e XynC de P. chrysosporium 

(DECELLE et al., 2004). Sua estabilidade térmica foi similar à da Af-XYNA (codificada pelo 

gene Afu3g15210) (CHANG et al., 2017), também de A. fumigatus Af293: ambas foram 

altamente estáveis até 1 hora de pré-incubação a 60 ºC, mas apresentaram uma perda mais 

brusca de atividade a 70 ºC (cerca de 30% de atividade residual após 1 hora nessa temperatura). 

Por outro lado, a xilanase de T. aurantiacus (OLIVEIRA et al., 2010) e as enzimas Xyl10A 
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(INOUE et al., 2015), TlXyn10A (WANG et al., 2016), MpXyn10A (RIBEIRO et al., 2014), 

XynD (LAFOND et al., 2011) e XYL10C (LUO et al., 2009), das respectivas espécies fúngicas 

T. cellulolyticus, T. leycettanus, M. pulchella, P. funiculosum, e Bispora sp. MEY-1, 

suportaram melhor temperaturas superiores a 70 ºC.  
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Figura 39 – Atividade e estabilidade da Af-XYLA em diferentes condições reacionais 

 

 

a) Curva de pH. b) Curva de temperatura. c) Estabilidade ao pH. d) Estabilidade térmica. e) Estabilidade 

a 50 ºC. As barras de erros representam os desvios padrões (n = 3). 
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Tabela 16 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes xilanases GH10 fúngicas 

(continua) 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato 

Vmáx 

(U mg-1) 

KM 

(mg mL-1) 
kcat (s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

T 

ótima 

pH 

ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade 

ao pH 
Referência 

A. fumigatus 

Af293 
Af-XYLA 

P. pastoris 

X-33  

Xilana
a 

(Beechwood) 
35756 ± 1279 1,62 ± 0,19  25039  15456  

80 ºC 
pH 5,0-

7,0 

Cerca de 80% 

de atividade 

residual após 

16 h a 40 ºC e 

50 ºC; 50% 

após 5 h a 60 

ºC e 30 min a 

70 ºC 

80% de 

atividade 

residual após 

72 h em pH 

4,0-8,0 (a 4 

ºC) 

Bernardi et 

al., 2021a 

Xilana
b 

(Beechwood) 
88082 ± 2639 4,09 ± 0,39  61682  15081  

A. fumigatus 

Af293 
Af-XYNA 

P. pastoris 

GS115 

Xilana 

(Birchwood) 
268 ± 7  1,3 ± 0,1  - - 75 ºC pH 5,0 

>80% de 

atividade 

relativa após 1 

h a 60 ºC; 

perda rápida 

de atividade a 

70 ºC 

>69% de 

atividade 

relativa em pH 

3,0-8,0 e 

>46% em pH 

9,0-11,0 

CHANG et 

al., 2017 

T. cellulolyticus 

CF-2612 
Xyl10A 

T. 

cellulolyticus 

YP-4 

Xilana 

(Birchwood) 
- 2,51 ± 0,42  

232 ± 

12,4  
92,2 ± 16,2  80 ºC pH 5,0 Tm = 81 ºC 

33% de 

atividade 

relativa em pH 

3,4 

INOUE et 

al., 2015 
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Tabela 16 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes xilanases GH10 fúngicas 

(continuação) 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato 

Vmáx 

(U mg-1) 

KM 

(mg mL-1) 
kcat (s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

T 

ótima 

pH 

ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade 

ao pH 
Referência 

M. thermophila 

C1 

Xyl1 

(Xyn10A) 

M. 

thermophila 

C1 

Glucurunoxilana 

(Birch) 

- - 

43 

- 
65-70 

ºC 

pH 5,5-

6,0 

Nenhuma 

perda após 1 h 

a 50 ºC (pH 

5,0 ou 7,0) e 

>80% a 60 ºC 

>60% de 

atividade em 

pH 8,5 

van GOOL 

et al., 2013; 

USTINOV 

et al., 2008 

Glucurunoxilana 

(Beech) 
44  

Arabinoxilana de 

aveia 
63  

Arabinoxilana de 

trigo 
55  

Xyl3 

(Xyn10B) 

Glucurunoxilana 

(Birch) 

- - 

28 

- 
80-85 

ºC 

pH 6,0-

6,5 

Nenhuma 

perda após 1 h 

a 50 ºC (pH 

5,0 ou 7,0) e 

>90% a 60 ºC 

Glucurunoxilana 

(Beech) 
34 

Arabinoxilana de 

aveia 
45 

Arabinoxilana de 

trigo 
37 
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Tabela 16 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes xilanases GH10 fúngicas 

(continuação) 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato 

Vmáx 

(U mg-1) 

KM 

(mg mL-1) 
kcat (s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

T 

ótima 

pH 

ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade 

ao pH 
Referência 

G. trabeum 

KACC 43361 
Xyl10g 

P. pastoris 

GS115 

Xilana 

(Beechwood) 

1,82 

(mM min−1 

mg−1) 

101,91 

(mM) 
1941,43 - 70 ºC  

pH 4,0-

7,0 

Estável abaixo 

de 50 ºC, com 

62,5% de 

atividade 

residual após 

24 h; 85% de 

perda após 30 

min a 70 ºC  

- 
KIM et al., 

2014b 

A. terreus 

BCC129 

Xilanase 

BCC129  

P. pastoris 

KM71  

Xilana 

(Birchwood) 
757 ± 14,54   4,8 ± 0,07 - - 60 ºC pH 5,0 

90% após 20 

min e 50% 

após 30 min a 

60 ºC; 

completa 

inativação 

após 10 min a 

70 e 80 ºC 

>80% de 

atividade 

residual após 

4h em pH 4,0-

10,0 (a 40 ºC)  

CHANTASI

NGH et al., 

2006 

T. leycettanus 

JCM12802 
TlXyn10A 

P. pastoris 

GS115 

Xilana 

(Birchwood) 
2542 ± 22 1,01 ± 0,05  - 1626 ± 81 80 ºC pH 4,5 

81,7% a 85 ºC, 

74,8% a 90 ºC 

e 58,2% a 

95 ºC, após 1h 

>80% de 

atividade 

residual após 

1h em pH 2,0-

8,0 (a 37 ºC) 

WANG et 

al., 2016 
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Tabela 16 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes xilanases GH10 fúngicas 

(continuação) 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato 

Vmáx 

(U mg-1) 

KM 

(mg mL-1) 
kcat (s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

T 

ótima 

pH 

ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade 

ao pH 
Referência 

M. pulchella MpXyn10A 
A. nidulans 

A773 

Xilana 

(Birchwood) 
82  4,6  748  162,6  80 ºC pH 5,5 

Cerca de 85% 

após 24 h a 

65 ºC; 80% 

após 1 h a 

70 ºC 

- 
RIBEIRO et 

al., 2014 

P. funiculosum XynD 
P. pastoris 

X-33 
LVAX de trigo - 3,7 ± 0,2  399 108  80 ºC 

pH 4,0-

5,5 

Nenhuma 

perda após 1 h 

a 70 ºC; perda 

de cerca de 

80% após 10 

min a 80 ºC 

- 
LAFOND et 

al., 2011 

H. insolens Y1 

XynW - 

Xilana 

(Birchwood) 

311,8  2,8 (mM)  
213,1 

(min-1) 

- 

70 ºC pH 6,0 
Estável após 

1h a 50 ºC 
>90% de 

atividade 

residual após 

1h em pH 5,0-

10,0 (a 37 ºC) 

DU et al., 

2013 

XynA 

P. pastoris 

GS115 

974,4  1,6 (mM) 
654,5 

(min-1) 
80 ºC pH 6,0 

Estável após 

1h a 60 ºC 
XynB 306,8  1,1 (mM) 

198,4 

(min-1) 
70 ºC pH 7,0 

XynC 287,7  2,1 (mM) 
196,1 

(min-1) 
70 ºC pH 6,0 
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Tabela 16 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes xilanases GH10 fúngicas 

(continuação) 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato 

Vmáx 

(U mg-1) 

KM 

(mg mL-1) 
kcat (s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

T 

ótima 

pH 

ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade 

ao pH 
Referência 

Bispora sp. 

MEY-1 
XYL10C 

P. pastoris 

GS115 

Xilana de aveia 

(spelt) 
23728  0,98  

- - 85 ºC 
pH 4,5-

5,0 

Nenhuma 

perda após 1 h 

a 80 ºC (t1/2 = 

45 h); >87% 

de atividade 

residual após 

10 min a 90 ºC 

>80% de 

atividade 

residual após 

1h em pH 1,5-

6,0 (a 37 ºC) 

LUO et al., 

2009 
Xilana 

(Birchwood) 
18744  1,27 

P. chrysosporium 

RP78 

XynA 

A. niger N593 
Xilana 

(Birchwood) 
- 

3,42 ± 0,69  

- - 70 ºC pH 4,5 

Nenhuma 

perda 

significativa 

após 30 min a 

60 ºC; 

inativação 

completa a 

70 ºC 

Nenhuma 

perda 

significativa 

após 2 h em 

pH 3,0-8,0 (a 

30 ºC) 

DECELLE 

et al., 2004 

XynC 3,71 ± 0,69 

T. aurantiacus 

CBMAI 

756 

Xilanase - 
Arabinoxilana 

(Birchwood) 
- - - - 75 ºC pH 5,0 

Cerca de 80% 

de atividade 

após 1 h a 40-

70 ºC; 18% a 

75 ºC 

Cerca de 90% 

após 24 h em 

pH 4,0-10,0; 

62% em pH 

3,5; 44% em 

pH 10,5 (a 25 

ºC) 

OLIVEIRA 

et al., 2010 
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Tabela 16 – Comparação entre as propriedades bioquímicas e cinéticas de diferentes xilanases GH10 fúngicas 

(conclusão) 

Organismo fonte 
Nome da 

proteína 

Sistema de 

expressão 
Substrato 

Vmáx 

(U mg-1) 

KM 

(mg mL-1) 
kcat (s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

T 

ótima 

pH 

ótimo 

Estabilidade 

térmica 

Estabilidade 

ao pH 
Referência 

Trichoderma sp. 

K9301 
EX1 - 

Xilana de aveia 

(spelt) 

10,8 x 105 

(M min-1 mg-1) 
20,0 (mM) 

12,8 x 

106  

6.41 x 105 

(L mmol-1 s-1) 

70 ºC pH 5,5 

>50% de 

atividade 

residual após 

48 h a 50 e 

60 ºC 

>80% após 1 h 

em pH 4,0-9,0 

(a T ambiente) 

CHEN et al., 

2009 

Xilana 

(Beechwood) 

7,14  x 105 

(M min-1 mg-1) 
4,47 (mM) 

8,47 x 

106 

19 x 105 

(L mmol-1 s-1) 

Xilana 

(Birchwood) 

7,94  x 105 

(M min-1 mg-1) 
8,87 (mM) 

9,41 x 

106 

10,6 x 105 

(L mmol-1 s-1) 

A. nidulans 

KK-99 
Xilanase - 

Xilana 

(Birchwood) 
- - - - 55 ºC pH 8,0 - 

>80% após 1 h 

em pH 4,0-9,5 

(a 55 ºC) 

TANEJA et 

al., 2002 

a Parâmetros cinéticos determinados a 50 ºC 
b
 Parâmetros cinéticos determinados a 80 ºC  



 
 

Diferentes métodos espectroscópicos podem ser usados para caracterizar a estrutura 

secundária de enzimas e suas alterações conformacionais sob diferentes condições, fornecendo 

informações valiosas sobre suas propriedades (ARIAEENEJAD et al., 2019; KISHORE et al., 

2012).  

Nesse contexto, foram realizadas análises estruturais por dicroísmo circular (DC) e 

espectroscopia de fluorescência (ITFE) da Af-XYLA, após submeter essa enzima a diferentes 

temperaturas durante 30 minutos (Figura 40). Os resultados obtidos corroboraram os 

apresentados anteriormente: após 30 minutos de pré-incubação a 40-60 ºC, as atividades 

residuais foram superiores a 70%; a 70 ºC houve uma perda de metade da atividade inicial; a 

80 ºC e 90 ºC, a enzima tornou-se praticamente inativa, com menos de 5% de atividade residual. 

De fato, como pode ser observado na Figura 40a, o espectro da enzima passou a apresentar 

alterações mais acentuadas a partir da pré-incubação a 70 ºC, indicando que houve uma 

transição estrutural. O pico máximo em 190 nm e os picos mínimos em 208 e 222 nm 

diminuíram, apontando para uma redução no conteúdo de α-hélices; ademais, o espectro foi 

deslocado para 200 nm, sugerindo que estava ocorrendo um processo de desnaturação 

(BANERJEE & SHEET, 2017; CROOKS et al., 2011; WALLACE & JANES, 2009). 

Mais especificamente, de acordo com as predições realizadas no software BeStSel a 

partir dos espectros obtidos para a Af-XYLA pré-incubada nas diferentes temperaturas, o 

conteúdo de α-hélices passou de 29,1% (25 ºC) para 17,2% (70 ºC), 14,2% (80 ºC) e 11,9% (90 

ºC); ao mesmo tempo, houve um aumento nos percentuais de folhas β paralelas, voltas e 

estruturas desordenadas; por fim, a composição de folhas β antiparalelas não sofreu nenhuma 

alteração significativa (Tabela 17).  
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Figura 40 – Análises estruturais da Af-XYLA por dicroísmo circular (DC) e espectroscopia de fluorescência 

(ITFE) após pré-incubação da enzima em diferentes temperaturas 

 
Espectros de a) DC e c) ITFE obtidos após a incubação da Af-XYLA durante 30 minutos na faixa de 

temperatura de 25 a 90 ºC. b) Valores de elipticidade em 205 nm x Temperatura. d) Valores de comprimento de 

onda máximo x Temperatura. Em b) e d) os valores de Tm foram determinados através da derivada primeira dos 

respectivos gráficos. 

 

Tabela 17 – Estimativa das estruturas secundárias da Af-XYLA após pré-incubação a 25-90 ºC por 30 minutos 

 

Estruturas 25°C 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C 

α-hélices 29,1% 25,6% 26,6% 25,3% 17,2% 14,2% 11,9% 

Folhas β antiparalelas 22,8% 24,7% 25,2% 25,5% 22,7% 25,2% 26,2% 

Folhas β paralelas 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 8,5% 6,2% 5,4% 

Voltas 9,1% 9,1% 9,1% 8,9% 11,4% 11,7% 12,8% 

Outras/desordenadas 39,0% 40,7% 39,2% 38,5% 40,2% 42,7% 43,7% 
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Com base nos resultados do DC, também foi possível determinar a Tm (melting 

temperature) da enzima, ou seja, a temperatura em que a proteína encontra-se em um estado de 

transição reversível entre enovelamento e desnaturação (MIOTTO et al., 2019; PUCCI et al., 

2016). O valor de Tm obtido foi 67,7 ºC e é possível observar no gráfico da Figura 40b dois 

estados bem definidos: nativo (25 a 60 ºC) e desnaturado (80 a 90 ºC). A Af-XYLA apresentou 

resistência térmica superior à de outras xilanases descritas na literatura, cujos valores de Tm 

também foram obtidos através de DC. Valores de Tm equivalentes a 58,1 ºC, 45,2 ºC e 57,4 ºC 

foram obtidos para a Xilanase II de T. reesei (LÓPEZ & ESTRADA, 2014), a BCX de B. 

circulans (SHAH et al., 2017) e a XynA de B. subtilis (ALPONTI et al., 2016), 

respectivamente. A elevada termoestabilidade apresentada pela Af-XYLA é decorrente da 

presença de três pontes dissulfeto em sua estrutura que, provavelmente, contribuem para sua 

resistência a alterações conformacionais. 

Uma vez que há 12 resíduos de triptofano na estrutura da enzima, as alterações 

conformacionais sofridas por ela sob diferentes condições de temperatura também foram 

analisadas por espectroscopia de fluorescência. Similarmente ao que foi observado nos 

resultados de DC, a pré-incubação da enzima na faixa de 25 a 60 ºC não provocou mudanças 

significativas no espectro, indicando que a polaridade dos resíduos de triptofano não foi alterada 

(Figura 40c). Por outro lado, ao passar de 60 a 70 ºC, ficou evidente o deslocamento do pico 

para a região do vermelho (comprimentos de onda mais longos e menos energéticos), indicando 

uma maior exposição dos resíduos de triptofano ao solvente polar, o que desencadeou um 

relaxamento da excitação, evidenciado pela diminuição da energia da emissão de fluorescência 

(Tabela 18) (JAYME et al., 2018; GHISAIDOOBE & CHUNG, 2014; LAKOWICZ, 2013; 

SINDREWICZ et al., 2019). 

 

Tabela 18 – Comprimentos de onda máximos (λmáx) e suas respectivas intensidades de fluorescência 

 

O valor de Tm também foi determinado com base nos dados de ITFE. Conforme pode 

ser observado na Figura 40d, a Af-XYLA apresentou uma Tm de 61,9 ºC, um valor superior aos 

obtidos (através do mesmo método) para outras xilanases caracterizadas: 56,3 ºC, 57,6 ºC e 

52,3 ºC para a Xilanase II de T. reesei (LÓPEZ & ESTRADA, 2014), a AuXyn11A de A. usamii 

(ZHANG et al., 2014) e a AoXyn11A de A. oryzae (LI et al., 2017).  

 25 °C 40 °C 50 °C 60 °C 70 °C 80 °C 90 °C 

λmáx (nm) 333,8 334,4 334,4 336,4 342 342 342,2 

Intensidade de fluorescência 550,4 548,8 547,6 562,8 670,6 647,8 600,6 
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Durante muitos processos industriais, as enzimas precisam ser expostas a condições 

extremas e, portanto, uma das propriedades enzimáticas mais fundamentais é a estabilidade a 

diferentes pHs e altas temperaturas (WANG et al., 2019c; LIU et al., 2015; PELLEGRINI et 

al., 2015). Nesse sentido, considerando a alta estabilidade da Af-XYLA, evidenciada pelos 

resultados obtidos, a mesma constitui um potencial alvo para aplicações industriais. 

 

4.4.5.2 Efeito de diferentes aditivos e produtos reacionais sobre a atividade da Af-XYLA 

 

Avaliou-se os efeitos individuais de diferentes íons e reagentes, adicionados na reação 

em uma concentração final de 5 mM, sobre a atividade da Af-XYLA. Os resultados obtidos, em 

termos de atividade relativa (%), estão apresentados na Tabela 19.  

 
Tabela 19 – Efeito de íons metálicos e reagentes químicos sobre a atividade da Af-XYLA 

Aditivo 
Atividade Relativa 

(%) 
Aditivo 

Atividade Relativa 

(%) 

Nenhum 100,0 ± 0,8 MgSO4 100,3 ± 0,3 

SDS 44,4 ± 2,9 AgNO3 0 

Tween 20 128,4 ± 4,2 CoCl2 92,4 ± 2,0 

EDTA 92,5 ± 1,3 MnCl2 100,7 ± 3,0 

β-mercaptoetanol 132,5 ± 1,3 (NH4)2SO4 94,6 ± 0,2 

DMSO 104,7 ± 3,8 CaCl2 96,4 ± 0,4 

Ácido ascórbico 93,0 ± 0,7 KCl 106,1 ± 1,8 

CuSO4 50,7 ± 1,1 DTT 144,5 ± 3,5 

FeSO4 53,4 ± 1,7 Triton X-100 111,2 ± 0,2 

ZnSO4 64,8 ± 0,9 SLS 108,2 ± 1,2 

 

Uma vez que o EDTA é um agente quelante e não afetou a atividade da Af-XYLA 

(92,5%), inferiu-se que essa enzima não é uma metaloproteína (BENHMAD et al., 2016). 

Ambos os agentes redutores β-mercaptoetanol e DTT estimularam a atividade da Af-XYLA 

(132,5% e 144,5%, respectivamente), indicando que a atividade enzimática é afetada 

positivamente por grupos sulfidrila de resíduos de cisteína livres (KARNCHANATAT et al., 

2008). 

Os diferentes surfactantes testados exerceram efeitos distintos sobre a atividade da Af-

XYLA. Conforme já era esperado, a enzima foi afetada negativamente pelo SDS, apresentando 
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uma atividade relativa de 44%. Isso ocorreu, provavelmente, porque o SDS interferiu nas 

regiões hidrofóbicas da enzima, alterando sua estrutura tridimensional, a qual é fundamental 

para a atividade catalítica (PEREIRA et al., 2017; MAITAN-ALFENAS et al., 2016). Por outro 

lado, quando exposta ao SLS e a surfactantes não aniônicos (Triton X-100 e Tween 20), sua 

atividade enzimática foi de 108,2%, 111,2% e 128,4%, respectivamente.  

A presença dos íons K+, NH4
+, Co2+, Ca2+, Mn2+ e Mg2+ não surtiu efeito sobre a 

atividade da Af-XYLA, enquanto os íons Cu2+, Zn2+ e Fe2+ provocaram redução da atividade 

enzimática para 50,7%, 64,8% e 53,4%, respectivamente. Íons cúpricos já são conhecidos por 

seu forte efeito inibidor sobre xilanases. Eles catalisam a auto-oxidação de cisteínas, levando à 

formação de pontes dissulfeto intra- ou intermoleculares ou à formação de ácido sulfênico (Cys-

SOH) (CHEN et al., 2019a; MAITAN-ALFENAS et al., 2016; VIEILLE & ZEIKUS, 2001). 

Cátions bivalentes como Ca2+ e Mg2+ podem atuar como ativadores ao auxiliarem na 

estabilização do complexo enzima-substrato de algumas xilanases GH10 (HAQ & AKRAM, 

2019; LI et al., 2019b; LIEW et al., 2019). Por exemplo, a adição de Ca2+ 2 mM ou Mg2+ 5 mM 

aumentou a atividade da XynBCA de Caldicoprobacter algeriensis (atividade relativa > 120%) 

(MHIRI et al., 2020). Similarmente, o Ca2+ melhorou substancialmente ambas estabilidade e 

atividade (~ 450%) da Xyn10A de Thermotoga thermarum (SHI et al., 2013), bem como a 

atividade (136%) da TnXynB de Thermotoga naphthophila RKU-10 (HAQ & AKRAM, 2019). 

No entanto, esses íons não afetaram a Af-XYLA. 

Finalmente, a adição de Ag+ inibiu completamente a enzima. Em teoria, a inibição de 

enzimas por metais pesados, tais como Ag+ e Hg+, ocorre devido à forte afinidade desses íons 

por grupos reativos presentes na estrutura enzimática, como –SH, –CONH2, –NH2, –COOH e 

PO4 (LIEW et al., 2019; MELEIRO et al., 2018; NARRA et al., 2014).  

À medida que a hidrólise da lignocelulose prossegue, são liberadas quantidades 

crescentes de compostos originados da sua degradação. Esses compostos se acumulam no meio 

reacional, podendo afetar a eficiência catalítica de xilanases e outras CAZymes (CHEN et al., 

2019b). Particularmente, produtos gerados a partir das atividades de xilanases e celulases (por 

exemplo: xilose, xilitol, glicose e celobiose) e da fermentação dos açúcares glicose e xilose 

(etanol) podem inibir a ação de hidrolases, dificultando o alcance de altos rendimentos finais a 

um custo reduzido (ZOU et al., 2021; MAULANA HIDAYATULLAH et al., 2020; CHEN et 

al., 2019b; MELEIRO et al., 2018). Desse modo, a tolerância à inibição por esses produtos 

reacionais é essencial para uma aplicação eficiente e econômica de enzimas em processos 

industriais envolvendo a conversão de biomassas (MELEIRO et al., 2018). 
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Nesse sentido, investigar os efeitos dos produtos finais D-xilose, D-glicose e etanol 

sobre a atividade da Af-XYLA durante a degradação de xilana seria um passo crucial para uma 

caracterização completa das propriedades dessa enzima. Para tanto, concentrações crescentes 

dos monossacarídeos mencionados acima (10-250 mM) e de etanol (0,5-50% (v/v)) foram 

adicionadas, individualmente, às reações; as atividades relativas na presença desses aditivos 

foram mensuradas com base na atividade da reação controle (Figura 41). 

Observou-se que ambas xilose e glicose, na concentração final de 10 mM, inibiram 

sutilmente a atividade da xilanase recombinante em aproximadamente 10%. Esse foi o único 

declínio observado, não ocorrendo mais reduções na atividade da Af-XYLA, mesmo na 

presença de concentrações superiores dos açúcares (25-250 mM) (Figura 41a). A adição de 

etanol afetou mais drasticamente a atividade da Af-XYLA (Figura 41b). Na presença de 1% 

desse reagente, nenhum efeito foi constatado; 10% de etanol ocasionou uma perda de 

aproximadamente 27% da atividade máxima; e a atividade da Af-XYLA foi reduzida a 34 e 7%, 

respectivamente, nos meios reacionais contendo 25 e 50% de etanol. HAQ & AKRAM (2019) 

reportaram uma xilanase GH10 de Thermotoga naphthophila RKU-10A (TnXynB) mais 

resistente a esse álcool, a qual exibiu > 45% de atividade na presença de 50% (v/v) do mesmo 

(HAQ & AKRAM, 2019). Não obstante, a Af-XYLA foi mais tolerante a etanol em comparação 

às enzimas Xyn11− 1 (WANG et al., 2017) e XynAHJ3 (ZHOU et al., 2012), as quais 

apresentaram atividades relativas de 59,8% e 44,2%, respectivamente, na presença de 10% do 

reagente. 
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Figura 41 – Efeito dos açúcares glicose e xilose (a) e de etanol (b) sobre a atividade da Af-XYLA 

 

As barras de erros representam os desvios padrões (n = 3). 

 

4.4.5.3 Avaliação da especificidade da Af-XYLA por diferentes substratos e determinação dos 

seus parâmetros cinéticos 

 

Ao investigar a especificidade por outros substratos, além da xilana, nenhuma atividade 

foi detectada (Tabela 20). De fato, uma grande parte das xilanases GH10 descritas na literatura 

também não exibiu atividade considerável sobre substratos celulósicos (WANG et al., 2019c; 

CHANG et al., 2017; INOUE et al., 2015; LUO et al., 2009). Essa ausência de atividade 

celulolítica faz da Af-XYLA um candidato promissor para aplicação no processo de 

biobranqueamento da polpa de celulose para fabricação de papel (CHANG et al., 2017). 
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Tabela 20 – Atividades relativas (%) da Af-XYLA sobre diferentes substratos 

Substrato Atividade Relativa (%) 

Xilana 100,0 ± 0,4 

Xiloglucana 3,1 ± 0,06 

CMC ND 

Avicel ND 

ND: Não detectado 

 

Ademais, a enzima recombinante de A. fumigatus foi substancialmente ativa sobre 

xilana, conforme evidenciado pelos parâmetros cinéticos obtidos e apresentados na Tabela 21. 

A 50 ºC, uma temperatura comumente utilizada nas biorrefinarias durante a sacarificação de 

biomassas pelos coquetéis enzimáticos (MOHD AZHAR et al., 2017), os valores de Vmáx e KM 

foram 35756 ± 1279 U mg− 1 e 1,62 ± 0,19 mg mL− 1, respectivamente. Quando as reações 

enzimáticas foram conduzidas a 80 ºC – temperatura ótima da enzima – a Vmáx foi ainda maior 

(88082 ± 2639 U mg− 1) e o valor de KM foi 4,09 ± 0,39 mg mL− 1. Atualmente, apenas a xilanase 

XYL10C de Bispora sp. MEY-1 (LUO et al., 2009) apresentou constantes cinéticas da mesma 

ordem de magnitude que a Af-XYLA. Ainda assim, seus valores de Vmáx (23728 U mg-1 para 

Xilana de aveia (spelt) e 18744 U mg-1 para Xilana (birchwood) são muito inferiores aos obtidos 

para a xilanase recombinante de A. fumigatus. Os valores baixos de KM determinados para a Af-

XYLA indicam que pequenas quantidades de substrato são necessárias para saturar o sítio ativo 

da enzima. Por outro lado, os valores altos do raio kcat/KM destacam sua notável eficiência 

catalítica na degradação de xilana (UDAY et al., 2017). 

A estabilidade a condições operacionais e o desempenho catalítico são as características 

mais importantes a serem consideradas durante a seleção de um biocatalisador para propósitos 

industriais (UDAY et al., 2017). Assim, baseado em todos os resultados apresentados até o 

momento, não há dúvidas de que a Af-XYLA possui muito potencial para tais aplicações. 

Entretanto, para superar a barreira imposta pela estrutura recalcitrante da lignocelulose e atingir 

a degradação completa da mesma, as enzimas precisam ser capazes de atuar em sinergia umas 

com as outras (BERNARDI et al., 2021b; SONG et al., 2016). 
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Tabela 21 – Parâmetros cinéticos obtidos para a Af-XYLA sobre o substrato xilana a 50 e 80 ºC 

Temperatura 

(ºC) 

KM 

(mg mL-1) 

Vmáx 

(µmol min-1 mg-1) 
kcat (s-1) 

kcat/KM 

(mL mg-1 s-1) 

50 1,62 ± 0,19 35756 ± 1279 25039 15456 

80 4,09 ± 0,39 88082 ± 2639 61682 15081 

 

 

4.4.6 Otimização de alguns dos principais parâmetros envolvidos na sacarificação 

enzimática visando melhores rendimentos de açúcares 

 

Nessa busca para elucidar as propriedades da Af-XYLA, tão importante quanto definir 

as condições reacionais ótimas e a influência de diferentes aditivos sobre a atividade dessa 

enzima, seria investigar sua capacidade de atuar sobre substratos lignocelulósicos em sinergia 

com outras CAZymes. A hidrólise enzimática é uma etapa fundamental no processamento da 

lignocelulose para a obtenção de bioprodutos e bioenergia. O desempenho das enzimas nesse 

processo depende de vários fatores operacionais, incluindo carga enzimática, pH, temperatura, 

tempo de reação e concentrações de substrato e surfactante. Muitos pesquisadores, com o 

objetivo de melhorar as taxas e rendimentos de reação, aplicaram métodos estatísticos na 

otimização de tais fatores e obtiveram sucesso (BEN TAHER et al., 2017; DAS et al., 2015; 

PANDIYAN et al., 2014; SAYED JAMALUDIN et al., 2013; VAN DYK & PLETSCHKE et 

al., 2012; FERREIRA et al., 2009). 

A aplicação de xilanases durante a sacarificação de biomassas pré-tratadas melhora os 

rendimentos de açúcar: essas enzimas solubilizam a xilana, aumentando a acessibilidade das 

celulases à celulose e, desse modo, a eficiência geral do processo (CHEN et al., 2019b; UDAY 

et al., 2017; FERREIRA et al., 2009). Além disso, foi observado anteriormente que a adição de 

Tween 20 afeta positivamente a atividade da Af-XYLA. De fato, a adição de surfactantes 

beneficia a sacarificação de biomassas e, portanto, tem sido um fator-alvo em estudos de 

otimização por DoE (Design of Experiments) (BEN TAHER et al., 2017; DAS et al., 2015; 

NORATIQAH et al., 2013; FERREIRA et al., 2009). 

Nesse sentido, aplicou-se um DCCR 23 para determinar os valores ótimos de 

concentração de Af-XYLA (µg/g substrato), Celluclast®1.5L (FPU/g substrato) e Tween 20 (% 

v/v) para uma máxima liberação de açúcares redutores nas reações de hidrólise de SEB e SDB. 

As matrizes de delineamento consistiram em 19 experimentos, com 8 pontos fatoriais, 

6 pontos axiais e 5 repetições no ponto central (0) (Tabela 22). 
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Tabela 22 – Matriz do DCCR 23 e valores experimentais para a otimização das hidrólises de SEB e SDB 

    Açúcares redutores (%) 

Ensaio 
A- Tween 20 

(% v/v) 

B-Celluclast® 1.5L 

(FPU/g) 

C- Af-XYLA 

(µg/g) 

Hidrólise de 

SEB 

Hidrólise de 

SDB 

1 -1 -1 -1 2,99 19,42 

2 1 -1 -1 4,36 21,78 

3 -1 1 -1 4,43 32,87 

4 1 1 -1 5,79 28,61 

5 -1 -1 1 3,21 23,34 

6 1 -1 1 4,66 24,31 

7 -1 1 1 5,11 35,36 

8 1 1 1 6,49 39,43 

9 -1,68 0 0 2,20 26,90 

10 1,68 0 0 5,52 27,91 

11 0 -1,68 0 3,02 16,67 

12 0 1,68 0 5,69 36,29 

13 0 0 -1,68 1,56 6,97 

14 0 0 1,68 5,74 28,65 

15 0 0 0 5,27 29,07 

16 0 0 0 5,57 31,75 

17 0 0 0 5,75 29,50 

18 0 0 0 5,75 28,29 

19 0 0 0 5,78 28,49 

  

4.4.6.1 Otimização da hidrólise de SEB 

 

Uma vez realizados os experimentos acima, procedeu-se com as análises no software 

STATISTICA 12. O polinômio quadrático que representa o rendimento de açúcares redutores 

(Y), obtido a partir da hidrólise de SEB, em função das 3 variáveis independentes (A, B e C) 

está apresentado na equação (4): 

 

Y = 5.554868 + 0.816200 A + 0.811017 B + 0.652783 C - 0.008725 AB + 0.012602 AC + 

0,109543 BC - 0.444636 A2 - 0,268779 B2 - 0,520199 C2      (4) 
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O diagrama de Pareto é um recurso gráfico que possibilita visualizar com clareza os 

efeitos de cada parâmetro individualmente, bem como de suas interações (Figura 42). A 

significância dos termos (lineares, quadráticos e interações) do modelo foram checadas através 

de seus respectivos valores de p (os termos que apresentaram p < 0,01 foram considerados 

significativos). Com base nisso, concluiu-se que os efeitos lineares das 3 variáveis 

independentes foram positivos e significativos sobre a hidrólise de SEB, indicando que todos 

eles foram críticos para o sucesso da reação. 

 

Figura 42 – Diagrama de Pareto dos Efeitos Padronizados para o rendimento de açúcares redutores (%) a partir 

da hidrólise de SEB 

 
  

A significância estatística do modelo matemático foi verificada pelo teste F de Fisher. 

As Análises de Variância (ANOVA) realizadas estão apresentadas na Tabela 23. O ajuste do 

modelo foi verificado pelo coeficiente de determinação (R2 > 0,75 atesta a aptidão do modelo) 

(FERREIRA et al., 2009). 
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Tabela 23 – ANOVA do modelo ajustado de segunda-ordem que descreve a liberação de açúcares redutores a 

partir de SEB como uma função de 3 variáveis independentes 

Fonte de 

variação 

Graus de 

liberdade 

Soma de 

quadrados 

Quadrados 

médios 

F 

calculado 

F tabelado 

(α = 0,01) 

Regressão 5 28,01391 5,602782 9,9482929 5,064 

Resíduo 12 6,75828 0,5631903   

Falta de 

ajuste 
9 6,59535 0,732817 13,4931 27,345 

Erro puro 3 0,16293 0,054310   

Total 17 34,77219    

R2 = 0,81 

R2 ajustado = 0,72 

 

Conforme evidenciado pelo teste F, a regressão foi significativa (ou seja, apresentou um 

valor de F calculado > F tabelado), enquanto a falta de ajuste não foi (F calculado < F tabelado). 

Tais resultados estatísticos garantem que o modelo é adequado para predizer os percentuais de 

açúcares redutores liberados sob quaisquer combinações entre as variáveis. 

A Figura 43 a seguir representa os gráficos de superfície de resposta de 2 variáveis 

independentes; as variáveis remanescentes foram fixadas em seus respectivos níveis zero. Foi 

predito que a resposta máxima (6,7% ou 67 mg g-1) poderia ser atingida sob as seguintes 

condições: 3,75 µg g-1 de Af-XYLA, 1,8 FPU g-1 de Celluclast®1.5L, e 0,75% (v/v) de Tween 

20. Essa predição foi validada após a realização da hidrólise, em quadruplicata, sob os valores 

ótimos determinados estatisticamente para os parâmetros, o que rendeu uma resposta real de 

7,1% (71 mg g-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

Figura 43 – Gráficos de superfície de resposta 3D mostrando os efeitos de a) Celluclast®1.5L e Tween 

20, b) Af-XYLA e Tween 20 e c) Af-XYLA e Celluclast®1.5L sobre a produção de açúcares redutores a partir de 

SEB  

 

a 

 

   b 

 

   c 

 
As variáveis remanescentes foram fixadas em seus respectivos níveis 0. 
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4.4.6.2 Otimização da hidrólise de SDB 

 

O polinômio quadrático que descreve a relação entre as 3 variáveis independentes (A, 

B e C) e o rendimento de açúcares redutores (Y) obtido a partir da hidrólise de SDB, está 

apresentado na equação (5): 

 

Y = 29,19930 + 0,35432 A + 5,89137 B + 4,11533 C – 0,44108 AB + 0,86762 AC + 0,85793 

BC + 0,28154 A2 – 0,04819 B2 – 3,11881 C2      (5) 

 

O diagrama de Pareto apresentado na Figura 44 permite que se tenha uma visão melhor 

dos efeitos dos parâmetros. Ambas as concentrações de xilanase e Celluclast®1.5L exerceram 

efeitos lineares positivos e significativos sobre a resposta. Por outro lado, diferente do que foi 

observado para SEB, a adição de Tween 20 não afetou a hidrólise de SDB. O Tween 20 auxilia 

na hidrólise da lignocelulose devido à sua habilidade de ocupar as regiões hidrofóbicas 

presentes na superfície da lignina, diminuindo assim a adsorção não produtiva de celulases a 

esse polímero aromático (LIN et al., 2019 FERREIRA et al., 2009). Assim, considerando que 

o SDB resultou de um pré-tratamento químico que removeu sua fração de lignina, não 

surpreende que o Tween 20 não tenha apresentado nenhum efeito sobre a degradação 

enzimática dessa biomassa. Uma comparação entre as composições de SEB e SDB é fornecida 

na Tabela 24. 

 

Tabela 24 – Composição lignocelulósica de SEB e SDB 

Biomassa Pré-tratamento 
Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 

Lignina 

(%) 
Referência 

SEB Explosão a vapor 47,5 9,0 34,3 
de GOUVÊA 

et al., 2018 

SDB 
Clorito de sódio/Ácido 

acético 
47,9 24,4 5,4 

SIQUEIRA 

et al., 2013  
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Figura 44 – Diagrama de Pareto dos Efeitos Padronizados para o rendimento de açúcares redutores (%) a partir 

da hidrólise de SDB 

 

 

Os resultados da ANOVA estão apresentados na Tabela 25. Após a realização do teste 

F, o modelo matemático provou ser significativo e preditivo. A Figura 45 exibe o gráfico de 

superfície de resposta que relaciona os dois fatores significativos (concentrações de Af-XYLA 

e Celluclast®1.5L). Similarmente ao que foi predito para SEB, a resposta máxima (40,5% ou 

405 mg g-1) poderia ser alcançada com 3,75 µg g-1 de xilanase e 1,8 FPU g-1 de coquetel. Para 

atestar a validade do método, realizou-se a hidrólise de SDB com os valores ótimos de cargas 

enzimáticas mencionados acima. Obteve-se um percentual de açúcares redutores equivalente a 

37,5% (375 mg g-1), o que foi considerado um resultado de acordo com o valor previsto.  

 
Tabela 25 – ANOVA do modelo ajustado de segunda-ordem que descreve a liberação de açúcares redutores a 

partir de SDB como uma função de 3 variáveis independentes 

Fonte de 

variação 

Graus de 

liberdade 

Soma de 

quadrados 

Quadrados 

médios 

F 

calculado 

F tabelado 

(α = 0,01) 

Regressão 3 848,82265 282,94088 29,09564 5,292 

Resíduo 16 155,59218 9,7245115   

Falta de ajuste 11 147,769 13,4336 8,5859 9,963 

Erro puro 5 7,823 1,5646   

Total 19 1004,415    

R2 = 0,85 

R2 ajustado = 0,82 
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Figura 45 – Gráfico de superfície de resposta 3D mostrando os efeitos de Celluclast®1.5L e Af-XYLA sobre a 

produção de açúcares redutores a partir de SDB 

 

 

A variável Tween 20 foi fixada em seu nível 0. 

 

4.4.7 Desempenho da Af-XYLA associada ao coquetel Celluclast®1.5L durante a 

sacarificação de SEB e SDB 

 

A associação entre celulases e xilanases tem demonstrado ser uma estratégia mais 

efetiva para melhorar a sacarificação de inúmeras biomassas contendo xilana, quando 

comparada a estratégias que visam o aumento na quantidade de celulases no meio reacional 

(CHEN et al., 2019b; SONG et al., 2016). Nesse sentido, avaliou-se o sinergismo entre a Af-

XYLA e o Celluclast®1.5L durante a despolimerização de SEB e SDB. As reações foram 

realizadas a 50 ºC e pH 6,0 por 24 e 48 horas, utilizando-se as concentrações ótimas estimadas 

estatisticamente para a xilanase recombinante (3,75 µg g-1) e para o coquetel Celluclast® 1.5L 

(1,8 FPU g-1). Tween 20 (0,75% v/v) também foi utilizado nas hidrólises de SEB. 

 Como pode ser observado na Figura 46, a presença da Af-XYLA nas reações 

intensificou a liberação de açúcares redutores a partir de ambos os substratos, demonstrando o 

alto grau de sinergismo entre as enzimas. Para SEB, as hidrólises melhoraram cerca de 155% 

após 24 e 48 horas (Figura 46a). Para SDB, foram observados aumentos de 305 e 277% após 

24 e 48 horas, respectivamente (Figura 46b). Esses resultados também destacaram os limites 

impostos pela lignina sobre a recuperação dos açúcares a partir das biomassas, conforme 
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evidenciado pela magnitude da diferença entre as escalas dos gráficos (BERNAL-LUGO et al., 

2019; TIAN et al., 2017).  

 

Figura 46 – Avaliação do sinergismo entre a Af-XYLA e o coquetel Celluclast®1.5L durante as hidrólises de a) 

SEB e b) SDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os açúcares redutores foram determinados pelo método DNS e apresentados como percentuais do 

rendimento máximo teórico. As barras brancas e pretas correspondem, respectivamente, ao controle (coquetel 

isolado) e à associação entre coquetel e Af-XYLA. Os dados representam as médias ± desvios padrões obtidas a 

partir de 4 réplicas experimentais. Os asteriscos indicam que houve diferença significativa (p < 0,05) com relação 

ao controle.  
 

Estudos de sinergismo envolvendo celulases e xilanases têm sido o foco de inúmeros 

grupos de pesquisa, e muitos trabalhos científicos já estão descritos na literatura. Hu et al. 

(2011b) reportou que a adição da mistura comercial de xilanases Multifect (Genencor) 

aumentou de 45% para 87% o rendimento e a extensão da hidrólise de palha de milho pré-

tratada a vapor pelo coquetel Celluclast®1.5L. Similarmente, a ação cooperativa entre a xilanase 

de Bacillus sp. (XynA) e o Celluclast®1.5L durante a hidrólise de palha de milho pré-tratada 

resultou em uma maior produção de açúcares redutores quando comparada à reação realizada 

somente com as celulases. Mais especificamente, foram obtidos os respectivos aumentos de 

48,7% e 77,6% com a adição de 2 e 4 UBirWX de XynA (WANG et al., 2019c). Ambas as 

xilanases MYCTH_56237 e MYCTH_49824, do fungo M. thermophila, também cooperaram 

sinergicamente com o Celluclast®1.5L, promovendo aumentos na hidrólise de palha de milho 

pré-tratada de 30% para 50,3 e 55,6%, respectivamente (BASIT et al., 2018). Da mesma forma, 

Song et al. (2016) observou que o co-tratamento com xilanase-celulase melhorou em 133, 164 

e 545%, respectivamente, as hidrólises de sabugo de milho, palha de milho e palha de arroz. 

Juntos, esses resultados ressaltaram o potencial de se associar enzimas como estratégia para 

melhorar o teor de açúcares liberados a partir da sacarificação de biomassas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Duas celulases (endoglucanase GH7 e celobiohidrolase GH6) e uma xilanase GH10 de 

A. fumigatus foram investigadas quanto aos seus potenciais para aplicações biotecnológicas. 

Para tanto, após a clonagem dos genes Af-egl7, Afcel6A e Af-xylA nos vetores de expressão 

apropriados, as três enzimas foram heterologamente expressas com sucesso em E. coli (somente 

Af-EGL7) e P. pastoris (Af-EGL7, AfCel6A e Af-XYLA), e, em seguida, purificadas. Após 

obtê-las puras e em suas conformações funcionais, deu-se início à caracterização de suas 

propriedades bioquímicas e cinéticas. 

A expressão heteróloga em E. coli resultou na obtenção da Af-EGL7 recombinante 

intracelularmente na forma de corpos de inclusão. Esses agregados insolúveis tiveram que ser 

submetidos a etapas de lavagem, desnaturação, solubilização e, por fim, reenovelamento para 

obter uma endoglucanase funcional. A Af-EGL7 exibiu atividade máxima em pH 5,0 e 55 ºC – 

condições geralmente utilizadas em processos de sacarificação nas biorrefinarias. Além disso, 

apresentou elevada estabilidade térmica a 50 ºC, retendo 85% de atividade após 48 horas de 

pré-incubação nessa temperatura. A enzima recombinante também foi estável à presença de 

praticamente todos os aditivos testados, incluindo Tween 20, que é um surfactante comumente 

adicionado às reações de hidrólise da lignocelulose nas indústrias. Por fim, ao ser associada 

com o coquetel comercial Celluclast®1.5L durante a degradação de SEB, promoveu aumentos 

consideráveis na liberação de açúcares redutores, indicando sua alta capacidade de atuar 

sinergicamente com outras celulases. Contudo, essa enzima não apresentou bons parâmetros de 

estabilidade em temperaturas e pH mais extremos, e os parâmetros cinéticos foram 

notavelmente inferiores aos reportados para outras endoglucanases fúngicas da mesma família.  

Nesse sentido, visando obter um biocatalisador superior, optou-se por expressá-la 

também no hospedeiro eucarioto P. pastoris. De fato, o correto processamento e enovelamento 

da Af-EGL7 resultou em uma enzima muito mais estável e ativa em comparação à expressa em 

bactéria, e, até mesmo, frente a outras endoglucanases descritas na literatura. Mais 

especificamente, a Af-EGL7 exibiu 100% de atividade após 72 horas de pré-incubação na faixa 

de pH de 3,0 a 8,0, e resistiu a temperaturas extremas, retendo cerca de 30% de sua atividade 

após 1 hora a 90 ºC.  Quanto à eficiência catalítica, a enzima expressa em levedura exibiu 

parâmetros mais de 1000 vezes superiores aos obtidos após a expressão em E. coli. 

Os valores de pH e temperatura ótimos obtidos para a AfCel6A foram similares aos da 

Af-EGL7, equivalentes a 5,5-6,0 e 55-60 ºC, respectivamente. Além disso, a celobiohidrolase 

recombinante apresentou atividade residual de aproximadamente 50% após 72 horas a 50 ºC, e 
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suportou uma pré-incubação de 30 minutos a 90 ºC, retendo cerca de 30% de atividade. Uma 

estabilidade considerável a diferentes condições de pH também foi observada, uma vez que a 

enzima reteve mais de 70% de sua atividade inicial após ser submetida por 72 horas na faixa de 

pH de 3,0 a 10,0. Ainda, a adição de Tween 20 e glicose ao meio reacional não provocou perdas 

significativas na atividade da AfCel6A e, mesmo na presença de 250 mM desse 

monossacarídeo, a enzima exibiu 87% de atividade. A AfCel6A também exibiu um elevado 

grau de sinergismo com o coquetel Celluclast®1.5L e com a Af-EGL7 durante a degradação de 

CMC e materiais lignocelulósicos, o que resultou em rendimentos de hidrólise muito superiores 

em comparação ao controle.  

A Af-XYLA atingiu sua maior atividade na faixa de pH de 5,0 a 7,0, mas foi capaz de 

atuar com 80% de seu potencial máximo em pH 4,0 e 8,0. Com relação à temperatura, diferente 

das duas celulases recombinantes, a Af-XYLA teve um melhor desempenho a 80 ºC. Contudo, 

mesmo a 50 ºC – uma condição bem distante da sua temperatura ótima – a xilanase 

recombinante exibiu uma notável eficiência catalítica, e, portanto, poderia ser associada ao 

coquetel Celluclast®1.5L, e até mesmo a ambas Af-EGL7 e AfCel6A, em processos de 

sacarificação de biomassas. De fato, a ação sinérgica entre a Af-XYLA e as celulases comerciais 

intensificou substancialmente a liberação de açúcares redutores a partir de bagaço de cana-de-

açúcar pré-tratado. A atividade da Af-XYLA também não foi afetada por Tween 20, e a presença 

de glicose e xilose em concentração final de 250 mM provocou uma perda de apenas 10% na 

mesma. Por fim, a Af-XYLA foi consideravelmente estável a diferentes condições de pH e 

temperatura. Após 72 horas de pré-incubação em pH 4,0-8,0, exibiu 80% de atividade residual, 

enquanto que, ao ser submetida a 50 ºC durante esse mesmo intervalo de tempo reteve 60% de 

sua atividade máxima. 

A estabilidade a diferentes condições operacionais e aditivos, elevada eficiência 

catalítica e capacidade de atuar em sinergia com outras CAZymes são alguns dos principais 

requisitos que uma enzima deve satisfazer para ser adequada à aplicação em diferentes 

processos industriais. Nesse sentido, os resultados obtidos nesse projeto, e aqui apresentados, 

apontaram as enzimas recombinantes Af-EGL7, AfCel6A e Af-XYLA como biocatalisadores 

robustos para aplicações biotecnológicas, podendo ser utilizadas como suplementos aos 

coquetéis comerciais, ou, até mesmo, na confecção de novos coquetéis mais eficientes, o que 

pode contribuir para a consolidação do etanol 2G e outros bioprodutos no mercado brasileiro.  
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APÊNDICE A – Meios de cultura 

 

Meio YAG 

Ágar 2% (p/v) 

Extrato de levedura 0,5% (p/v) 

Solução de elementos traços 0,1% (v/v) 

 

As substâncias que compõem o meio foram dissolvidas em H2O milli-Q e o meio foi 

esterilizado por calor úmido em autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. Após resfriar (~ 60 ºC), 

adicionou-se glicose (solução previamente esterilizada) para uma concentração final de 2% 

(p/v). 

 

Meio YNB 

Extrato de levedura 0,05% (p/v) 

Solução de sais 20X 5% (v/v) 

Solução de elementos traços 0,1% (v/v) 

 

As substâncias que compõem o meio foram dissolvidas em H2O milli-Q e o meio foi 

esterilizado por calor úmido em autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. 

 

Meio Luria-Bertani (LB) 

Triptona  1% (p/v) 

NaCl 1% (p/v) 

Extrato de levedura 0,5% (p/v) 

 

As substâncias que compõem o meio foram dissolvidas em H2O milli-Q e o meio foi 

esterilizado por calor úmido em autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. Para o meio sólido LB, foi 

acrescentado 1,5% (p/v) de ágar. 
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Meio SOB 

Triptona  2% (p/v) 

Extrato de levedura 0,5% (p/v) 

NaCl 0,05% (p/v) 

KCl 2,5 mM 

 

As substâncias que compõem o meio foram dissolvidas em H2O milli-Q e o pH foi 

ajustado para 7,0. O meio foi esterilizado por calor úmido em autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. 

Imediatamente antes do uso, adicionou-se MgCl2 (solução previamente esterilizada) para uma 

concentração final de 10 mM. 

 

Meio SOC 

Meio SOB estéril 48,75 mL 

MgCl2 2 M estéril 250 µL 

Glicose 1 M estéril 1 mL 

Volume final 50 mL 

 

Meio Terrific-Broth (TB) 

Extrato de levedura 24 g 

Triptona 12 g 

Glicerol 4 mL 

H2O milli-Q q.s.p. 

Volume final 900 mL 

 

Após a dissolução dos componentes acima, o meio foi esterilizado por calor úmido em 

autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. Após resfriar, adicionou-se 100 mL de solução estéril KH2PO4 

0,17 M / K2HPO4 0,72 M. 
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Meio LB low salt 

Triptona  1% (p/v) 

NaCl 0,5% (p/v) 

Extrato de levedura 0,5% (p/v) 

 

As substâncias que compõem o meio foram dissolvidas em H2O milli-Q e o meio foi 

esterilizado por calor úmido em autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. Para o meio sólido LB low 

salt, foi acrescentado 1,5% (p/v) de ágar.   

 

Meio YPD 

Peptona 2% (p/v) 

Extrato de levedura 1% (p/v) 

 

As substâncias que compõem o meio foram dissolvidas em H2O milli-Q e o meio foi 

esterilizado por calor úmido em autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. Após resfriar (~ 60 ºC), 

adicionou-se glicose (solução previamente esterilizada) para uma concentração final de 2% 

(p/v). Para o meio sólido YPD, foi acrescentado 2% (p/v) de ágar. 

 

Meio YPDS 

Peptona 2% (p/v) 

Ágar 2% (p/v) 

Extrato de levedura 1% (p/v) 

Sorbitol 1 M 

 

As substâncias que compõem o meio foram dissolvidas em H2O milli-Q e o meio foi 

esterilizado por calor úmido em autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. Após resfriar (~ 60 ºC), 

adicionou-se glicose (solução previamente esterilizada) para uma concentração final de 2% 

(p/v). 
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Meio BMGY 

Peptona 2% (p/v) 

Extrato de levedura 1% (p/v) 

 

As substâncias que compõem o meio foram dissolvidas em H2O milli-Q e o meio foi 

esterilizado por calor úmido em autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. Após resfriar (temperatura 

ambiente), adicionou-se tampão fosfato de potássio (pH 6,0), base de nitrogênio para levedura 

(com sulfato de amônio e sem aminoácidos), biotina e glicerol para as concentrações finais de 

100 mM, 1,34% (p/v), 4 10-5 % (p/v) e 1% (v/v), respectivamente. Todas essas soluções haviam 

sido previamente esterilizadas. O meio foi armazenado a 4 ºC. 

 

Meio BMMY 

Peptona 2% (p/v) 

Extrato de levedura 1% (p/v) 

 

As substâncias que compõem o meio foram dissolvidas em H2O milli-Q e o meio foi 

esterilizado por calor úmido em autoclave a 120 °C e 1 kgf cm-2. Após resfriar (temperatura 

ambiente), adicionou-se tampão fosfato de potássio (pH 6,0), base de nitrogênio para levedura 

(com sulfato de amônio e sem aminoácidos) e biotina para as concentrações finais de 100 mM, 

1,34% (p/v) e 4 10-5 % (p/v), respectivamente. Metanol foi adicionado para a concentração final 

de 1% (v/v) ou 1,5% (v/v). Todas essas soluções haviam sido previamente esterilizadas. O meio 

foi armazenado a 4 ºC. 
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APÊNDICE B – Soluções e tampões 

 

Solução de elementos traços 

ZnSO4.7H2O 75 mM 

H3BO3 180 mM 

MnCl2.4H2O 25 mM 

FeSO4.7H2O 18 mM 

CoCl2.5H2O 6 mM 

CuSO4.5H2O 6 mM 

(NH4)Mo7O24.4H2O 1 mM 

EDTA 140 mM 

 

As substâncias que compõem a solução foram adicionadas e dissolvidas em H2O milli-

Q, uma a uma, seguindo a ordem listada. A solução foi aquecida até 100 °C e, após resfriamento, 

ajustou-se o pH com NaOH para 6,5-6,8. 

 

Solução de sais 20X concentrada 

NaNO3 3,2 M 

KCl 140 mM 

MgSO4.7H2O 40 mM 

KH2PO4 200 mM 

 

As substâncias que compõem a solução foram dissolvidas em H2O milli-Q. 

 

Solução TB 

Solução PIPES pH 7,0 10 mM 

MnCl2.4H2O 55 mM 

CaCl2.2H2O 15 mM 

KCl 250 mM 

 

As substâncias listadas foram dissolvidas em H2O milli-Q. A solução foi esterilizada 

por filtração e armazenada a 4 ºC. 
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Tampão de amostra 5X para eletroforese de RNA 

Formamida 52,8% (v/v) 

Tampão MOPS 10X pH 7,0 10,5% (v/v) 

Formaldeído 16,9% (v/v) 

Glicerol 7% (v/v) 

Azul de bromofenol 5,6% (p/v) 

 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O livre de RNAse. 

 

Tampão de corrida para eletroforese de RNA 

Tampão MOPS pH 7,0 1X 

Formaldeído 2% (v/v) 

 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q. 

 

Tampão MOPS 10X pH 7,0 

MOPS 200 mM 

NaOAc.3H2O 50 mM 

EDTA 10 mM 

 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q e o pH foi 

ajustado para 7,0. Em seguida, completou-se o volume. 

 

Tampão Tris-Acetato-EDTA (TAE) 50X para eletroforese de DNA 

Tris 2 M 

Ácido acético glacial 1 M 

EDTA (pH 8,0) 50 mM 

 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q. Para 

utilização como tampão de eletroforese, o mesmo foi diluído 50X em H2O milli-Q. A 

composição do tampão 1X é, portanto, a seguinte: Tris 40 mM, ácido acético 20 mM e EDTA 

1 mM (pH 8,0). 
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Tampão de amostra 5X para SDS-PAGE 

β-mercaptoetanol 2% (v/v) 

Tris-HCl pH 6,8 62,5 mM 

Glicerol 10% (v/v) 

SDS 2% (p/v) 

Azul de bromofenol 0,1% (p/v) 

 

 As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q. 

 

Tampão de corrida Tris-Glicina 5X para SDS-PAGE 

Tris 125 mM 

Glicina 1,25 M 

SDS 0,5% (p/v) 

 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q. Para 

utilização como tampão de eletroforese, o mesmo foi diluído 5X em H2O milli-Q. A 

composição do tampão 1X é, portanto, a seguinte: Tris 25 mM, glicina 250 mM e SDS 0,1% 

(p/v), pH 8,3. 

 

Solução corante de Coomassie Brilliant Blue G-250 

Coomassie coloidal (G-250, Sigma-Aldrich) 0,25% (p/v) 

Metanol 45% (v/v) 

Ácido acético glacial 10% (v/v) 

 

A solução foi preparada dissolvendo-se o coomassie em uma solução 1:1 de metanol e 

H2O milli-Q. Em seguida, adicionou-se o ácido acético glacial. Por fim, a solução foi filtrada 

(filtração simples em papel de filtro) e armazenada a temperatura ambiente, protegida da luz. 

 

Tampão de amostra 5X (não-redutor) para zimograma 

Tris-HCl pH 6,8 62,5 mM 

Glicerol 20% (v/v) 

SDS 4% (p/v) 

Azul de bromofenol 0,1% (p/v) 
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 As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q. 

 

Tampão de ressuspensão celular 1X 

Tris-HCl pH 8,0 50 mM 

NaCl 50 mM 

TCEP 1 mM 

EDTA 0,5 mM 

Glicerol 5% (v/v) 

 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q e o pH foi 

ajustado para 8,0 com HCl. 

 

Tampão de lavagem 1X 

Tris-HCl pH 8,0 50 mM 

NaCl 50 mM 

TCEP 1 mM 

EDTA 0,5 mM 

Glicerol 5% (v/v) 

Triton X-100 1% (v/v) 

 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q e o pH foi 

ajustado para 8,0 com HCl. 

 

Tampão de desnaturação 1X 

Tris-HCl pH 8,0 50 mM 

NaCl 50 mM 

TCEP 5 mM 

EDTA 0,5 mM 

Glicerol 5% (v/v) 

 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q e o pH foi 

ajustado para 8,0 com HCl. 
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Tampão de diálise 1X 

Tris-HCl pH 8,0 10 mM 

TCEP 0,1 mM 

EDTA 0,05 mM 

SLS 30% 0,06% (v/v) 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q e o pH foi 

ajustado para 8,0 com HCl. 

 

Tampão de refolding C9 

Tris-HCl pH 7,5 50 mM 

Ciclodextrina 12,5 mM 

EDTA 1 mM 

 

As substâncias que compõem o tampão foram dissolvidas em H2O milli-Q e o pH foi 

ajustado para 7,5 com HCl. 
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APÊNDICE C – Resultados dos sequenciamentos (sequências traduzidas) 

 

(*) Aminoácidos idênticos 

(:) Aminoácidos altamente similares 

 

Sequenciamento do gene Af-egl7 clonado em pGEM®-T Easy 

 

Sequenciamento MDSKRGVVAAVLALLPLVSAQQPAASSAGNPKLTTYKCTTAGGCVAQDTSVVLDWGYHWI 

Banco de dados MDSKRGVVAAVLALLPLVSAQQPAASSAGNPKLTTYKCTTAGGCVAQDTSVVLDWGYHWI 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento HTVDGYTSCTTSSGVDSTLCPDAATCAKNCVIEPANHTSAGVTTSGDSLTMYQYVQSNGV 

Banco de dados HTVDGYTSCTTSSGVDSTLCPDAATCAKNCVIEPANYTSAGVTTSGDSLTMYQYVQSNGV 

               ************************************:*********************** 

 

Sequenciamento YTNASPRLYLLGPDKNYVMLKLLGQELTFDVDLSTLPCGENGALYLSEMSATGGRNEYNT 

Banco de dados YTNASPRLYLLGPDKNYVMLKLLGQELTFDVDLSTLPCGENGALYLSEMSATGGRNEYNT 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento GGAEYGSGYCDAQCPVIAWKNGTLNTSGASYCCNEMDILEANSRANSYTPHPCSATDCDK 

Banco de dados GGAEYGSGYCDAQCPVIAWKNGTLNTSGASYCCNEMDILEANSRANSYTPHPCSATDCDK 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento GGCGFNPYALGQKSYWGPGGTVDTSKPFTITTQFITDDGTTTGTLSEIRRQYMQNGKVIA 

Banco de dados GGCGFNPYALGQKSYWGPGGTVDTSKPFTITTQFITNDGTTTGTLSEIRRQYMQNGKVIA 

               ************************************:*********************** 

 

Sequenciamento NAVSSTGVNSITEDWCTSVDGSAATFGGLTTMGKALGRGMVLIFSIWNDASGFMNWLDSG 

Banco de dados NAVSSTGVNSITEDWCTSVDGSAATFGGLTTMGKALGRGMVLIFSIWNDASGFMNWLDSG 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento NAGPCSSTEGNPDLIKAQNPTTHVVFSNIRWGDIGSTFKGSDGSVTTTTSTTSTKTTTST 

Banco de dados NAGPCSSTEGNPDLIKAQNPTTHVVFSNIRWGDIGSTFKGSDGSVTTTTSTTSTKTTTST 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento APGPTQTHYGQCGGQGWTGPTACASPYTCQVLNPWYSQCL 

Banco de dados APGPTQTHYGQCGGQGWTGPTACASPYTCQVLNPWYSQCL 

               **************************************** 
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Sequenciamento do gene Af-egl7 clonado em pPICZαA 

 

Sequenciamento --------------------QQPAASSAGNPKLTTYKCTTAGGCVAQDTSVVLDWGYHWI 

Banco de dados MDSKRGVVAAVLALLPLVSAQQPAASSAGNPKLTTYKCTTAGGCVAQDTSVVLDWGYHWI 

                                   **************************************** 

 

Sequenciamento HTVDGYTSCTTSSGVDSTLCPDAATCAKNCVIEPANHTSAGVTTSGDSLTMYQYVQSNGV 

Banco de dados HTVDGYTSCTTSSGVDSTLCPDAATCAKNCVIEPANYTSAGVTTSGDSLTMYQYVQSNGV 

               ************************************:*********************** 

 

Sequenciamento YTNASPRLYLLGPDKNYVMLKLLGQELTFDVDLSTLPCGENGALYLSEMSATGGRNEYNT 

Banco de dados YTNASPRLYLLGPDKNYVMLKLLGQELTFDVDLSTLPCGENGALYLSEMSATGGRNEYNT           

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento GGAEYGSGYCDAQCPVIAWKNGTLNTSGASYCCNEMDILEANSRANSYTPHPCSATDCDK 

Banco de dados GGAEYGSGYCDAQCPVIAWKNGTLNTSGASYCCNEMDILEANSRANSYTPHPCSATDCDK 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento GGCGFNPYALGQKSYWGPGGTVDTSKPFTITTQFITDDGTTTGTLSEIRRQYMQNGKVIA 

Banco de dados GGCGFNPYALGQKSYWGPGGTVDTSKPFTITTQFITNDGTTTGTLSEIRRQYMQNGKVIA 

               ************************************:*********************** 

 

Sequenciamento NAVSSTGVNSITEDWCTSVDGSAATFGGLTTMGKALGRGMVLIFSIWNDASGFMNWLDSG 

Banco de dados NAVSSTGVNSITEDWCTSVDGSAATFGGLTTMGKALGRGMVLIFSIWNDASGFMNWLDSG 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento NAGPCSSTEGNPDLIKAQNPTTHVVFSNIRWGDIGSTFKGSDGSVTTTTSTTSTKTTTST 

Banco de dados NAGPCSSTEGNPDLIKAQNPTTHVVFSNIRWGDIGSTFKGSDGSVTTTTSTTSTKTTTST 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento APGPTQTHYGQCGGQGWTGPTACASPYTCQVLNPWYSQCL 

Banco de dados APGPTQTHYGQCGGQGWTGPTACASPYTCQVLNPWYSQCL 

               **************************************** 
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Sequenciamento do gene Afcel6A clonado em pPICZαA 

 

Sequenciamento -------------------QQTVWGQCGGQGWSGPTSCVAGAACSTLNPYYAQCIPGATA 

Banco de dados MKHLASSIALTLLLPAVQAQQTVWGQCGGQGWSGPTSCVAGAACSTLNPYYAQCIPGATA 

                                  ***************************************** 

 

Sequenciamento TSTTLTTTTAATTTSQTTTKPTTTGPTTSAPTVTASGNPFSGYQLYANPYYSSEVHTLAM 

Banco de dados TSTTLTTTTAATTTSQTTTKPTTTGPTTSAPTVTASGNPFSGYQLYANPYYSSEVHTLAM 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento PSLPSSLQPKASAVAEVPSFVWLDVAAKVPTMGTYLADIQAKNKAGANPPIAGIFVVYDL 

Banco de dados PSLPSSLQPKASAVAEVPSFVWLDVAAKVPTMGTYLADIQAKNKAGANPPIAGIFVVYDL 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento PDRDCAALASNGEYSIANNGVANYKAYIDAIRAQLVKYSDVHTILVIEPDSLANLVTNLN 

Banco de dados PDRDCAALASNGEYSIANNGVANYKAYIDAIRAQLVKYSDVHTILVIEPDSLANLVTNLN 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento VAKCANAQSAYLECVDYALKQLNLPNVAMYLDAGHAGWLGWPANLGPAATLFAKVYTDAG 

Banco de dados VAKCANAQSAYLECVDYALKQLNLPNVAMYLDAGHAGWLGWPANLGPAATLFAKVYTDAG 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento SPAAVRGLATNVANYNAWSLSTCPSYTQGDPNCDEKKYINAMAPLLKEAGFDAHFIMDTS 

Banco de dados SPAAVRGLATNVANYNAWSLSTCPSYTQGDPNCDEKKYINAMAPLLKEAGFDAHFIMDTS 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento RNGVQPTKQNAWGDWCNVIGTGFGVRPSTNTGDPLQDAFVWIKPGGESDGTSNSTSPRYD 

Banco de dados RNGVQPTKQNAWGDWCNVIGTGFGVRPSTNTGDPLQDAFVWIKPGGESDGTSNSTSPRYD 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento AHCGYSDALQPAPEAGTWFQAYFEQLLTNANPSF 

Banco de dados AHCGYSDALQPAPEAGTWFQAYFEQLLTNANPSF 

               ********************************** 
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Sequenciamento do gene Af-xylA clonado em pPICZαA 

 

Sequenciamento -------------------AGLNTAAKAKGLKYFGSATDNPELTDSAYVAQLSNTDDFGQ 

Banco de dados MVHLSSLAAALAALPLVYGAGLNTAAKAKGLKYFGSATDNPELTDSAYVAQLSNTDDFGQ 

                                  ***************************************** 

 

Sequenciamento ITPGNSMKWDATEPSQNSFSFANGDAVVNLANKNGQLMRCHTLVWHSQLPNWVSSGSWTN 

Banco de dados ITPGNSMKWDATEPSQNSFSFANGDAVVNLANKNGQLMRCHTLVWHSQLPNWVSSGSWTN 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento ATLLAAMKNHITNVVTHYKGKCYAWDVVNEALNEDGTFRNSVFYQIIGPAYIPIAFATAA 

Banco de dados ATLLAAMKNHITNVVTHYKGKCYAWDVVNEALNEDGTFRNSVFYQIIGPAYIPIAFATAA 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento AADPDVKLYYNDYNIEYSGAKATAAQNIVKMIKAYGAKIDGVGLQAHFIVGSTPSQSDLT 

Banco de dados AADPDVKLYYNDYNIEYSGAKATAAQNIVKMIKAYGAKIDGVGLQAHFIVGSTPSQSDLT 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento TVLKGYTALGVEVAYTELDIRMQLPSTAAKLAQQSTDFQGVAAACVSTTGCVGVTIWDWT 

Banco de dados TVLKGYTALGVEVAYTELDIRMQLPSTAAKLAQQSTDFQGVAAACVSTTGCVGVTIWDWT 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento DKYSWVPSVFQGYGAPLPWDENYVKKPAYDGLMAGLGASGSGTTTTTTTTSTTTGGTDPT 

Banco de dados DKYSWVPSVFQGYGAPLPWDENYVKKPAYDGLMAGLGASGSGTTTTTTTTSTTTGGTDPT 

               ************************************************************ 

 

Sequenciamento GVAQKWGQCGGIGWTGPTTCVSGTTCQKLNDWYSQCL  

Banco de dados GVAQKWGQCGGIGWTGPTTCVSGTTCQKLNDWYSQCL  

                                    ************************************* 
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ANEXO A – Mapas de vetores 

 

pGEM®-T Easy (Promega) 
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pET-28a(+) (Novagen) 
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pPICZαA (Invitrogen) 
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ANEXO B – Artigos científicos publicados 
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