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RESUMO 

FERREIRA, B.F. Clonagem e expressão heteróloga do gene da xilanase VI (GH30) de 

Trichoderma reesei para hidrólise de xilanas do bagaço de cana pré-tratado quimio-

termomecanicamente. 2017. 128p. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de 

engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena – SP, 2017. 

 

Um dos desafios relacionados à utilização de xilana para a fabricação de biofilmes, 

aditivos para fabricação de papéis, medicamentos e alimentos é a sua extração na forma 

polimérica e com alta pureza. Neste trabalho o material de partida para a obtenção de 

xilana foi o bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado quimio-termomecanicamente com álcali 

e sulfito, visando aproveitar esta fração, que corresponde a aproximadamente 25% (m/m). 

A composição química das xilanas no material original foi determinada, bem como o tipo e 

a proporção dos grupos pendentes. A extração de xilanas do bagaço de cana pré-tratado foi 

feita utilizando uma endoxilanase recombinante da família GH30, denominada xilanase VI, 

com mecanismo de ação dependente da presença de ácidos urônicos para a clivagem da 

cadeia principal de xilana. Partindo-se do DNA genômico de Trichoderma reesei QM6a, 

que contém o gene da xilanase VI, foi feita a clonagem em um vetor e este foi inserido em 

Escherichia coli Rosetta-gami, Pichia pastoris e Aspergillus nidulans A773. Os melhores 

resultados de expressão da xilanase VI foram obtidos em E. coli, porém os estudos com 

este sistema serão conduzidos em outro trabalho. A xilanase VI expressa em A. nidulans 

A773 foi parcialmente purificada e exibiu ótimos de atividade em pH 4-5 à 50 oC. Esta 

xilanase apresentou maior ação em glucuronoxilana de beechwood e em 

arabinoglucuronoxilana extraída de bagaço de cana, quando comparado à xilana de oat 

spelts e à medula de cana. Os dados de Km e Vmax em xilana beechwood exibiram valores 

de 0,783 mg/ml e 0,4675 UI/ml, respectivamente, em 10 min de reação. A extração 

enzimática do bagaço de cana pré-tratado com sulfito alcalino solubilizou 14% das xilanas 

e após uma extração alcalina o rendimento aumentou para 32%. A massa molar média das 

xilanas extraídas na etapa enzimática foi de 4000 Da, produzindo oligossacarídeos em vez 

de xilobiose ou xilose, mesmo após longos tempos de reação. Esta enzima se mostrou 

eficaz para a extração de xilanas de cadeias longas quando se comparada às xilanas 

extraídas por xilanases de outras famílias. 

 

Palavras chave: Xilanases. Trichoderma reesei. Clonagem. Ácido glucurônico. Hidrólise 

enzimática. 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 

FERREIRA, B. F. Cloning and heterologous expression of the xylanase VI (GH30) 

gene from Trichoderma reesei for hydrolysis of xylans from the 

chemothermomechanical pretreated sugarcane bagasse. 2017. 128p. Dissertation 

(Master of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 

2017.  

 

One of the challenges related to the use of xylan for the manufacture of biofilms, 

papermaking additives, drugs and food is its extraction in polymer form with high purity. 

In this project, the starting material for xylan isolation was the sugarcane bagasse 

pretreated with alkali-sulfite chemothermomechanical process, to recover this fraction, 

which corresponds to approximately 25% (w/w). The chemical composition of original 

xylans was determined, as well as the type and proportion of the pendant groups. Xylan 

extraction from pre-treated sugarcane bagasse was performed using a recombinant 

endoxylanase from the GH30 family, named xylanase VI, with an appendage-dependent 

mechanism of action for the xylan backbone cleavage. Starting from the genomic DNA of 

Trichoderma reesei QM6a, which contains the xylanase VI gene, cloning was done in a 

vector that was inserted into Escherichia coli Rosetta-gami, Pichia pastoris and 

Aspergillus nidulans A773. The highest xylanase VI expression results were obtained in E. 

coli, but studies with this system it will be conducted in future works. Xylanase VI 

expressed in A. nidulans A773 was purified and showed the higher activity at pH 4-5 at 50 
oC. This xylanase present higher activities on beechwood glucuronoxylan and on 

arabinoglucuronoxylan extracted from sugarcane bagasse than on oat spelts xylan and 

sugarcane pith. Data for Km and Vmax in xylan beechwood showed values of 0.783 mg / 

ml and 0.4675 IU / ml, respectively, in 10 min of reaction. The enzymatic extraction of 

alkaline sulphite pretreated sugarcane bagasse solubilized 14% of the xylans followed by 

an alkaline extraction with yield of 32%. The average molar mass of xylans extracted in 

the enzymatic step was 4000 Da, producing oligosaccharides instead of xylobiose or 

xylose, even after long reaction periods. This enzyme proved effective for xylan extraction 

of long chains when compared to xylan hydrolysates by xylanases from other families. 

 

Keywords: Xylanases. Trichoderma reesei. Cloning. Glucuronic acid. Enzymatic 

hydrolysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O bagaço da cana-de-açúcar é um dos resíduos agroindustriais gerados em maiores 

quantidades no Brasil. Apesar de já existirem diversas formas de reaproveitamento deste 

subproduto, devido à sua quantidade, é viável o estudo de novos métodos de utilização que 

venham a propiciar o aumento de seu valor comercial (PELIZER et al., 2007). 

 Atualmente, o principal destino do bagaço é a queima em caldeiras para geração de 

vapor e energia elétrica, sendo que parte do material permanece inutilizado. Suas 

características físicas e químicas possibilitam sua utilização na produção de combustíveis e 

produtos químicos, na fabricação de papel, papelão e aglomerados, na indústria 

farmacêutica e alimentícia, na construção civil e para produção de biomassa microbiana 

(PELIZER et al., 2007).  

 A composição química do bagaço de cana varia com diversos fatores, dentre eles, o 

tipo de cana, o tipo de solo, as técnicas de colheita e o manuseio. Os principais 

componentes do bagaço de cana são celulose, hemicelulose e lignina. O teor de celulose 

está em torno de 45 %, hemicelulose 26 %, 24% de lignina e 5% de substâncias extraíveis 

e cinzas (MENDES et al., 2011). A composição, estrutura, massa molar e pureza das 

hemiceluloses interferem em suas propriedades físico-químicas e consequentemente em 

suas aplicações. Essas características são relacionadas à sua procedência, mas também aos 

métodos usados para extraí-las (BRIENZO et al., 2009). As hemiceluloses presentes no 

bagaço de cana podem ser hidrolisadas em condições ácidas gerando oligômeros com grau 

de polimerização menor do que 10, monossacarídeos e produtos de decomposição de 

açúcares, dependendo do pH e das condições de temperatura e tempo de reação. Porém, se 

o objetivo é obter hemiceluloses na forma polimérica, convencionalmente utilizam-se 

soluções alcalinas (EBRINGEROVÁ, 2006). Em geral, ambos os processos extraem a 

fração hemicelulósica acompanhada de resíduos de lignina, muito provavelmente em razão 

da estrutura compacta e das interações entre os componentes da parede celular vegetal. 

 Uma das alternativas para a extração de hemiceluloses de forma mais seletiva 

baseia-se na utilização de enzimas, dada a especificidade e alta capacidade catalítica, 

mesmo em condições brandas de reação. Entretanto, as enzimas são moléculas 

relativamente grandes para penetrarem na parede celular vegetal intacta. É possível 

melhorar a ação enzimática desde que o material seja parcialmente desestruturado, por 

processos químicos, físicos, mecânicos ou pela combinação desses (MOONEY et al., 
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1997). 

 A partir de um material lignocelulósico pré-tratado e mais acessível à enzima, a 

reação enzimática pode ser favorecida por um controle eficiente de variáveis como a 

temperatura, pH, tempo, concentração de substrato, entre outras, a fim de se obter um bom 

rendimento do produto desejado.  

 Face ao exposto, a utilização de enzimas para auxiliar na extração de hemiceluloses 

apresenta como vantagens a especificidade e as condições de reação relativamente brandas, 

porém há ainda muitos desafios para a obtenção de um produto de forma mais controlada. 

Uma questão fundamental é o tipo de enzima e seu mecanismo de ação no substrato de 

interesse. Em particular, nesse estudo se propõe a utilização de uma xilanase da família 

GH30, que cliva ligações β-1-4 glicosídicas internas na cadeia de xilana, mas com atuação 

dependente da presença de ácido 4-O- metil glucurônico (BIELY et al., 2014), de tal forma 

que a sua ação seja controlada pelo grau de ramificação do substrato.  

 

  



 
 
 

23 
 

  

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Composição química da parede celular vegetal lignificada 

 

 De uma forma geral, pode-se considerar que a parede celular vegetal lignificada é 

composta essencialmente por celulose, hemicelulose e lignina. A celulose forma 

“agregados” microfibrilares com orientações definidas, compondo uma série de 

subcamadas na parede celular. A lignina e a hemicelulose envolvem as microfibrilas de 

celulose (FENGEL; WEGENER, 1989). 

 A celulose é um polissacarídeo linear que contém -D-glicopiranoses unidas por 

ligações  (14) com grau de polimerização que pode variar de 7000-15000 resíduos 

dependendo da sua origem. Além disso, a celulose possui ligações de hidrogênio intra e 

intermoleculares, tendo como consequência a formação de uma estrutura supramolecular 

com regiões cristalinas e amorfas (ALÉN, 2000).   

 As hemiceluloses apresentam variações na sua estrutura e composição dependendo 

da espécie da planta. São divididas em quatro grandes grupos que diferem entre si em sua 

cadeia de polissacarídeos: xilanas, mananas, xiloglucanas e beta- glucanas. Dentre essas 

classes, as xilanas correspondem ao tipo mais abundante de hemicelulose e são divididas 

em cinco sub-classes: homoxilanas, glucuronoxilanas, (arabino)glucuronoxilanas, 

arabinoxilanas, (glucurono)arabinoxilanas (EBRINGEROVÁ, 2006). 

 A lignina é uma macromolécula amorfa e hidrofóbica formada por unidades 

fenilpropanóides que interagem com a celulose e hemicelulose, conferindo rigidez à parede 

celular. É formada pela polimerização desidrogenativa de alcoóis cumarílico, coniferílico e 

sinapílico que variam em proporção dependendo do vegetal. A lignina de gramíneas 

apresenta os três precursores em sua estrutura, unidas principalmente por ligações 

covalentes do tipo -O-4 entre o carbono  da cadeia alquílica e o quarto carbono do anel 

aromático (BOERJAN et al., 2003).     

 

2.2      Características das xilanas 

 

 Xilanas de gramíneas, cereais e madeiras (softwood ou hardwood) apresentam 

diferentes graus de polimerização e diferentes graus de substituição por grupos acetila, 

arabinose e ácidos 4-O-metilglicurônicos (EBRINGEROVÁ, 1992). 
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  (D-glucurono)-L-arabino D-xilanas (GAX) são as hemiceluloses dominantes nos 

tecidos lignificados de gramíneas e cereais (20-40% em massa seca) (SCHELLER; 

ULVSKOV, 2010). Esta xilana é formada por uma cadeia principal composta por resíduos 

de 1,4-β- D-xilosil que podem ser substituídos por L-arabinofuranosil (L-Araf), pelo ácido 

α-4-O-metil-D-glucurônico (MeGlcUA), além de substituintes com função éster como 

grupos O-acetila (Figura 1). As (glucurono)arabino xilanas mostram variações de MeGlc: 

xil: Ara na faixa de 3-9:10:1-10 e diferente das (arabino)glucuronoxilanas, podem conter 

resíduos de xilose dissubstituídos com arabinose (EBRINGEROVÁ, 2006). Os ácidos p-

cumárico e ferúlico são abundantes nas gramíneas e estão principalmente eterificados à 

lignina e esterificados na arabinose da xilana.  

 

Figura 1 - Cadeia principal e cadeias laterais da (glucurono)arabinoxilana.  

 

 

Fonte: Ebringerová et al., 2006 

 

 Dependendo da localização da xilana nos tecidos das plantas e sua acessibilidade, 

uma parte da arabinoxilana pode ser extraída com água. A maior parte das xilanas é 

extraída somente com solventes alcalinos. A solubilidade das arabinoxilanas isoladas é 

dependente da substituição e distribuição dos grupos arabinosil. A insolubilidade em água 

de arabinoxilanas que apresentam um alto grau de substituição pode ser devido a baixa 

distribuição dos resíduos, deixando longas regiões não substituídas para formar ligações de 

hidrogênio intercadeias. 

 Em geral, as xilanas de angiospermas apresentam um grau de polimerização entre 

150 e 200, e a cada 10 resíduos de xilose em média, contêm um ácido metilglucurônico 

ligado à cadeia (TIMELL, 1964; WOODWARD, 1984). Este tipo de xilana é altamente 
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acetilada, sendo que a xilana de bétula (birchwood) contém mais de 1 mol de ácido acético 

para cada 2 moles de xilose (DEKKER, 1989). Os grupos acetilas são capazes de aumentar 

a solubilidade da xilana em água (WHISTLER; RICHARDS, 1970).  

 As xilanas disponíveis comercialmente são obtidas por métodos alcalinos de 

extração e, portanto, não apresentam grupos acetilas em sua composição. A xilana de 

bétula (birchwood) contém em torno de 89,3% de xilose, 8,3% de ácido glucurônico, 1,4% 

de glicose e 1% de arabinose (KORMELINK et al., 1993). Xilanas de faia (beechwood) 

contém 81,3% de xilose, 9,2% de ácidos glucurônicos e 5,7% de demais açúcares 

(www.megazyme.com). As xilanas provenientes de oat spelts contém 52,5% de xilose, 

22,3% de arabinose e 15,7% de glicose e 9,5% de galactose (MILAGRES et al., 2005). 

Arabinoxilanas de trigo contém 65,8% de xilose, 33,5% de arabinose, 0,1% de manose, 

0,1% galactose e 0,3% de glicose (GRUPPEN et al., 1992).  

 A massa molar das xilanas varia consideravelmente entre os diferentes grupos de 

plantas e também com o método utilizado para o seu isolamento. A análise cromatográfica 

de exclusão por tamanho de xilanas de eucalipto revelou uma massa molar média de 34,9 

kDa e polidispersidade de 1,16 (MAGATON et al., 2008). A massa molar média de frações 

de xilana de bagaço de cana solúveis em água foi 7.380 g/mol, enquanto nas frações 

solúveis em álcali, as massas variaram de 18.960 a 45.370 g/mol (SUN et al., 2004). 

 Estudos realizados com arabinoxilanas de farelo de trigo mostraram que xilanas 

mais ramificadas e solúveis em água adotam uma conformação helicoidal em solução, 

portanto o volume hidrodinâmico depende das características da molécula e do solvente 

(DERVILLY et al., 2000). O comportamento reológico de deformação e escoamento das 

xilanas varia enormemente. As xilanas altamente ramificadas apresentam comportamento 

pseudoplástico. Glucuronoxilanas de beechwood em concentrações acima de 5% produzem 

géis, enquanto soluções de arabinoxilanas têm uma característica mais fluida, mesmo em 

concentrações superiores a 5%. Algumas hemiceluloses solúveis exibem propriedades 

tensoativas, pois produzem espuma estável e emulsões comparáveis em estabilidade ao 

Tween 20. Tal efeito é atribuído à presença de pequenas quantidades de lignina e proteínas 

hidrofóbicas (EBRINGEROVÁ, 2006). 

 As hemiceluloses apresentam capacidade de se adsorver à celulose. Experimentos 

realizados por Kabel et al (2007) demonstraram o efeito de interação de diferentes tipos de 

xilana à celulose bacteriana (BC). Os resultados comprovaram que aquelas xilanas com 
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mais grupos pendentes como arabinose, grupos O-acetil e ácidos 4-O-metilglucurônicos, 

apresentaram uma baixa adsorção em celulose. Linder et al. (2003) também comprovaram 

em estudos com xilana de birchwood que aquelas que não continham partes substituídas 

por ácido glucurônico apresentava maior afinidade pela celulose bacteriana (Figura 2). 

Além disso, foram realizados testes em xilanas com diferentes graus de polimerização e 

concluiu-se que as moléculas maiores apresentaram maior adsorção à celulose bacteriana, 

sendo necessário ao menos 15 resíduos xilosil não-substituídos (KABEL et al., 2007).  

 

Figura 2 - Ilustração esquemática do agregado de xilana em solução e sua adsorção na 

superfície celulósica.  

 

 

 

Fonte: Adaptado de Linder et al., 2003 

 

2.3       Aplicações das hemiceluloses  

 

 Devido à enorme variedade estrutural e funcional das hemiceluloses, o seu 

potencial de aplicação se torna também vasto. Dentre as aplicações mais conhecidas se 

destacam o seu uso na fabricação de géis, filmes, adesivos, estabilizantes, agente de 

viscosidade em indústrias farmacêuticas, alimentícias e aditivos para indústria de papel e 

têxtil. Também pode ser utilizado como composto biodegradável para fabricação de pré- 
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polímeros funcionalizados, já que a hemicelulose é mais facilmente degradável do que a 

celulose (EBRIGEROVÁ, 1992; LIOYD et al., 1998; LIMA et al., 2003, LINDBLAD et 

al., 2002). 

 A propriedade de adsorção de xilanas às fibras celulósicas é importante nos 

processos de fabricação de papel, pois quando adsorvidas à celulose exercem grandes 

influências na resistência à tração, estouro, dobramento e também na densidade da folha de 

papel. As polpas com baixos teores de hemiceluloses conduzem à formação de papéis com 

baixa coesão e escassa ligação entre fibras. A presença de hemiceluloses na polpa auxilia a 

habilidade das mesmas em atrair e em reter água na parede celular. Esse fenômeno melhora 

o inchamento das fibras, enfraquece as ligações entre as microfibrilas na parede celular e 

facilita o refino da polpa (FOELKEL, 2007). 

 A incorporação de xilana à polpa celulósica foi realizada por Muguet et al (2011) 

para estabilizar as fibras de celulose e melhorar a qualidade do papel produzido. A extração 

da xilana foi realizada antes do processo de polpação do eucalipto e incorporada 

novamente à polpa. Neste trabalho, que deu origem a uma patente (COLODETTE, 2011), 

foram avaliados os efeitos da incorporação da xilana durante a etapa de deslignificação por 

oxigênio e concluiu-se que a polpa apresentou propriedade mecânica superior àquelas onde 

não foram feitas a deposição. Além disso, a xilana que foi incorporada permaneceu estável, 

ou seja, não foi degradada durante o processo de branqueamento, fato que foi comprovado 

através de testes de resistência realizados ao final da produção da polpa. 

 Outro exemplo de aplicação para a xilana é a fabricação de películas de 

revestimento para alimentos, medicamentos, embalagens e curativos. Os filmes 

convencionais, normalmente, são higroscópicos e frágeis, portanto não conferem uma boa 

barreira a gases. Esse problema foi contornado pela incorporação de hemicelulose 

quimicamente modificada como agente plastificante. Esse material renovável e de alta 

flexibilidade representa um potencial para produção de filmes hidrofóbicos aplicados em 

embalagens e para fabricação de membranas seletivas (HANSEN; PLACKETT, 2008).  

 Polímeros com alta capacidade de absorver fluidos aquosos apresentam também 

uma importante aplicação na área agrícola, industrial e biomédica. Eles são formados por 

uma rede tridimensional levemente reticulada e são conhecidos como hidrogéis (ZHANG 

et al, 2014; DAX et al., 2014). Muitos desses hidrogéis são hoje fabricados a partir de 

hemiceluloses. Para funcionalizar esta hemicelulose e dar a ela a característica de 
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hidrofilicidade, são introduzidos monômeros ligados à cadeia principal e também através 

de ligações cruzadas com outras hemiceluloses já funcionalizadas para formar assim a rede 

reticulada. As vantagens de se utilizar a hemicelulose para fabricação deste tipo de 

polímero estão em sua boa degradabilidade, baixa toxicidade e possuírem capacidade de 

inchamento controlada (PENG et al., 2009; ZHANG et al., 2013; PENG et al., 2012).  

  

2.4       Extração de xilanas por processos físico-químicos  

 

 Existem diferentes métodos químicos e físicos para a extração de xilanas da parede 

celular, utilizando processos por explosão a vapor, método hidrotérmico, micro-ondas, 

extração alcalina em meio aquoso ou em solventes orgânicos (FANG et al., 2000; 

WESTBYE et al., 2006). Em polpa de eucalipto branqueada, por exemplo, foram extraídas 

60% de xilana em meio alcalino, seguido de precipitação por etanol e ultrafiltração 

(TALJA et al., 2009). A extração alcalina a frio foi usada por Gomes et al. (2015) para 

extração de xilana de polpa Kraft de eucalipto não branqueada. O estágio de extração 

alcalina a frio foi realizado a uma temperatura de 30 °C por 30 minutos. A polpa foi 

mantida a 10% de consistência na dosagem de NaOH de 70 g L-1 e obteve-se 62% de 

rendimento de xilana. 

 Fatores importantes que afetam diretamente o processo de extração das xilanas 

devem ser considerados, como a presença dos grupos pendentes e o padrão de substituição 

da cadeia. Após a obtenção da cadeia isolada, esses fatores também irão afetar as 

propriedades desta xilana, como solubilidade, massa molar, reologia, comportamento 

térmico e tensão superficial (EBRINGEROVA; HEINZE, 2000; DEUSTCHMANN et al., 

2012). De acordo com as especificações da xilana desejada, deve-se escolher o método de 

extração ideal, pois eles diferem entre si em relação ao rendimento, grau de polimerização, 

padrão de substituição e pureza das hemiceluloses extraídas (PENG et al., 2012; ZHANG 

et al., 2014). 

 Para uma extração eficiente da xilana é necessário primeiramente romper as 

ligações existentes entre a lignina e a hemicelulose. Essas ligações podem ser covalentes, 

do tipo éster e éter, ou por meio de interações, como ligações de hidrogênio e forças de van 

der Waals. As ligações do tipo éster ou éter são intermediadas por ácidos hidroxicinâmicos 

como o ácido p-cumárico e o ácido ferúlico. Ácido ferúlico pode estar ligado na posição O-

5 de resíduos arabinofuranosil das xilanas e também de forma cruzada com a lignina 

através de ligações éter (Figura 3), enquanto o ácido cumárico encontra-se esterificado à 
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lignina (LAM et al., 1994). Desta forma, todas essas interações vão de alguma maneira 

influenciar os processos de extração em geral da hemicelulose, já que elas representam 

uma barreira que se deve quebrar para a obtenção da xilana isolada e purificada (HIMMEL 

et al., 2007).    

 

Figura 3 - Representação esquemática da ligação β-éter entre a lignina e o ácido ferúlico e 

éster com a arabinose. 

 

 

Fonte: Adaptado de Sun; Tomkinson, 2004 

 

Entretanto, já se sabe que existem diversas desvantagens da extração química como, 

por exemplo, aumento das etapas de purificação, geração de efluentes poluidores, presença 

de inibidores, perda de material e algumas vezes até mesmo custo de processo como um 

todo, já que a utilização de extração química depende de elevadas temperaturas e 

concentração de reagentes (QING et al., 2010).  

 

2.5       Extração enzimática de xilanas 

 

 Uma alternativa ao processo químico seria o uso de enzimas que clivam as ligações 

entre a lignina e hemicelulose na parede celular, tais como feruloil esterase e glucuronoil 

esterase ou ainda endoxilanases que clivam internamente a cadeia de xilana diminuindo 

seu grau de polimerização, facilitando a sua extração (HAKKALA et al., 2013; CORNU et 

al., 1994). A partir da década de 1980 vários estudos de aplicação de xilanases para 

remoção de xilana residual de polpas celulósicas foram realizados no intuito de auxiliar nas 

etapas de branqueamento. Muitos ensaios de otimização envolvendo carga de enzima, pH e 

temperatura de tratamento foram desenvolvidos (PAICE, JURASEK, 1984; POUTANEN 
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et al, 1990). 

 Uma característica da hidrólise enzimática em comparação com a química é que as 

enzimas reagem em condições amenas, ao contrário das variantes químicas 

correspondentes, que exigem condições reacionais severas. A capacidade de atuar em 

temperaturas brandas, condições neutras e aquosas, além do elevado número de ciclos 

catalíticos, chama a atenção para o uso comercial de enzimas, embora os fatores 

relacionados a custo e disponibilidade da enzima possam inviabilizar sua aplicação 

(WONG; MANSFIELD, 1999). O custo do biocatalisador no final do processo sempre foi 

considerado proibitivo. Os parâmetros técnicos como atividade, estabilidade, seletividade e 

alvos comerciais devem ser considerados. Um exemplo disso é a indústria têxtil que se 

moveu de um processo totalmente químico para o uso de amilase bacteriana, usado para 

retirada do amido das fibras, que é previamente incorporado para facilitar a fiação 

(MUSSATO et al., 2007).  

 Entre as dificuldades técnicas para a hidrólise enzimática da xilana do bagaço de 

cana-de-açúcar está a restrição para as enzimas penetrarem nas camadas mais internas da 

parede celular, em razão da sua alta massa molar. A acessibilidade limitada aos 

polissacarídeos da parede celular vegetal se deve ao seu elevado grau de organização, em 

que as cadeias de hemicelulose mais internas se encontram encapsuladas por microfibrilas 

de celulose e também devido à baixa porosidade do material. Outro aspecto importante 

para garantir o maior sucesso da ação enzimática é a presença ou não da lignina. A ação 

inibitória da lignina foi atribuída à adsorção inespecífica (NAKAGAME et al., 2010) e à 

diminuição da acessibilidade aos polissacarídeos (MOONEY et al., 1997). Para aumentar a 

eficiência de conversão enzimática da hemicelulose deve-se deixá-la mais exposta, o que 

pode ser feito pelo pré-tratamento da matéria-prima. 

 

2.6       Pré-tratamento dos materiais lignocelulósicos 

 

 Existem diversos métodos de pré-tratamento que podem ser aplicados à biomassa 

na tentativa de romper as interações entre os componentes da parede celular e dissolver um 

ou outro componente. São métodos químicos, físicos, mecânicos ou biológicos ou por 

meio da interação de dois ou mais métodos visando o melhor resultado possível 

(PANDEY, 2000).  

 O pré-tratamento mecânico visa principalmente o aumento da área superficial 

através da redução do tamanho das partículas, processo que é favorável para a 
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sacarificação enzimática. Esta diminuição pode ser alcançada por meio da moagem ou 

trituração do material, sendo que a principal desvantagem deste processo é o alto consumo 

de energia (PALMOWSKI; MULLER, 1999). 

 O pré-tratamento químico pode ser realizado em meio ácido ou alcalino, e tem 

como objetivo a solubilização de um ou mais componentes da biomassa. O tratamento com 

ácido diluído é bastante utilizado devido ao seu custo relativamente baixo e por uma certa 

facilidade de realização em larga escala (SHEKIRO, 2014). Um exemplo é o tratamento 

com ácido sulfúrico diluído que atua principalmente sobre a hemicelulose, já que essa 

possui menos regiões cristalinas e uma taxa de hidrólise maior, quando comparada com a 

celulose. Neste caso, são liberados monômeros e diversos oligômeros com massa molar de 

até 2 kDa (HIMMEL et al., 2007; SHUAI et al., 2010; SHEKIRO III et al., 2014). No pré-

tratamento alcalino, por sua vez, quase não ocorre degradação da celulose e, a lignina e a 

hemicelulose são solubilizadas (CARVALHEIRO et al., 2008). Um dos problemas deste 

tratamento, que pode reduzir a sua eficiência, são as reações de peeling que ocorrem em 

temperaturas superiores a 100ºC ou em concentrações elevadas de álcali. Esta reação 

ocorre a partir do terminal redutor, que é passível de isomerização, gerando a possibilidade 

de clivagem da ligação β-1,4, liberando novo terminal redutor (figura 4). Uma forma de 

contornar este obstáculo é a partir da adição de agentes capazes de reduzir ou oxidar o 

carbono 1 fazendo com que a cadeia de polissacarídeos se torne mais estável (WANG et 

al., 2015). 

 O pré-tratamento da biomassa pode alcançar um resultado desejável com uma 

maior preservação de hemiceluloses possível, baixa geração de produtos de degradação 

agregado a um consumo mínimo de energia. 
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Figura 4 - Mecanismo da reação de peeling em glucomanana. 

 

17 

 

 

Fonte: Adaptado de Wang, 2014 

 

2.5.1. Pré-tratamento quimio- termomecânico 

  

 O pré-tratamento quimio-termomecânico (CTM) é composto de uma etapa de 

cozimento empregando reagentes químicos, ácidos ou alcalinos seguido de uma etapa de refino 

do material pré-tratado (ZHU et al., 2009; MENDES et al., 2011). 

 O pré-tratamento com sulfito é usado na produção de polpas químicas há muitos anos, 

mas a partir de 1950, o emprego deste pré-tratamento diminuiu com a introdução da polpação 

kraft através da qual eram obtidas polpas com melhores propriedades mecânicas, maior 

recuperação de produtos químicos utilizados no processo, menor gasto de energia e tempos de 

cozimento. Entretanto, o processo com sulfito ainda apresenta algumas vantagens frente à 

polpação kraft, como a maior alvura das polpas não branqueadas, maior rendimento e não 

apresenta o problema da emissão de odores (ALÉN, 2000). 

No pré-tratamento empregando sulfito ocorrem dois tipos de reações de deslignificação: 

sulfonação e clivagem da ligação do carbono alfa da lignina. A reação tem início com a 

desprotonação  do  OH  fenólico,  gerando  a  metileno  quinona,  pela  clivagem  do  carbono  α,  os  

íons sulfito no meio reacional podem reagir com  o  carbono  α  da  estrutura  de  lignina  sulfonando-

a.  A  seguir,  ocorre  clivagem  do  carbono  β,  observa-se uma intensa fragmentação da molécula 

que, aliada a sulfonação torna a lignina mais hidrofílica, gerando compostos solúveis no meio 

reacional  (SJOSTROM, 1993) (ALEN; GELLERSTEDT, 2009; FENGEL; WEGENER, 

1983b)  (Figura 8).O conteúdo de espécies sulfúricas no processo sulfito é representado por 

 

Fonte: Adaptado de Wang et al., 2015 

 

 

2.6.1 Pré-tratamento quimio- termomecânico  

 

 Este método, também conhecido pela sigla CTM, consiste em uma primeira etapa 

de cozimento com reagentes químicos e uma segunda etapa de refino deste material. Um 

dos métodos mais conhecidos é o tratamento com sulfito, podendo ser em meio ácido 

(ZHU et al., 2009) ou alcalino (MENDES et al., 2011). Neste método ocorrem as reações 

de sulfonação e de quebra da ligação éter do carbono alfa da lignina. Na primeira reação, a 

desprotonação do OH fenólico gera a metileno quinona e posteriormente, os íons sulfito 

reagem com o carbono alfa, clivando a ligação éter presente no carbono beta, promovendo 

assim uma fragmentação sequenciada da molécula, tornando a lignina menos hidrofóbica 

(SJOSTROM, 1993). As proporções do pré-tratamento são dadas pela quantidade de 

dióxido de enxofre (SO2), íons sulfito hidrogênio (HSO3
-) e íons sulfito (SO3

2-) (ALÉN, 

2000). 

 O processo sulfito em meio alcalino é capaz de promover uma maior quebra das 

ligações beta-O-aril, que representam a ligação mais abundante na lignina. Dessa forma, o 

processo permite uma despolimerização mais eficiente da lignina juntamente com uma 

maior solubilização. Na figura 5 pode ser visualizada a reação de sulfonação da lignina. 
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Figura 5 - Mecanismo de sulfonação da lignina em meio alcalino. 

 

18  

 

dióxido de enxofre (SO2), íons sulfito hidrogênio (HSO-
3) e íons sulfito (SO3 

2-) em proporções 

dependendo do pH do licor de cozimento (ALÉN, et al., 2000b). Pelo equilíbrio químico, em 

meio ácido (pH < 4) observa-se maior concentração de SO2, enquanto que para meio neutro 

(pH > 4) e alcalino (pH > 8), há maior predominância de HSO-
3 e SO3

2-, respectivamente 

(SJOSTROM, 1993). 

 Zhu e colaboradores (2009) realizaram um pré-tratamento quimio-termomecânico de 

madeira, no qual utilizou sulfito em meio ácido, seguido de refinamento do material,  um 

processo que foi denominado SPORL (sulfite pretreatment to overcome recalcitrance of 

lignocellulose). Os resultados mostraram uma quase completa separação das hemiceluloses, 

parcial deslignificação e sulfonação da lignina, favorecendo as etapas seguintes de diminuição 

do tamanho de partícula e hidrólise enzimática.  

Quando o meio empregado para o pré-tratamento sulfito é  alcalino, as reações mais 

importantes ocorrem com a lignina. O processo sulfito promove maior quebra das ligações beta-

O-aril (ligações mais abundantes na lignina) que a polpação soda, pois os íons sulfito são 

melhores nucleófilos que os íons hidroxila. Nesse sentido, o processo sulfito permite maior 

despolimerização e, consequentemente, maior solubilização da lignina que o processo que 

utiliza apenas álcali.  

 

Figura 8: Mecanismo de sulfonação da lignina em meio neutro ou alcalino. 

 

Fonte: adaptado de Henriksson, 2009. 

 

 Quanto aos polissacarídeos, pode-se observar que as hemicelulose são as mais 

susceptíveis ao tratamento com sulfito alcalino. Há remoção dos grupos acetil, devido a 

 

Fonte: Henriksson et al., 2009 

 

 Entretanto, no processo de tratamento com sulfito alcalino, parte da hemicelulose é 

solubilizada. Reações de saponificação também ocorrem, removendo assim os grupos 

acetil, além da diminuição do grau de polimerização que pode ocorrer devido às reações de 

peeling em altas temperaturas. Os ácidos hidroxicinâmicos também podem ser liberados 

pelo rompimento das ligações éster entre a hemicelulose e a lignina (MENDES et al., 

2011).  

 Mendes e colaboradores (2011) realizaram este pré-tratamento em bagaço de cana-

de-açúcar e observaram alterações físicas na fibra como inchamento e aumento da 

capacidade de retenção de água, provavelmente causados pela remoção parcial da lignina e 

hemicelulose, e com isso eles obtiveram um aumento na etapa consecutiva de hidrólise 

enzimática da celulose e hemicelulose (MENDES et al., 2011; 2013). Esse pré-tratamento 

removeu cerca de 50% de lignina, mas preservou grande parte dos polissacarídeos do 

bagaço de cana, considerando que apenas de 28% de hemicelulose e 7% da celulose de 

bagaços pré-tratados com 10% de sulfito de sódio e 5% de NaOH, a 120 oC/2 h foram 

solubilizados (MENDES et al., 2013). Por este ser uma das metodologias de pré-

tratamento da biomassa que mais preserva a porção da hemicelulose, ela foi escolhida para 

ser utilizada neste trabalho, visando uma maior extração possível das xilanas contidas no 

bagaço de cana.    
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2.7       Hemicelulases 

 

 Devido à heterogeneidade das xilanas e sua complexidade estrutural é esperado que 

exista também uma grande variedade de enzimas xilanolíticas com especificidade, 

sequências primárias e tamanhos variados (COLLINS et al., 2005). A cadeia principal da 

xilana é hidrolisada pelas β-1,4-endoxilanases (EC 3.2.1.8) à pequenos oligossacarídeos, 

que são clivados pelas β-xilosidases (EC 3.2.1.37) à xilose. Os grupos pendentes da xilana 

são removidos pela ação das enzimas α-L-arabinofuranosidases (EC 3.2.1.55), α- 

glucuronidases (EC 3.2.1.131), acetilxilana esterases (EC 3.2.1.72) e feruloil esterases (EC 

3,1,173). A conversão da xilana em seus monômeros constituintes é, portanto, dependente 

da ação cooperativa entre essas enzimas (SUNNA, ANTRANIKIAN, 1997). Os sítios de 

ataque de cada enzima deste complexo podem ser verificados na figura 6. 

 

Figura 6 - Estrutura da xilana e os sítios de ataque das enzimas do complexo xilanolítico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Ragauskas et al., 2014 

  

As β-1,4-endoxilanases são originadas tanto de fontes vegetais como também 

podem ser encontradas em microrganismos (arqueas, bactérias, actinomicetos e fungos) 

(COUGHLAN, HAZLEWOOD, 1993). A ação dessa enzima resulta no decréscimo do 

grau de polimerização do substrato, devido à hidrólise das ligações glicosídicas internas 

presentes na cadeia principal da xilana, de forma não aleatória (SUNNA, 

ANTRANIKIAN, 1997). 

 A partir da sequência de aminoácidos e de informações bioquímicas e estruturais, 

as β-1,4-endoxilanases são classificadas em diferentes famílias de glicosil hidrolases (GH5, 
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GH8, GH9, GH10, GH11, GH12, GH16, GH26, GH30, GH43, GH44, GH51 e GH62 

(http://www.cazy.org/). A maioria das xilanases conhecidas pertence às famílias GH10 e 

GH11, as quais têm sido extensivamente estudadas, dada à relevância industrial 

(COLLINS et al., 2005; KULKARNI et al., 1999). As xilanases da família 10 liberam 

produtos menores que as da família 11, a partir de glucuronoxilana e acetil xilana. 

Xilanases da família 11 apresentam baixa massa molar, um grande sitio ativo e preferem 

clivar cadeias principais sem substituintes, enquanto que as xilanases da família 10 tem um 

sitio ativo menor e são capazes de clivar cadeias principais próximas a substituintes 

(VARDAKOU et al., 2004). Deste modo, a família 10 de xilanases geralmente não requer 

remoção dos substituintes para agir.  

 A maior versatilidade catalítica das xilanases da família 10 parece ser resultado de 

sua estrutura terciária (BIELY et al., 1997). Algumas xilanases da família 10 hidrolisam 

xilana e celulose, embora a atividade em xilana seja o dobro. A clivagem da 

glucuronoxilana ocorre adjacente à xilose ramificada e requer duas unidades não 

substituídas. Os produtos da hidrólise são xilobiose e xilotriose substituída na extremidade 

não redutora (KOLENOVÁ et al., 2006; BIELY et al., 2016).  

 

2.7.1 Xilanases da família GH30 

 

 A família GH30 compreende xilanases especializadas na hidrólise de 

glucuronoxilanas. Originalmente essas enzimas foram classificadas na família GH5. O 

modo de clivagem da cadeia principal de glucuronoxilanas é dependente da presença de 

ácidos urônicos, sendo que, seu sítio de ligação reconhece o MeGlcA e cliva a molécula na 

segunda ligação glicosídica após esta ramificação, ou seja, em direção ao terminal redutor 

(figura 7). A xilanase GH30 apresenta ação catalítica bem maior sobre glucuronoxilana em 

relação à arabinoxilana e seus produtos de hidrólise são ácidos aldourônicos com fórmula 

geral MeGlcAXyln (n 3). A enzima reconhece o grupo carboxila do resíduo de ácido 

urônico e a eliminação deste grupo por esterificação com metanol diminui a sua atividade. 

Logo, ela possui alta atividade específica em glucuronoxilana e xilooligossacarídeos 

ácidos. Finalmente, também foi visto que a xilanase GH30 não discrimina substituintes 

MeGlcA e GlcA. Esta xilanase hidrolisa xilana muito lentamente ou não hidrolisa 

oligossacarídeos ou polissacarídeos que não contenham a referida ramificação (BIELY et 

http://www.cazy.org/
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al., 2014). 

 A primeira enzima deste tipo foi reportada por Nishitani e Nevins (1991), sendo a 

maioria de origem bacteriana (VALENZUELA et al., 2012; VERMA; GOYAL, 2014; St 

JOHN et al., 2014).  

 

Figura 7 - Especificidade de endoxilanase GH30 na clivagem de glucuronoxilana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Biely et al., 2016. 

 

 

 Estudos realizados em uma xilanase da família GH30 de Clostridium 

thermocellum, denominada de Xyn30A, descreveram a estrutura tridimensional da proteína 

(figura 8). A xyn 30 A é composta por 8 folhas β cercadas por uma α-hélice formando a 

estrutura de barril (β/α)8, com uma cavidade para a entrada do substrato (VERMA; 

GOYAL, 2014). Foi também verificado em algumas linhagens a presença de um módulo 

de ligação de carboidratos (CMB) que se liga ao ácido glucurônico e aumenta o 

desempenho catalítico, mantendo o substrato com maior proximidade da estrutura protéica 

(VALENZUELA et al., 2012). Acredita-se, portanto que a função evolutiva da subfamília 

GH30 foi a incorporação deste CBM junto ao módulo de ligação, fundamental para a 

atividade desta enzima. O sítio catalítico da xilanase GH30 revelou loops que se conectam 

entre si e que são mais longos em direção ao N-terminal do que aqueles que estão no C-

terminal, isso provavelmente indica a maior facilidade para a entrada de oligossacarídeos 

maiores e mais ramificados quando se comparado com a estrutura tridimensional de outras 
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xilanases (LARSON et al, 2003).  

Além disso, a análise feita desta estrutura revelou que os resíduos aromáticos do 

sítio catalítico são altamente conservados dentro da família GH30. Foi então previsto que o 

mecanismo de catálise ou hidrólise da ligação glicosídica do substrato ocorre através de 

uma retenção da configuração anomérica. Um par de ácidos carboxílicos no sítio ativo atua 

como doadores de próton e o substrato como receptor (RYE; WITHERS, 2000). A catálise 

é feita através do mecanismo de retenção e esses resíduos aromáticos conservados do sítio 

catalítico estão diretamente relacionados com as interações polares entre as moléculas 

envolvidas, formando ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas com a cadeia 

principal da xilana.  

 

Figura 8 - Representação estrutural tridimensional da XYN 30A, mostrada pelo lado frontal 

(C-terminal). A estrutura mostra o núcleo catalítico em que as 8 folhas β estão cercadas pela α-

hélice, dando a forma de barril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Verma; Goyal, 2014. 

 

 

O fungo Trichoderma reesei produz várias xilanases que já foram amplamente 

estudadas, sendo três da família 11 (XYN I, XYN II e XYN V), uma da família 10 (XYN 

III) e duas da família 30 (XYN IV e XYN VI) (BIELY et al., 2014). A xilanase XYN IV 

(GH30) apresenta massa molar de 43 kDa e ponto isoelétrico (pI) próximo de 7. O pH 

ótimo da XYN IV está entre 3,5 e 4 e a temperatura ótima entre 40 e 50 oC (TENKANEN 

et al., 2013). A xilanase XYN IV, expressa em genomas de fungos patógenos de plantas 

núcleo catalítico  

Estrutura β-lateral 
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como o Trichoderma, Colletotrichum, Penicillium e Aspergillus, apresenta homologia com 

xilanases GH30 bacteriana dependente do ácido glucurônico. O gene desta proteína 

apresenta uma similaridade de 66.6% e igualdade de 33% com o gene da xilanase VI, 

estudada no presente trabalho. A xilanase IV possui atividade “exo” em glucuronoxilanas, 

atuando somente a partir da ponta redutora e apresenta maior atividade em cadeias de 

xilanas lineares (TENKANEM et al, 2013).  A diferença entre a xilanase GH30 deste 

fungo com aquelas já descritas para bactérias foi a falta de um aminoácido arginina 

protonado. Este resíduo permite a interação com o grupo carboxílico do metil glucurônico 

das xilanas, no momento da clivagem. Na xilanase GH30 de três fungos a arginina foi 

trocada pelos aminoácidos glutamina e glutâmico, sendo assim tais xilanases não são 

dependentes do ácido glucurônico para a sua ação nas xilanas (TENKANEM et al, 2013).   

Mais recentemente, uma endoxilanase da família GH30, presente no genoma de 

Trichoderma reesei RUTC-30, foi expressa, purificada, caracterizada e denominada de 

XYN VI. A massa molar da enzima glicosilada foi de 57 kDa e depois da desglicosilação 

enzimática a massa diminuiu para 47 kDa. O pH ótimo foi determinado entre 4-5, a 

temperatura ótima de 50 oC e o pI 8,5. A atividade específica em diversos polissacarídeos 

em pH 5 e a 40°C foi de 6-7 U.mg-1 de proteína em glucuronoxilana de beechwood e 0,005 

U.mg-1 em arabinoxilana (BIELY et al., 2014). Suas características físico-químicas e massa 

molar são similares à xilanase IV, porém a xilanase VI mostrou ser dependente do ácido 

glucurônico ou metil glucurônico para a sua ação (TENKANEN et al., 2013; BIELY et al., 

2014). 

O fungo Trichoderma reesei QM6a foi utilizado neste trabalho para a obtenção da 

sequência genética da xilanase VI. Esta linhagem selvagem foi isolada na década de 1970 e 

caracterizada pela sua rápida habilidade em degradar tecidos de algodão (REESE, 1976). 

Essa linhagem foi bastante utilizada para o desenvolvimento de diversos mutantes com a 

intensão de aumentar a produção das celulases. Por exemplo, a partir da mutação de T. 

reesei QM6a com luz ultra-violeta foi gerada a cepa de T. reesei QM9414 e a partir desta 

foi obtida a cepa de T reesei RUTC-30, através de mutação com nitrosoguanidina 

(MONTENECOURT, EVELEIGH, 1979; REESE, 1976). 

A sequência completa do fungo Trichoderma reesei QM6a está depositada no 

GenBank com o código de acesso: “GL985083.1” e a sequência da xilanase VI (GH30) foi 

depositada no GenBank com código de acesso de “EGR45006.1” e também possui número 

de acesso no Uniprot de “G0RV92”, recursos os quais disponibilizam o código genético e 

informações dessa xilanase na web.  
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Genes ortólogos de XYN VI foram encontrados em outros fungos como 

Trichoderma, Colletotrichum, Penicillium, Coprinopsis, Aspergillus e Fusarium, sugerindo 

um importante papel de enzimas GH30 na digestão de polissacarídeos da parede celular 

das plantas durante a invasão desses fungos em seus tecidos (BIELY et al., 2014). 

  

2.8       Clonagem e Expressão Heteróloga 

 

 As proteínas extraídas de organismos selvagens dificilmente são recuperadas com 

quantidade e nível de pureza desejável para as aplicações biotecnológicas. Com o 

progresso da Engenharia Genética, na década de 1980, a produção e expressão de uma 

proteína de interesse em larga escala se tornou possível sob a forma recombinante e em um 

tempo reduzido, utilizando-se para isso células hospedeiras de várias origens como 

bacterianas, células eucarióticas, dentre outras. Os processos de transformação, em geral 

são comuns a todos os organismos e consiste basicamente nas seguintes etapas: (i) 

preparação de células competentes, ou seja, capazes de incorporar DNA exógeno, (ii) 

indução da entrada de DNA exógeno nas células e (iii) seleção de células transformadas 

por pressão seletiva, de modo que somente células transformadas sobrevivam, ao 

expressarem a informação contida no DNA exógeno. Basicamente, uma estratégia consiste 

em introduzir genes após promotores reguláveis que estão inseridos em elementos 

genéticos independentes denominados plasmídeos (YOKOHAMA, 2003). 

Com o avanço exponencial do estudo genético de proteínas recombinantes, diversas 

metodologias diferentes têm sido descobertas e cada uma com vantagens e desvantagens 

que devem ser analisadas de acordo com as características da proteína que se deseja clonar 

e com a finalidade da mesma. Exemplos da utilização da tecnologia do DNA recombinante 

incluem a expressão heteróloga de proteínas em fungos, leveduras e bactérias, visando 

estudos estruturais e funcionais (tabela 1).  

.  
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Tabela 1 - Comparação das principais características entre diferentes plataformas 

biotecnológicas empregadas para a produção de proteínas heterólogas em meio de cultura 

líquido. 1 acetilações; 2 fosforilações; 3 glicosilações. 

 

Característica Bactéria 
Fungo 

filamentoso 
Levedura 

Células de 

mamíferos 

Cultura de 

parede vegetal 

Crescimento 

celular 
Horas até dias 

Dias até 1 

semana 

Dias até 1 

semana 
Semanas Meses 

Custo do meio 

de cultura 
Baixo à médio Baixo à médio Baixo à médio Alto Médio à alto 

Nível de 

expressão 
Baixo à alto Baixo à alto Baixo à alto Baixo à alto Baixo 

Local de 

secreção 
Periplasma Meio de cultura Meio de cultura Meio de cultura Meio de cultura 

Modificações pós-traducionais 

Dobramento 

da proteína 

Redobramento 

usualmente 

requerido 

Redobramento 

as vezes 

requerido 

Redobramento 

as vezes 

requerido 

Dobramento 

apropriado 

Dobramento 

apropriado 

Ligações O 

Ac1, Fosf2, 

Glic3 

Não Sim Sim Sim Sim 

        Fonte: Adaptado de Nevalainen; Te’o; Bergquist, 2005. 

 

 Uma das abordagens que tem sido recentemente estudada se trata da obtenção de 

uma sequência gênica extraída de um organismo seguido da clonagem em um vetor do tipo 

shuttle, que são plasmídeos que se propagam em duas espécies, inserido inicialmente em 

bactéria (Esherichia coli). A função da bactéria seria a de replicação deste DNA de 

interesse para posterior inserção em outro organismo. A bactéria para ser transformada 

com o DNA exógeno precisa se tornar competente e, uma das formas utilizadas é por meio 

do tratamento em cloreto de cálcio gelado e curto choque térmico a 42 oC (INOUE et al, 

1990). 

 

2.8.1 Transformação em bactéria 

 

Uma forma de clonagem e expressão de proteínas de interesse é por meio do 

sistema de expressão em bactéria E. coli. Este sistema é o mais utilizado, correspondendo a 

cerca de 60% dos registros literários (CORREA; OPPEZZO, 2011). Este fato se dá devido 

ao fácil acesso às informações sobre sua fisiologia, bioquímica e pelo constante 

desenvolvimento das técnicas e ferramentas utilizadas em sua manipulação (SORENSEN; 



 
 
 

41 
 

  

MORTENSEN, 2005).  

Uma das principais limitações deste sistema é a presença de regiões intrônicas no 

gene de proteínas quando extraídas de organismos eucariotos, pois a bactéria não possui o 

maquinário para o processamento dessas regiões. Uma das formas de contornar esta 

limitação é realizar a clonagem diretamente do RNA mensageiro. Outra dificuldade deste 

processo se encontra durante o procedimento de purificação, que podem ocorrer problemas 

com relação à estabilidade, solubilidade e níveis de expressões suficientes. Para isso então, 

uma alternativa é adicionar à proteína caudas no momento da expressão nos terminais N- 

ou C-, para facilitar a purificação e detecção da mesma. Esta etapa é comumente realizada 

com a cauda de histidinas, contendo de seis a dez resíduos consecutivos, otimizando a 

purificação via cromatografia de afinidade (GE HEALTHCARE, 2009). 

Neste sistema é importante se considerar o tipo de vetor utilizado bem como sua 

região promotora que deve ser baseada em um promotor forte do tipo T7, por exemplo, que 

é reconhecido pela RNA polimerase do bacteriófago T7. Estas construções são 

denominadas pET (plasmid for expression by T7 RNA polymerase) e algumas delas podem 

conter o promotor T7-lac que é induzido pela presença do IPTG, permitindo uma 

expressão um pouco mais limitada à proteína-alvo (NOVAGEN, 2003).  

 

2.8.2 Transformação em levedura 

 

 Durante os últimos anos, o sistema de expressão em levedura Pichia pastoris vem 

sido cada vez mais estudado e utilizado para a produção de proteínas heterólogas. Um dos 

motivos deste crescente interesse é o fato dele reunir as vantagens dos sistemas de 

expressão em eucariotos, como o processamento das proteínas e as modificações pós-

traducionais, agregando as vantagens dos sistemas procarióticos como E. coli, que possui 

uma manipulação molecular e genética simples e relativamente mais barata. Além disso, 

nesse sistema é possível utilizar uma construção contendo o peptídeo sinal fator α, na 

porção N-terminal, fazendo com que a proteína seja secretada com um alto nível de 

expressão. Como a P. pastoris se trata de uma levedura metilotrófica, a enzima álcool 

oxidase, que promove a oxidação do metanol a formaldeído e peróxido de hidrogênio, 

possui baixa afinidade com o O2, resultando em um mecanismo compensatório, fazendo a 

célula produzir ainda mais proteína. Dessa forma, o promotor da regulação da produção de 
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álcool oxidase pode ser utilizado para regular a expressão da proteína alvo, aumentando os 

níveis de expressão através da indução por metanol (LIFE TECHNOLOGIES, 2010).  

 A maioria dos vetores possuem um cassete de expressão composto por um 

fragmento de 0,9 kb, constituído da sequência promotora induzível da álcool oxidase 

(AOX1) e por um pequeno fragmento derivado de AOX1 com as sequências requeridas para 

a terminação da transcrição. Entre essas duas sequências está o local para inserção do gene 

heterólogo (figura 9). Além dos promotores induzíveis, como o AOX1, promotores 

constitutivos têm sido utilizados com sucesso em P. pastoris. 

Outra vantagem de expressar proteínas heterólogas por este sistema é que a 

levedura P. pastoris, originalmente, secreta uma baixa quantidade de proteínas nativas, 

facilitando assim a primeira etapa de purificação da proteína alvo. Além disso, é capaz de 

fazer modificações pós-traducionais como glicosilação e formação de ligações dissulfeto 

nas proteínas que sintetizam (BARR et al., 1992). 

Uma etapa que normalmente é adicionada neste sistema de expressão é a etapa de 

linearização do plasmídeo. Após a confirmação da clonagem em E. coli, o plasmídeo 

extraído, já contendo o vetor ligado à região codificadora da proteína alvo, deve ser 

linearizado para se estimular a recombinação e facilitar a entrada no DNA da P. pastoris, 

elevando as chances de sucesso de transformação na levedura (LIFE TECHNOLOGIES, 

2010). 

 

Figura 9 - Desenho esquemático do mecanismo de inserção do plasmídeo já contendo o DNA 

codificante da proteína alvo ao DNA genômico da levedura. AOX1 - sequência promotora induzível 

da álcool oxidase  

Fonte: Life Technologies, 2010. 
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2.8.3 Transformação em fungo filamentoso 

 

 O processo de transformação em fungos filamentosos segue as mesmas etapas 

comuns a todos os organismos. Para a introdução do DNA exógeno existem diversas 

metodologias disponíveis, sendo que algumas utilizam células intactas como: 

bombardeamento de células com micro projéteis contendo DNA transformante 

(biobalística) (ARMELO et al., 1990) e também se tem descrito o processo de transferência 

gênica mediada por Agrobacterium tumefaciens (agro-transformação) (De GROOT et al, 

1998). Já outras metodologias utilizam células desprovidas de parede celular, uma barreira 

à entrada do DNA exógeno, por meio de tratamento lítico contendo quitinases e 

glucanases. O método mais comum para a introdução do DNA exógeno baseia-se na 

utilização de polietilenoglicol (PEG 6000) e cloreto de cálcio. Os íons de cálcio, 

dissociados em solução, carregam positivamente a membrana celular e o PEG tem a função 

de aglutinar os protoplastos, e justapor o DNA na superfície da membrana. Uma alternativa 

ao PEG é a eletroporação, que se baseia na aplicação de um pulso elétrico de alta 

amplitude, mas de curta duração, que polariza os componentes da membrana criando uma 

diferença de potencial através dela. Com isso, surgem micro rupturas que conferem 

permeabilidade reversível aos componentes exógenos (TIMBERLAKE et al., 1989).   

 As principais linhagens de fungos atualmente utilizadas para a produção industrial 

de proteínas são Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Trichoderma reesei e Aspergillus 

nidulans, este último tem se destacado por ser um organismo versátil e bem caracterizado 

do ponto de vista genético (NEVALAINEN; TE’O; BERGQUIST, 2005). Além disso, o 

sistema de transformação em fungos permite excluir a etapa de lise celular para extração e 

purificação das proteínas, já que neste caso, o fungo estaria produzindo-as em meio 

extracelular. 

Dentro desta abordagem de clonagem e expressão, Segato et al. (2012) descreveram 

um vetor denominado pEXPYR desenhado especialmente para utilização em fungo 

filamentoso (A. nidulans cepa A773) que dispensa a utilização de enzimas de restrição 

(figura 10). Uma característica deste vetor é a presença do promotor da glucoamilase de 

Aspergillus niger (glaP), fortemente induzido por maltose, resultando na super expressão 

do gene da proteína de interesse e secreção no meio extracelular a partir da presença de um 

peptídeo sinal.  
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O vetor pEXPYR apresenta marcas de seleção que conferem resistência a 

ampicilina e zeocina, um promotor da glucoamilase de A.niger (glaAP) para indução da 

expressão gênica mediada por maltose, seguido por uma região N-terminal, que contém o 

peptídeo sinal e o terminador triptofano (antrpCt). Na região de clonagem, existem sítios 

de restrição para as enzimas Notl e Xbal, para inserir o gene de interesse.  Possui uma 

marca de seleção bem definida e estável a qual consiste na reversão de auxotrofia 

composta pelo gene que codifica a orotidina-5,-monofosfato descarboxilase (pyr G). Essa 

enzima é fundamental para a biossintese de pirimidinas e sua presença complementa a 

linhagem de A. nidulans A773 (pyrG-) e possibilita a síntese de uracila e uridina. Essa 

marca permite selecionar as colônias transformantes positivas quando este ffungo é 

cultivado num meio mínimo sem adição de uracila e uridina. Além disso, este plasmídeo 

possui os genes de resistência à ampicilina.  

 
Figura 10 - Vetor pEXPYR para clonagem em Aspergillus nidulans.  

 
Fonte: Segato et al., 2012. 

 

 

Em estudos feitos no crescimento de Aspergillus nidulans selvagem em glicose, 

xilana e bagaço de cana pré-tratado com álcali por 96 horas, foi possível descrever o 

secretoma deste fungo no qual um total de 265 proteínas foram identificadas sendo 153 

expressas em glicose, 210 em xilana e 182 em bagaço. Dessas, 50% das proteínas 

secretadas em xilana e em bagaço foram enzimas do tipo CAZy, dentre elas, glicosil 

hidrolases, enzimas assessórias e carboidrato esterases. Dentre as glicosil hidrolases foi 

possível identificar neste estudo, a produção de enzimas das famílias: GH7 

(celobiohidrolases/exoglucanases), GH62 (alfa-L-arabinofuranosidase), GH3 (beta-

gluco/xilosidase), GH5 (endo-glucanases), GH6 (exo-glucanases), GH20 (beta-
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hexosaminidase), GH43 (xilanase), GH18 (quitinase), uma GH11 e duas GH10 (RUBIO et 

al, 2016). 

Este trabalho foi realizado utilizando-se o mutante de A. nidulans da linhagem 

A773 (pyrG89; wA3; pyroA4) que possui as características de auxotrofia à uracila e 

uridina, sendo complementar ao vetor pEXPYR, que é capaz de reverter esta auxotrofia 

(SEGATO, 2012). Mesmo com todas as vantagens descritas e a alta capacidade em 

produzir proteínas recombinantes, a complexidade biológica do A. nidulans da linhagem 

A773 e a maneira com que ele secreta as proteínas heterólogas ainda são pouco 

compreendidas e necessitam de mais estudos e desenvolvimento deste sistema 

(FLEISSNER; DERSCH, 2010). 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi utilizar linhagens de diferentes 

organismos para clonar e produzir a xilanase VI da família GH30 de Trichoderma reesei 

QM6a visando obter quantidades suficientes para realizar a extração de xilanas do bagaço 

de cana de açúcar mediada por esta enzima.  A hipótese é de que a xilanase VI produza 

xilanas com maior grau de polimerização a fim de se obter ao final do processo cadeias 

maiores do que aquelas obtidas por processos convencionais e por enzimas 

tradicionalmente existentes no mercado.  
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3 OBJETIVO 

 

 

3.1      Objetivo geral 

  

 Produzir uma endoxilanase VI da família GH30 de Trichoderma reesei QM6a, 

visando utilizá-la na extração de xilanas de alta massa molar do bagaço de cana-de-açúcar 

pré-tratado com sulfito alcalino. 

 

3.2      Objetivos específicos 

 

✓ Produzir a xilanase VI (GH30) recombinante de Trichoderma reesei QM6a 

testando três diferentes métodos de clonagem e expressão: 1) em fungo Aspergillus 

nidulans A773; 2) em bactéria Esherichia coli Rosetta-gami e 3) em levedura 

Pichia pastoris a fim de se obter quantidades suficientes de enzima que permita sua 

purificação e utilização; 

✓ Testar diferentes métodos de purificação para otimizar o processo para a xilanase 

VI clonada; 

✓ Identificar os produtos de hidrólise de xilanas comerciais e de xilanas do bagaço 

pré-tratado, pela xilanase VI e comparar as suas massas molares com aquelas 

obtidas por outras xilanases; 

✓ Determinar o rendimento dos ensaios de extração após caracterização química do 

bagaço pré-tratado e das frações de xilanas solubilizadas do bagaço. 

 

 

 



 
 
 

47 
 

  

4 METODOLOGIA 

 

4.1       Linhagens de microrganismos e plasmídeos 

 

 Trichoderma reesei QM6a foi obtido da coleção de cultura ATCC (13631™). A 

linhagem de Escherichi coli cepa TOP10 (Invitrogen) cálcio-competentes foi utilizada para 

propagação dos plasmídeos (tabela 2) e as linhagens de Aspergillus nidulans A773, 

Escherichia coli Rosetta-gami e Pichia pastoris X-33, foram utilizadas para a expressão da 

xilanase. 

 
Tabela 2 - Vetores utilizados em A. nidulans, E. coli Rosetta-gami e P. pastoris. 

 

Vetor Hospedeiro Tamanho Seleção Origem 

pEXPYR 
Aspergillus 

nidulans A773 
5000 pb 

Reversão de 

auxotrofia de 

uracila e uridina 

Segato et al. 

(2012) 

pET 24b 

(5000pb) 

E.coli Rosetta-

Gami 
5000 pb 

Gene de 

resistência à 

Canamicina 

IDT DNA 

pPICZα A Pichia pastoris 3600 pb 

Gene de 

resistência à 

Zeocina 

Invitrogen 

pGAPZα A Pichia pastoris 3147pb 

Gene de 

resistência à 

Zeocina 

Invitrogen 

                  Fonte: Arquivo próprio 

 

 

4.2      Construção dos primers da xilanase VI (GH30) de Trichoderma reesei  

 

A seleção da xilanase VI (GH30) de T. reesei foi feita a partir dos dados da 

literatura em que esta enzima foi clonada do genoma da linhagem de T. reesei RUT-C30 

(BIELY et al., 2014).  Através do código de entrada fornecido por Biely et al. (2014) para 

esse banco de dados, pôde-se encontrar a sequência de aminoácidos característica dessa 

xilanase pertencente à família GH30. No site NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) em sua opção “TBlast N” consegue-se converter essa sequência de 

aminoácidos em sequência de nucleotídeos, com o respectivo número de acesso 

https://www.atcc.org/Products/All/13631.aspx
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“G0RV92”, possibilitando a construção dos primers. 

As sequências completas foram submetidas à análise no servidor SignalP 4.1, 

disponível online em http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/ para identificação da região 

do peptídeo sinal, o qual foi excluído da sequência de aminoácidos. Esta etapa foi realizada 

pela aluna de Iniciação Científica do Departamento de Biotecnologia da EEL-USP, Bianca 

Oliva. O tamanho da xilanase VI (GH30) foi de 1323 pares de bases com a presença de um 

íntron de 79 pares de bases.  

 Baseado na sequência da proteína madura (sem o peptídeo sinal) apontada pelo 

SignalP 4.1, foram planejados os primers do gene da xilanase VI de T. reesei da linhagem 

QM6a e a síntese foi solicitada à empresa Sigma® - Life Science (tabela 3). Foram 

adicionadas aos primers, caudas de nucleotídeos complementares a região para inserção no 

vetor de clonagem pEXPYR por técnicas de recombinação in vitro (Gibson Assembly) 

(SEGATO et al., 2012). 

 

Tabela 3 - Primers utilizados na clonagem. As sequências em negrito correspondem a região de 

anelamento com o vetor pEXPYR, contendo de 9 a 12 nucleotídeos complementares ao vetor.  

 
Sentido Sequência TM (ºC) 

Forward GGGTTGGCACAAACCACCATCACCGTCAATGTTGGC 62,4 

Reverse GTCCCGTGCCGGTCA AGTCAGCTTCACCGTAACAACTCCCTT 62,6 

Fonte: Arquivo próprio 

 

 

4.3  Clonagem do gene da xilanase VI (GH30) e transformação em A. nidulans 

 

4.3.1 Cultivo do fungo T. reesei QM6a e extração do DNA genômico  

 

O fungo Trichoderma reesei QM6a foi previamente cultivado em meio básico 

líquido pH 5,5, batata dextrose (PDB) a 28°C sob agitação constante de 120 rpm. A massa 

de micélios obtida foi filtrada e macerada em almofariz com nitrogênio líquido até 

completa homogeneização. O macerado foi transferido para um micro tubo de centrifuga e 

adicionou-se 600 μL da solução de extração de DNA genômico (1mL de EDTA 0,5 mol L-

1, 1 mL de SDS 10% (m/v) e 8 mL de água destilada) e a mistura foi aquecida à 68°C 

durante 10 minutos. Centrifugou-se a 13000 x g por 5 minutos e o sobrenadante foi 
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transferido para outro tubo. Adicionou-se ao sobrenadante 40 μL de solução 5M de acetato 

de potássio e, após misturar por inversão, a solução foi mantida em banho de gelo por 10 

minutos. A suspensão foi centrifugada novamente a 13000 x g por 5 minutos. O 

sobrenadante foi transferido para outro tubo, ao qual adicionou-se 1mL de etanol 95% e 

centrifugou-se nas mesmas condições anteriores. O sobrenadante obtido nessa etapa foi 

descartado e o pellet formado foi lavado duas vezes com etanol 70%. Ao final das 

lavagens, o pellet foi seco à temperatura ambiente e ressuspendido em 50 μL da solução 

TE (Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM, pH 8,0), acrescida de 50 mg/mL de ribonuclease A 

(SIGMA R6513). Para a confirmação da presença do DNA genômico (DNAg) a fração 

obtida foi analisada por eletroforese em gel de agarose 1%, utilizando os marcadores 1 Kb 

plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific) como referência. A eletroforese foi realizada 

à 90 V por 1 hora. 

 

4.3.2 Tratamento do gene 

 

Para a amplificação da sequência gênica que codifica a proteína de interesse, foi 

utilizada a enzima DNA polimerase de alta fidelidade PhusionTM (New England 

BioLabs®). As reações de PCR (Polimerase Chain Reaction) foram montadas de acordo 

com os ciclos apresentadas na tabela 4, considerando que a velocidade de amplificação é 

de 1kb por minuto em um termociclador Bio-rad ®. 

 

Tabela 4 - Parâmetros utilizados nos ciclos e reações de PCR para amplificação da sequência 

de interesse.  

 

Ciclos                              Reação Concentração Volume 

98°C 30 seg  DNA 500 ng/uL 1uL 

98°C 10 seg  Primer Forward 100 ng/uL 1,25uL 

50°C 30 seg   25 vezes Primer Reverse 100 ng/uL 1,25uL 

72°C 30 seg  dNTP 2,5 mM 4uL 

72°C 10 min  DMSO 1x 1.5uL 

15°C 30 min  MgCl2 50mM 0.5uL 

   Enzima Phusion 1x 0,5uL 

   Tampão Phusion 1x 10uL 

   H2O mili Q  30uL 

   Volume Total  50uL 

Fonte: Arquivo pessoal.  
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A amplificação da sequência gênica que codifica a xilanase VI (GH30) (1323 pb) 

sem o peptídeo sinal foi confirmada por eletroforese em gel de agarose 1%, contendo 

brometo de etídio 10% em tampão TAE 1x (4,8g Tris Base, 1,15mL ácido acético, 2mL 

EDTA 0,5M). Foram utilizando os marcadores "1 Kb plus DNA Ladder (Invitrogen)" 

como referência. A eletroforese foi realizada à 90 V por 1 hora e foram visualizados sob 

luz UV. O produto da reação de amplificação foi purificado com o kit "Wizard® SV Gel 

and PCR Clean-Up System (Promega)", segundo instruções do fabricante. 

 

4.3.3 Vetor de transformação e expressão 

 

A clonagem da sequência gênica de interesse foi realizada empregando o vetor 

aprimorado pelo grupo de pesquisa do Prof. Dr. Rolf Alexander Prade da Universidade de 

Oklahoma (EUA) conforme descrito por SEGATO et al., 2012.  Neste trabalho não foram 

utilizadas enzimas de restrição, e sim, uma nova técnica chamada LIC (Ligation 

Independent Cloning) para a ligação entre vetor e gene. 

O vetor pEXPYR contém marcas de seleção que conferem resistência a ampicilina 

e zeocina, um promotor da glucoamilase de A.niger (glaAP) para indução da expressão 

gênica mediada por maltose, seguido por uma região N-terminal, que contém o peptídeo 

sinal e o terminador triptofano (antrpCt). Ele possui também uma marca de reversão de 

auxotrofia composta pelo gene que codifica a orotidina 5- monofosfato descarboxilase de 

A.niger (pyrG). Esta enzima é fundamental para a biossíntese de pirimidinas, a presença 

deste gene no vetor é utilizada para complementar a linhagem auxotrófica de A. nidulans 

A773 a qual em condições naturais não consegue sintetizar uracila e uridina, sendo esta 

uma marca que permite verificar e selecionar as colônias transformantes positivas deste 

fungo quando cultivadas num meio mínimo sem adição de uracila e uridina. Para inserção 

do gene, foram necessários a linearização e o aumento do número de cópias do vetor, 

mediante PCR, utilizando a enzima DNA polimerase de alta fidelidade PhusionTM (New 

England BioLabs®). As reações de PCR foram montadas de acordo com os ciclos 

apresentados na tabela 5, considerando que a velocidade de amplificação é de 1kb por 

minuto.  
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Tabela 5 - Parâmetros utilizados nos ciclos e reações de PCR para amplificação do vetor de 

clonagem. 

 

Ciclos  Reação Concentração Volume 

98°C  30 seg  Vetor  500 ng/uL 1uL 

98°C  10 seg  Tampão Phusion 1x 10uL 

50°C 30 seg 24 vezes Primer pEXPYR fwd 1x 2,0uL 

72°C 30 seg  Primer pEXPYR rvs 1x 2,0uL 

72°C 10 min  dNTPs  2,5 mM 2,0uL 

15°C 30 min  DMSO 1x 2,0uL 

   MgCl2 50 Mm 0,5uL 

   Enzima Phusion 1x 0,5uL 

   H2O mili Q  30uL 

   Volume Total  50uL 

Fonte: arquivo pessoal 

 

 

4.3.4 Inserção do gene de interesse ao vetor 

 

Para a inserção dos genes que codificam a xilanase VI no vetor pEXPYR foi 

utilizada a metodologia de Gibson Assembly (GIBSON, 2011), a qual não requer o uso de 

enzimas de restrição para tratar o vetor ou o gene de interesse. Para a reação foram 

preparadas misturas contendo 2 Μl de vetor (25ng/μL) e 5 μL de uma solução contendo 5’-

T5 exonuclease (T5 exo) e Taq DNA ligase (taq lig) que faz a reação de ligação entre as 

regiões homólogas do vetor e gene.   

 

4.3.5 Transformação em células de E.coli TOP10 cálcio-competentes  

 

As células de E. coli cepa TOP10 (Invitrogen) foram estriadas em placa contendo 

meio LB (1% (m/v) de triptona, 1% (m/v) NaCl e 0,5% (m/v) de extrato de levedura) 

solidificado com 1,5% (m/v) de ágar e foram crescidas por 12 horas a 37 ºC. Em seguida, 5 

mL de meio LB líquido foram pré-inoculados com algumas destas colônias deixando-as 

crescerem a 37 ºC sob agitação de 180 rpm durante uma noite. A este pré-inóculo 

adicionou-se 200 mL de meio SOB (0,5% de extrato de levedura, 2,0% de triptona, 10 mM 

de NaCl, 2,5 mM de KCl, 10 mM de MgCl2.6H2O e 10 mM de MgSO4.6H2O) resultando 

na diluição do pré-inóculo em 40 vezes. A cultura foi crescida sob agitação de 180 rpm a 
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18 ºC, até que sua densidade ótica (DO) atingisse uma entre 0,6 e 1,2 de absorbância a 600 

nm. Esta foi transferida para tubos de centrífuga, estéreis, que foram colocados em banho 

de gelo por 10 min, em seguida a mesma foi centrifugada a 4 ºC, 4600 rpm, por 10 min. O 

sedimentado foi ressuspendido em 80 mL de tampão TB (CaCl2 15 mM, PIPES 10 mM, 

KCl 250 mM e MnCl2 55 mM) e foi deixado em banho de gelo por 10 min. Centrifugou-se 

por mais 10 min, a 4 ºC, 4600 rpm e descartou-se o sobrenadante. As células precipitadas 

foram ressuspendidas em 20 mL de TB, com adição de 1,4 mL de dimetil sulfóxido 

(DMSO), agitados gentilmente para homogeneização e colocados em gelo por mais 10 

minutos. Distribuiu-se em alíquotas de 0,5 mL em tubos eppendorf esterilizados e foram 

imediatamente congeladas em nitrogênio líquido, sendo posteriormente armazenadas e 

estocadas a -80 ºC. 

A inserção do vetor contendo o DNA de interesse em E. coli TOP 10 foi feita por 

choque térmico. As alíquotas de células competentes (250 μL) foram retiradas do freezer – 

80ºC e colocadas em gelo por 10 a 15 minutos. Na câmara de fluxo laminar e, com as 

células em banho de gelo, adicionou-se o plasmídeo obtido pela reação de ligação, 

homogeneizando a solução. Deixou-se por 30 minutos na solução no gelo de depois de 

transcorrido o tempo, as células foram submetidas ao choque térmico à 42 ºC por 45 

segundos e colocadas no gelo logo em seguida por mais 2 minutos. Adicionou-se 0,8 mL 

de meio SOC (triptona 20 g/L, extrato de levedura 5 g/L, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, 

MgCl2 20 mM e glicose 20 mM) estéril e incubou-se por 1 hora e meia a 37ºC, 180 rpm. 

Uma alíquota de 200 μL de cada tubo contendo as células potencialmente transformadas 

foi espalhada em placas de Petri com meio LB sólido (1% (m/v) de triptona, 1% (m/v) 

NaCl, 0,5% (m/v) de extrato de levedura e 1,5% (m/v) de ágar) contendo 100 μg/mL de 

ampicilina e foram incubadas a 37 ºC por 16 horas. Todas as transformações relatadas 

neste trabalho foram feitas adicionando água destilada em invés do plasmídeo, como forma 

de controle.  

 

4.3.6 Identificação e confirmação das colônias obtidas 

 

Para avaliação da presença do plasmídeo com o fragmento do DNA da xilanase VI 

(GH30) de T. reesei QM6a, as colônias de E. coli resistentes a ampicilina (amp+) foram 

submetidas ao PCR de colônia. Foram coletadas 10 colônias que foram diluídas em 10 µl 

de água destilada estéril e 1µl desta suspensão foi utilizado nas reações de PCR: 5 μL 

tampão 10X (2,5 nM), 4 uL de dNTP 1 μM, 10 µmol de cada primer do vetor (forward e 
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reserve) (1uL), 1U de Taq polimerase (Fermentas), e água para completar 50 μL de reação. 

A reação de PCR foi feita em termociclador (Bio-Rad) nas condições descritas na tabela 6. 

 

Tabela 6 - Parâmetros para a reação de PCR de colônia 

 

Etapas Temperatura Tempo 

1 95 ºC 5 min 

2 

95 ºC 

50 ºC 

72 ºC 

45 seg 

45 seg 

2 min e 30 seg 

3 72 ºC 5 min 
                                   Fonte: arquivo pessoal 

 

 

O produto do PCR foi analisado em gel de agarose 1% (m/v) utilizando o marcador 

1 Kb plus DNA Ladder (Invitrogen). A eletroforese foi realizada a 90 V por 1 hora.  

 

4.3.7 Extração do DNA plasmidial 

 

Das colônias bacterianas com resultado positivo para a presença do gene clonado, 

foi escolhida ao acaso uma colônia para ser cultivada em 5 mL de meio LB líquido 

(SAMBROOK, et al., 1989) com 100 µg/mL de ampicilina durante 16 horas, a 250 rpm e 

37 ºC. Para extrair o DNA plasmidial com o gene clonado, os cultivos foram centrifugados 

a 14.000 rpm por 15 minutos e o pellet formado foi submetido à etapa de extração do DNA 

plasmidial utilizando o kit Wizard Plus SV Miniprep DNA Purification System (Promega). 

 

4.3.8 Expressão heteróloga da xilanase VI (GH30) em A. nidulans A773 

 

4.3.8.1   Meio mínimo para crescimento do fungo  

 

 A. nidulans A773 foi cultivado em meio mínimo (BARRAT et al., 1965) preparado 

com 1 mL de elementos traços (ZnSO4.7H2O 2,2%, H3BO31,1% MnCl2.4H2O, 0,5%, 

FeSO4.7H2O 0,5%, CoCl2.5H2O 0,16%, CuSO4.5H2O 0,16%, Na2MoO4.4H2O 0,11%, 

Na2EDTA 5%), 50 mL de solução de sais Clutter Buck (NaNO3 12%, KCl 1,4%, 

24 vezes 
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MgSO4.7H2O 1,4%, KH2PO4 3,2%), 4% de maltose, 0,1% de piridoxina (marca de 

seleção), 100mM de tampão fosfato de sódio pH 6,5 (SEGATO et al., 2012). 

 

4.3.8.2 Obtenção de protoplastos 

 

Para obtenção dos protoplastos de A. nidulans A773, inoculou-se aproximadamente 

106 esporos do A. nidulans A773 em meio mínimo. O cultivo foi mantido sob agitação a 

180 rpm, a 37 °C durante 18 horas e após o período de incubação, a cultura foi filtrada em 

papel de filtro Whatman n°1. O micélio foi lavado com solução MgSO4 0,6M e em seguida 

com solução DSPS (KCl 1,1M, ácido cítrico 0,1M, pH ajustado para 5,8 com KOH e 

esterilizado por filtração). A massa micelial foi transferida para um tubo de centrifuga de 

50 ml estéril e adicionou-se 500mg de Lysing enzymes from Trichoderma harzianum 

(Sigma L1412), 250 mg de Lysozyme from Chicken Egg White (Sigma L7651) e 5 mL da 

solução DSPS (Double strenght protoplasting solution, preparada com 1,1 M KCl, 0,1 M 

ácido cítrico e pH ajustado para 5,8 com KOH). A mistura foi incubada a 30°C, 100 rpm 

por aproximadamente 2 horas, até não haver mais presença visível de precipitados.  

Os protoplastos foram recolhidos por filtração em membrana Miracloth 

(Calbiochem®) em funil de Buchner com sucção, coletados em tubo de centrifuga de 50 

ml estéril e centrifugados a 7500 rpm por 10 minutos. O sedimento formado foi lavado 

duas vezes com 45 ml de STC50 (sorbitol 1,2M, Tris 50mM, CaCl2 10mM, pH 7,5, 

autoclavado e mantido a 4 °C) e centrifugado a 7500 rpm/10 min para remoção das 

enzimas de protoplastização. Por fim, o precipitado foi resuspendido com 1 mL de STC50 

(PUNT; VAN DEN HONDEL, 1992). 

 

4.3.8.3 Transformação e confirmação do nível de expressão da xilanase VI (GH30) 

 

Para a reação de transformação do A. nidulans A773 com o gene da xilanase VI 

(GH30), aproximadamente 5 μg do DNA plasmidial, extraído conforme etapa 4.3.7, foram 

adicionados em um tubo estéril de 15 mL. O volume final foi ajustado para 100 μL com 

STC50 e adicionou-se 200 μL da solução contendo os protoplastos. A mistura foi incubada 

a temperatura ambiente por 20 minutos e transcorrido esse período, adicionou-se 2 mL da 

solução PEG 60% (6g de PEG 4000 em 10 mL de STC50). Para obter uma perfeita 

homogeneidade da solução de PEG 60% com os protoplastos, a reação foi agitada 

cuidadosamente e mantida à temperatura ambiente por 20 minutos. Finalizando, adicionou-
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se 8 mL de STC e homogeneizou-se a reação; em seguida, 2 mL da reação foi plaqueada 

em meio mínimo sólido para recuperação de protoplastos (meio mínimo adicionado de 

sorbitol 1,2 M, ausente de uracila, uridina e ácido 5-flourótico). Incubou- se por 1 dia a 37 

°C e após esse período as placas foram invertidas, permanecendo mais 16 horas nas 

mesmas condições de incubação e finalmente, obtendo-se os transformantes. 

Foram coletados das placas 15 clones de A. nidulans, que foram capazes de crescer 

na ausência de uracila e uridina e transferidas numa concentração de 5x108 esporos/mL 

para placas de Petri contendo 10 mL de meio de expressão, contendo maltose. O cultivo 

estacionário foi mantido a 37 °C por 2 dias. Após o período de incubação, os 

sobrenadantes dos cultivos foram filtrados em papel de filtro e concentrados por 

ultrafiltração com membrana AMICON com corte de 10 kDa, e o perfil do extrato 

enzimático foi revelado em gel de eletroforese SDS-PAGE. 

 A cepa com maior nível de expressão da banda em torno de 50 kDa, analisada em 

gel de proteínas SDS-PAGE, foi cultivada em placas de petri de 50 mL com 40 mL de 

meio mínimo líquido estéril contendo o indutor maltose nas concentrações de 1 a 5%.  A 

cada 24 horas foi retirada uma alíquota para dosagem do consumo de açúcar através da 

metodologia do DNS (MILLER, 1995). O micélio foi separado por filtração em papel filtro 

e a parte líquida (extrato bruto) foi filtrada em cadinho de vidro sinterizado número 3 e 4, 

seguido de ultrafiltração no aparato AMICON com membrana de 10 kDa (Milipore). O 

volume do extrato bruto foi medido e analisou-se a atividade de xilanase.  

 

4.4  Clonagem do gene da xilanase VI (GH30) e transformação em E. coli Rosetta-

gami 

 

4.4.1 Oligonucleotídeos iniciadores (primers)  

 

Foram desenhados primers compatíveis com a xilanase VI e com o vetor pET 24b 

(5000pb) que inserisse os sítios de clivagem das enzimas de restrição NdeI (CATATG) e 

XhoI (CTCGAG), no sistema de clonagem. A síntese dos primers (tabela 7) foi solicitada à 

empresa IDT DNA, através da ferramenta do site OligoAnalyzer.  
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Tabela 7 - Primers sintetizados para amplificação do gene da xilanase VI utilizados na 

clonagem em bactéria. Em vermelho estão as sequências de clivagem pelas enzimas de restrição e 

em negrito as sequências complementares ao gene da xilanase VI. 

 

 

Sentido 
Sitio de 

restrição 
Sequência 

TM 

(ºC) 

Forward NdeI TCCATATGCAAACCACCATCACCGTCAATGTTG – 3’ 63,4 

Reverse XhoI GCTCGAGTCAAGTCAGCTTCACCGTAACAAC – 3’ 
 

63,4 

Fonte: arquivo próprio 

 

 

4.4.2  Extração do RNA de A. nidulans A773 e obtenção do cDNA  

 

 O RNA mensageiro do gene xyn VI (GH30) foi extraído com o uso do Kit de 

extração: Ilustra RNAspin Mini Kit da GE Life Sciences da cepa de A. nidulans A773, 

transformada com o gene da xilanase VI de T. reesei QM6a, conforme descrito no item 

4.3.8.3. Para essa extração, A. nidulans foi cultivado em meio mínimo líquido pH 6.5, sem 

a adição de maltose, à 37°C por 16 horas, sob agitação de 120 rpm. O micélio do fungo 

cultivado foi filtrado em papel filtro e congelado a -80°C. Em seguida, a massa micelial foi 

transferida para cadinho com nitrogênio líquido para completa maceração do mesmo. O pó 

obtido da maceração foi inserido em eppendorf de 1,5mL e a extração do RNA foi 

prosseguida conforme instruções do Kit e tratado com DNase I. O RNA diluído para 

1000ng/µL com enzima DNAse e a reação foi incubada por 45 minutos à 37°C. A reação 

foi interrompida incubando-a por 15 minutos à 65°C. Feito isso, correu-se um gel de 0,8% 

de agarose para conferir se as duas bandas de DNA ribossomal estavam presentes 

(subunidade maior e subunidade menor).  

 O cDNA desse gene foi obtido através da técnica de PCR com transcriptase reversa 

(RT-PCR) com o kit Platus transcriber RNAse – cDNA first Strand (Sinapse Inc), de 

acordo com as recomendações do fornecedor, que consistia em duas etapas reacionais: 
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Reação 1: Concentração Volume  

RNA 1000 ng/µL 2,5 µL  

Oligo dT 100 µM 1 µL                  65oC por 5 minutos / gelo 

H2O  7,5 µL  

Total:  11 µL  

 

 A segunda reação foi realizada por 60 minutos à 37°C e depois por 5 minutos à 

70°C (Tampão de reação 5X composto por 250 mM Tris-HCl (pH 8.3), 250 mM KCl, 20 

mM MgCl2, 50 mM DTT).  

 

Reação 2: Concentração Volume 

Tampão de reação 5X 4 µL 

RNAse H 20 U/uL 1 µL 

dNTP 100 mM 2 µL 

Enzima Transcriptase reversa 200 U/uL 2 µL 

Total:  20 µL 

  

 Ao final deste processo foi realizado o PCR para amplificação da região 

codificadora da xilanase VI (GH30) pelo equipamento Bio-rad® e o programa foi 

executado de acordo com a tabela 8.  

  

Tabela 8 -  Parâmetros da PCR de colônia para amplificação do gene da xilanase VI 

Ciclos  Reação Concentração Volume 

98°C  30 seg  DNA  500 ng/uL 2uL 

98°C  20 seg  Primer Forward 100 ng/uL 2uL 

60°C 60 seg  30 vezes Primer Reverse 100 ng/uL 2uL 

72°C 60 seg   dNTP (Invitrogen) 2.5mM 4uL 

72°C 10 min  Enzima Phusion 1x 0,5uL 

4°C 30 min  
Tampão Phusion HF + 

MgCl2 
5x + 50mM 10uL 

   H2O mili Q  32 uL 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Correu-se um gel de 1% de agarose para confirmação da amplificação do gene e se 

eles estariam na posição correspondente ao seu tamanho de 1323 pares de bases. 
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4.4.3 Obtenção do vetor  

 

O plasmídeo com o vetor pET24b (figura 11), cedido pelo grupo de pesquisa do 

laboratório de Filogenia e Biologia Molecular da Universidade Federal de Viçosa, já estava 

construído com o gene de uma outra xilanase dentro da bactéria E. coli DH5α. 

(TREVISANO et al., 2012). Para a extração do plasmídeo da bactéria E. coli DH5α, a 

mesma foi cultivada em 5mL de meio LB adicionando 4uL de antibiótico canamicina 

100mg/mL. 

O cultivo foi feito por 12 horas à 37°C com 180rpm de agitação. O DNA plasmidial 

da bactéria foi extraído utilizando o Kit QIAprep Spin Miniprep (QIAGEN) e quantificado 

por espectrofotometria em Nanodrop a 600nm.  

 

Figura 11. Vetor pET 24b para clonagem em E. coli linhagem Rosetta-gami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: E.Coli Wiki, 2017. 

 

 Tanto o DNA do pET24b quanto o gene da xilanase VI (GH30), obtidos da reação 

de amplificação por PCR, foram digeridos com as enzimas de restrição XhoI e 
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posteriormente com a NdeI para tornarem compatíveis de ligação. Durante a reação de 

digestão do plasmídeo pET24b ocorre a excisão da antiga xilanase que estava presente na 

construção quando a mesma foi cedida, permitindo assim que o vetor se torne acessível 

para a entrada do novo fragmento da xilanase VI. As clivagens do inserto e do vetor foram 

feitas separadamente em um tubo eppendorf de 1,5mL utilizando 10uL de cada amostra, 

1uL de cada enzima de restrição, 2 uL de tampão Cutsmart (Invitrogen) e 7 uL de H2O, 

mantida à 37 °C por 12 horas. Essa reação foi inativada colocando os tubos a 80 °C por 20 

minutos. Em seguida, correu um gel de agarose 0,8%, por aproximadamente 1 hora e meia. 

Após confirmação da clivagem, as amostras foram purificadas utilizando o Kit Wizard Plus 

da Promega, conforme recomendação do fornecedor. A quantidade de DNA obtida também 

foi determinada em espectrofotômetro Nanodrop®. 

 

4.4.4 Reação de ligação 

 

Com o vetor pET24b e o inserto da XYN VI isolados e purificados procedeu-se a 

reação de ligação entre essas duas partes para completa circularização do plasmídeo. Para 

isso, utilizou-se 4uL de inserto, 1uL de vetor, 1uL de enzima T4 DNA ligase (NEB), 1uL 

de tampão T4 (50mM Tris-HCl, 10mM MgCl2, 1mM ATP, 10mM DTT) e 3 uL de H2O 

milli Q. Essa reação foi mantida à temperatura ambiente (~15°C) durante uma noite.  

 

4.4.5 Transformação do gene da xilanase VI (GH30) em E. coli cepa TOP10 

competente – vetor pET24b 

 

A transformação foi realizada adicionando 10uL da solução com o gene da xilanase-

vetor a 100uL de suspensão de E. coli TOP10 ultra-competente (DO = 1,20). Esta 

linhagem de E. coli ultra-competente foi preparada e cedida pelo laboratório do Prof. 

Fernando Segato do departamento de Biotecnologia Industrial da EEL-USP. Incubou no 

gelo por 30 minutos e imediatamente após realizou o choque térmico à 42 °C por 90 

segundos, para permitir que a construção do vetor-inserto entrasse dentro da célula. 

Incubou-se novamente em gelo por mais 5 minutos e adicionou-se 900uL de meio LB ao 

criotubo, deixando a reação ocorrer por 60 minutos à 37 °C e 200 rpm. Em seguida, o 

material foi centrifugado a 2.500g por 10 minutos à 37 oC. Removeu-se 900 uL do 
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sobrenadante e o sedimento foi ressuspendido delicadamente. Esta solução foi plaqueada 

em meio LB sólido (1% de triptona, 0,5% de extrato de levedura, 1% NaCl, pH 7,5%, 

1,5% de ágar) contendo canamicina (100mg/mL) e incubada por 12 horas à 37 °C para o 

aparecimento das colônias.  

 

4.4.6 Identificação e confirmação das colônias obtidas 

 

Selecionou as colônias que apareceram na placa e cada uma delas foi transferida para 

3mL de meio LB líquido com o antibiótico canamicina e incubou novamente à 37 °C por 

12 horas.  

 Realizou um PCR de colônia com os inóculos que cresceram para avaliar se o 

fragmento da xilanase VI foi inserido corretamente dentro da bactéria. Dessa vez utilizou-

se a enzima Taq polimerase para fazer a confirmação, nas mesmas condições do programa 

anterior, utilizando 2 µL de inóculo em 25 µL de reação. Os reagentes foram Tampão TB 

10X (Phoneutria) 2.5 µL, MgCl2 0.5µL, dNTP 2.5µL, Primers 5 µL, Enzima Taq 

polimerase 0.25µL (Phoneutria), água milli Q 12.25 µL. 

Para verificação se o gene da xilanase VI foi amplificado corretamente, correu 

novamente um gel de 0.8% de agarose para identificação das bandas.  

 

4.4.7 Transformação do gene da xilanase VI (GH30) em E. coli cepa Rosetta-gami 

 

 Das colônias bacterianas com resultado positivo para a presença dos genes 

clonados, incubou-se cada uma delas em 5 mL de meio LB líquido com 4uL de 

canamicina, durante 16 horas, a 180 rpm e 37ºC. Para extrair o DNA plasmidial das 

construções, os cultivos foram centrifugados a 10.000 rpm por 5 minutos. O pellet formado 

foi submetido a etapa de extração do DNA plasmidial utilizando o Kit QIAprep Spin 

Miniprep (QIAGEN), seguindo as orientações do fabricante. Em seguida, foi realizado o 

mesmo protocolo de transformação do item 4.4.5, porém utilizando a bactéria de super 

expressão E. coli da cepa Rosetta-gami e acrescentando o antibiótico cloranfenicol. A 

análise de colônias transformantes positivas também foi feita através de PCR de colônia 

seguido análise em gel 1% agarose.  
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4.4.8 Expressão e indução da xilanase VI em E. coli Rosetta-gami 

 

 Para a expressão da xilanase VI foi realizado um pré-inóculo de uma colônia 

transformante positiva em tubos de ensaio contendo 5 ml de meio LB acrescido dos 

antibióticos canamicina e cloranfenicol (100 mg/mL), por 16 h à 37 ºC e 250 rpm. Deste 

pré-inóculo foi feita a transferência para um Erlenmeyer contendo 50 mL do mesmo meio 

que foi incubado nas mesmas condições até atingir a DO de 0.6 – 0.8. Em seguida, foi 

adicionado 25 μL de solução de IPTG 1M (para indução da expressão e produção da 

proteína de interesse) e incubou à 16 ºC e 250 rpm por aproximadamente 16 horas. Passado 

este tempo, o meio foi centrifugado à 4000 rpm por 10 minutos, o sobrenadante descartado 

e ressuspendeu-se o sedimento em solução preparada com 1 mL de tampão 25mM de 

fosfato de sódio pH 7.4, acrescido de 300mM NaCl, 20mM de imidazol, 5% glicerol e 

0.4% de Triton X-100. Em seguida, adicionou 5 mg de lisozima pura de 

Trichoderma harzianum (Sigma®) e 8 μL de ditiotreitol (DTT) (Sigma®) para facilitar a 

etapa posterior de sonicação da parede celular das células bacterianas. Então esta solução 

foi colocada em sonicador com ponta para 10 mL e o equipamento foi ajustado para 2 

minutos, temperatura de 50 ºC, pulso de 10 segundos ON e 30 segundos OFF e amplitude 

de 35%. Logo após este procedimento, a solução contendo as células lizadas foi 

centrifugada à 10.000 rpm por 40 minutos à 4 ºC e o sobrenadante foi separado do 

sedimentado.  

Foi realizado um teste de atividade de xilanase utilizando xilana de beechwood, 

através do método dos açúcares redutores (BAILEY et al., 1992), tanto no pellet como no 

sobrenadante, além de correr um gel de proteínas SDS-PAGE com as duas amostras.  

 

4.5  Clonagem do gene da xilanase VI e expressão heteróloga em Pichia pastoris 

 

4.5.1 Oligonucleotídeos iniciadores (primers)  

 

Os vetores de clonagem utilizados para o sistema de expressão em Pichia pastoris 

foram cedidos pela aluna de Doutorado Fernanda Valadares (Departamento de 

Biotecnologia Industrial – USP/EEL). Foram desenhados primers compatíveis com a 

xilanase VI e com os vetores pPICZα A (3.6 kb) e pGAPZα A (3147pb) representados 
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esquematicamente na figura 12. Essas sequências foram sintetizadas de forma que inserisse 

os sítios de clivagem das enzimas de restrição EcoRI (GAATTC) e XbaI (TCTAGA), no 

sistema de clonagem. A síntese dos primers foi solicitada à empresa IDT DNA, através da 

ferramenta do site OligoAnalyzer. 

 

Figura 12 - Vetores pGAPZα e pPICZα para clonagem em P. pastoris. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Invitrogen, 2010. 

 

Para garantir a correta fase de leitura do gene da XYN VI foi necessária a inclusão 

de um nucleotídeo (tiamina, letra T destacada em verde na tabela 9) no primer reverse 

sintetizado. Adicionalmente, a ausência de sítios de clivagem para essas enzimas dentro da 

sequência dos genes também foi verificada por software NEBcutter V2.0.  

 

Tabela 9 - Oligonucleotideos iniciadores (primers) sintetizados para amplificação do gene da 

xilanase VI. Em vermelho estão as sequências de clivagem pelas enzimas de restrição; em azul as 

sequencias que codificam o sitio de ação da protease TEV (Tobaco Etch vírus), as regiões de 

anelamento estão em negrito. 

 

Sentido 
Sítios de 

restrição 
Sequência (5´- 3´) 

TM 

(ºC) 

Forward - EcoRI 
TATATAGAATTCCAAACCACCATCACCGTCAATGTTGGCAGT  – 

3’ 
63,4 

Reverse – XbaI 
TATATATCTAGAGCAGAGAACCTCTACTTCCAATCGAG 

CAGCTTCACCGTAACAACTCCCTTGCT  – 3’ 
 

63,4 

  Fonte: Arquivo pessoal 
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Para a síntese da cauda de histidina prevista pelo vetor de clonagem, foi desenhado 

primer reverse desprovido de códons de parada de transcrição. Dessa forma a transcrição é 

efetuada somente depois da síntese de histidina. Além disso, uma sequência 

correspondente ao sítio de clivagem da protease TEV (tobacco Etch Virus – EC 3.4.22.44) 

também foi inserida nesse primer (sequencia em azul da tabela 9) de forma a ser traduzida 

antes da cauda de histidina, o que permite a posterior remoção da cauda na proteína 

recombinante expressa.   

  

4.5.2 Obtenção dos plasmídeos  

 

Os vetores pPICZα e pGAPZα vazios foram extraídos e purificados do cultivo de E. 

coli linhagem Turbo (NEB- New England Biolabs) através do Kit Miniprep da Promega. 

Cada cultivo foi feito em meio LB sólido com baixa concentração sal (1% de triptona, 

0,5% de extrato de levedura, 0.5% NaCl, pH 7,5%, 1,5% de ágar) e 25 µg/mL do 

antibiótico zeocina. Após o crescimento de 3 dias à 30 ºC, uma colônia foi inoculada em 5 

ml de meio LB líquido com antibiótico e deixou à 30 ºC por uma noite à 200rpm. Feito 

isso, extraiu-se os DNAs plasmidiais de ambos os cultivos contendo o pPICZα e pGAPZα 

através do Kit Miniprep da Promega e quantificou em espectrofotômetro nanodrop.  

O fragmento da xilanase VI foi obtido também através da fita de DNA complementar 

pelo mesmo procedimento do item 4.4.2 e amplificado nas mesmas condições, porém 

utilizando os primers sintetizados para esse sistema de expressão. 

Tanto os vetores quanto o gene da xilanase VI (GH30) foram digeridos em etapas 

separadas pelas enzimas de restrição EcoRI (tampão FD - 100mM Tris-HCl, 50mM NaCl, 

10mM MgCl2, 0.025% Triton® X-100) e posteriormente pela XbaI (tampão Cutsmart - 

50mM acetato de potássio, 20mM Tris-acetato, 10mM acetato de magnésio, 100μg/ml 

BSA), preparado conforme descrito abaixo: 
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Reação de digestão: Concentração Volume 

DNA 500 ng/uL 10 µL 

Enzima de restrição (Therma) 1x 2 µL 

Tampão para enzima (Therma) 1x 2 µL 

H2O ultrapura  6 µL 

Total:  20 µL 

 

 A digestão das extremidades 5´ do gene foi realizada com a enzima EcoRI e a 

extremidade 3´foi realizada com a enzima Xba I. As reações foram realizadas em tubos 

Eppendorf de 1,5 mL, por uma noite à 37 ºC e para cada reação de digestão 1 µL foi 

utilizado para uma corrida em um gel 1% agarose a fim de verificar a eficiência da reação. 

Em seguida, foi realizada a purificação da reação com o Kit Wizard Plus SV Miniprep DNA 

Purification System. A reação de ligação entre os vetores e o inserto da xilanase VI, para 

circularização do plasmídeo pela enzima DNA T4 ligase, foi realizada nas mesmas 

condições da reação do item 4.4.4, utilizando 4uL de inserto, 1uL de vetor, 1uL de enzima 

T4 DNA ligase, 1uL de tampão T4 (Promega) e 3 uL de H2O. Essa reação foi mantida à 

temperatura ambiente (~15°C) durante uma noite.  

 

4.5.3 Transformação em E. coli TOP10 competentes – vetor P.pastoris 

 

A clonagem da xilanase VI foi prosseguida através da transformação em E. coli 

competente da linhagem TOP10 utilizando o mesmo protocolo do item 4.4.5 As colônias 

transformantes positivas (previstas por PCR de colônia e gel 1% agarose) foram cultivadas 

em meio LB líquido com baixa concentração de sal (5% de NaCl) e contendo 25 μg/ml de 

Zeocina para posterior extração do DNA plasmidial utilizando o Kit da Promega. Os 

plasmídeos foram quantificados e linearizados a fim de otimizar a inserção nas cepas de P. 

pastoris competentes. A linearização se deu com a utilização da enzima BspHI tanto do 

plasmídeo contendo a construção do vetor com o inserto da xilanase VI quanto somente do 

vetor isolado. 

 A reação de linearização foi realizada à 37 ºC durante uma noite e inativada à 80 ºC 

por 20 minutos. Correu-se um gel para confirmação da correta linearização dos vetores. As 

reações foram purificadas com kit Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System. 
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Reação de linearização: Concentração Volume 

DNA (Miniprep)   500ng/uL 40 µL 

BspHI  1x 3 µL  

Tampão Cutsmart  1x 5 µL  

H2O ultrapura  2 µL  

Total:  50 µL 

 

  

4.5.4 Preparo de células de Pichia pastoris eletrocompetentes da cepa X-33 

 

 As células competentes foram preparadas no mesmo dia em que foi realizado o 

processo de transformação da levedura. Para isto, foi feito um pré-inóculo das células de P. 

pastoris da linhagem selvagem X-33 em 50 mL de meio YPD (1% extrato de levedura, 2% 

peptona, 2% dextrose), deixando incubado por uma noite à 30 ºC e 250 rpm até atingir a 

DO entre 0.25 a 0.3, mínima necessária para o próximo inóculo. A partir deste pré-inoculo 

foi inoculado todo o volume em um Erlenmeyer contendo 50 mL de meio YPD. Mediu 

novamente a DO até que atingisse na faixa de 1.3 – 1.5 e então deixou a cultura no gelo por 

10 minutos. Dividiu-se igualmente a cultura em dois tubos falcons estéreis de 50 mL para 

centrifugação por 5 minutos à 1500g, 4 ºC. Descartou-se o sobrenadante, mantendo os 

tubos no gelo e ressuspendeu o pellet em 5 mL de meio YPD e 1mL de HEPES 1M, pH 7. 

Adicionou-se 125 µL de DTT (1,4 ditiotreitol)1M e homogeneizou a solução antes de 

incubá-la à 30 ºC por 15 minutos sem agitação. Completou o volume para 25 mL com água 

deionizada gelada (próximo de 0 ºC) e centrifugou à 4 ºC e 1500 rpm por 15 minutos. 

Descartou-se o sobrenadante e ressuspendeu em 12,5 mL de água deionizada gelada, 

centrifugou novamente nas mesmas condições, descartou o sobrenadante e ressuspendeu o 

pellet em 50 µL de sorbitol 1M gelado. Alíquotas de 40 µL de células competentes foram 

transferidas para tubos com tampa de 1,5mL e imediatamente utilizadas para eletroporação.  

 

4.5.5 Transformação da xilanase VI em Pichia pastoris competente por 

eletroporação 

 

 A transformação foi feita adicionando 1µg do plasmídeo linearizado (10 μl) à 40 μl 
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células competentes de Pichia pastoris e homogeneizou lentamente. Foi feito um controle 

com o vetor linearizado sem o inserto de interesse. Incubou a solução em gelo por 5 

minutos para então realizar o procedimento de eletroporação em cubeta de vidro 0.2 cm 

estéreis e foram submetidas a um pulso elétrico de acordo com o eletroporador (Gene 

Pulser Xcell Eletroporation System – Bio Rad (1.5Kv, 25uF, 200r). Adicionou então 1 mL 

de sorbitol 1M gelado à cubeta. Transferiu as células para um tubo falcon de 50 mL e 

incubou à 30 ºC por 2 horas sem agitação. Alíquotas de aproximadamente 150 µL da 

suspensão de células foi plaqueada em meio YEPD sólido (1% de extrato de levedura, 2% 

de peptona, 2% de glicose, 18,22 g de sorbitol para 100 ml de meio, 2% de ágar) contendo 

duas concentrações diferentes de Zeocina: 100 µg/mL e 500 µg/mL. Neste caso, foi 

utilizada apenas a expressão constitutiva, sem qualquer agente para indução da expressão 

e secreção da proteína de interesse, pois o vetor pGAPZα A não necessita de agente 

indutor para produzir a proteína de interesse já clonada e transformada. As placas foram 

incubadas à 30 ºC por 3 dias para visualizar o aparecimento de colônias transformantes.  

 

4.6 Enzimas 

 

 Foram utilizadas duas enzimas comerciais com características e procedências 

descritas na tabela 10. Além destas, foi utilizada a xilanase VI recombinante de A. nidulans 

A773, produzida nas condições deste estudo.  

 

Tabela 10 - Características das enzimas comerciais utilizadas no presente trabalho.  
 

*Atividade específica determinada em wheat arabinoxylan. 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

4.7       Determinação da atividade de xilanase 

 

 A atividade de xilanase foi determinada de acordo com o método descrito por 

Enzima Micro-organismo 
Atividade 

(U.mg-1) 

Ponto 

Isoelétrico 

pH 

ótimo 

Temperatura 

ótima (°C) 

Massa 

molar 

(kDa) 

Referência 

Xilanase 10 

(Xyn 10A) 
Thermotoga maritima 115 (*) 5,9 5 80 41,7 www.megazyme.com 

Xilanase 11 

(Luminase®) 
Bacteriana --- --- 5 - 8 40 - 70 --- www.verenium.com 
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Bailey et al. (1992). Em um tubo de ensaio foi adicionado 0,9 mL de xilana de beechwood 

1%, preparada em tampão acetato de sódio pH 4,8 e 0,1 ml da solução enzimática. Esta 

solução foi incubada a 50 ºC por 5 minutos e a reação foi interrompida pela adição de 1,5 

ml de DNS. O tubo foi fervido em banho-maria à 100º C por 5 minutos e após o 

resfriamento, foi realizada a leitura da absorbância em 540 nm. Os açúcares redutores 

foram determinados pelo método DNS (MILLER, 1959). Os cálculos de atividade 

enzimática foram realizados por meio da construção de uma curva padrão com 

concentrações conhecidas de xilose e expressas em unidades internacionais (UI = μmol de 

xilose por minuto). O controle foi realizado incubando-se a xilana com tampão nas mesmas 

condições de reação. Como a xilana também reage com o DNS, ao se medir a absorbância 

do controle à 540 nm, este valor foi descontado nas análises.  

 

4.8       Teste de atividade de xilanase em placas 

 

 A presença de atividade de xilanase nos extratos de cultivo dos transformantes foi 

analisada em placas de Petri preparadas com meio constituído de 2% de Agar e 1% de 

xilana de beechwood. O extrato bruto de xilanase VI recombinante de A. nidulans, 

previamente concentrado em membrana de 10 kDa, foi aplicado em pontos diferentes na 

placa, a qual foi incubada por 24 h, em estufa a 37 oC. Como controle positivo foi aplicado 

na placa um mesmo volume da xilanase comercial GH10 de Thermotoga maritima 

(Megazyme E-XYLATM) e como controle negativo foi aplicado o mesmo volume de 

extrato bruto obtido do cultivo de A. nidulans A773 contendo o vetor vazio. Em seguida, 

verteu-se sobre a placa uma solução de vermelho congo 0,1% e deixou por 30 min 

reagindo antes de iniciar a descoloração com NaCl 1 M. As amostras com atividade de 

xilanase produzem halos de degradação, que se mostram transparentes ao redor do local de 

aplicação das amostras.  

 

4.9   Purificação da xilanase 

 

4.9.1 Cromatografia de troca iônica  

 

 A purificação da xilanase VI recombinante de A. nidulans, foi realizada em coluna 

catiônica CM Sepharose (Sigma) de 35 cm x 1 cm, equilibrada com tampão fosfato de 

https://secure.megazyme.com/endo-1-4-beta-Xylanase-Thermotoga-maritima
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sódio 50 mM, pH 7,0. Foram aplicados 10 mL de extrato bruto do cultivo da cepa com 

maior expressão da enzima e em seguida a coluna foi lavada com 10 ml de tampão fosfato 

de sódio 50 mM, pH 7,0. As proteínas que ficaram adsorvidas à resina foram eluídas com 

um gradiente de NaCl em tampão fosfato de sódio 50 mM pH 7,0. Foram preparadas 

soluções contendo 0,15 M; 0,4 M e 1,0 M de NaCl e 10 ml de cada solução foi aplicada 

sequencialmente na coluna. Frações de 3 ml foram coletadas para determinação da 

atividade de xilanase e detecção de proteína em espectrofotômetro com absorbância em 

280nm.  

As frações que apresentaram atividade enzimática após a eluição da cromatografia 

de troca iônica foram reunidas e concentradas em sistema de ultrafiltração Vivaspin 

(Millipore) com membrana de 10 kDa. Nas frações com atividade de xilanase, foram 

analisadas as proteínas totais segundo a metodologia descrita por Bradford (1976) e 

eletroforese SDS-PAGE para identificação da pureza da enzima. 

 

4.9.2 Cromatografia de exclusão por tamanho 

 

As frações coletadas da coluna do item anterior com atividade de xilanase, que já se 

encontravam com um menor teor de maltose e com um meio mais clarificado, foram 

reunidas e filtradas em membrana de 2 kDa antes de passar pela coluna de gel filtração. 

Esta purificação foi então conduzida em coluna pré-empacotada Superdex 200, marca 

(GE® life sciences 30 cm x 1 cm) equilibrada com tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 

8,0. Foram aplicados 0.5 mL de amostra e em seguida a coluna foi lavada com o mesmo 

tampão. O fluxo do equipamento foi definido para 0.55 mL/min. Frações de 1.5 ml foram 

coletadas para determinação da atividade de xilanase e da absorbância em 280nm.  

As frações que apresentaram maior atividade enzimática foram reunidas e 

concentradas em Vivaspin (Millipore) com membrana de 10 kDa. Foram analisadas 

também a quantidade total de proteínas pelo método de Bradford (1976) e as possíveis 

bandas proteicas no gel SDS-PAGE. 

 

4.9.3 Cromatografia de interação hidrofóbica  

 

O extrato bruto do cultivo de A. nidulans contendo a xilanase VI recombinante foi 

passado pela resina de interação hidrofóbica Fenil Sepharose (Sigma) de (45cm x 2cm), 

equilibrada com tampão fosfato de sódio 25 mM, pH 7,0 e 1,8M de sulfato de amônio. Em 



 
 
 

69 
 

  

20 mL de amostra a ser aplicada na coluna, foi adicionado solução de 1,8M de sulfato de 

amônio. A eluição das proteínas foi realizada com 30 mL do mesmo tampão contendo o sal 

seguido de 50 mL do mesmo tampão, porém sem a adição de sulfato de amônio. A coluna 

foi mantida com um fluxo de 0,55 mL/min. Foram coletadas frações de 3 mL para 

determinação do perfil de eluição das proteínas, monitorado em 280 nm, seguido de teste 

de atividade de xilanase em xilana de beechwood. Quando necessário, as frações também 

foram concentradas em membrana de 10 kDa e medida a quantidade de proteína total por 

Bradford (1976).  

 

4.10 Análise de proteínas em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

 

Para determinação da massa molar das proteínas obtidas, uma eletroforese foi 

conduzida em gel desnaturante de poliacrilamida como descrito por Sambrook e Russell 

(2001). Os extratos enzimáticos concentrados foram aplicados em um gel concentrador 5% 

de 8mL dos quais 5,5mL de água deionizada, 1,3 mL de Acrilamida/bis-acrilamida 30%, 

1,0mL de Tris (Tris-hidroximetilaminometano) 1.0M pH 6,8, 0,08mL de SDS (lauril 

sulfato de sódio 10%), 0,08 de Persulfato de amônio 10% e 0.008 de TEMED 

(tetrametiletilenodiamina). Seguindo por um gel separador 10% (sistema descontínuo) de 

10mL dos quais 4,0mL H2O, 3,3mL acrilamida 30%, 2,5mL Tris 1.5M pH 8,8, 0,1mL de 

SDS 10%, 0,1mL de persulfato de amônio 10% e 0.004 de TEMED. No momento da 

aplicação, foram adicionadas à 20µL de cada amostra 4µL de tampão de amostra 2x (Tris-

HCL pH 6,8 100mM, SDS 4%, azul de bromofenol 0,2%, glicerol 20%). Dentro da cuba 

de eletroforese foi adicionado o tampão de corrida Tris-Glicina 250 mM pH 8,3 (composto 

por 3,02g de Trizma Base 250mM 18,76g de glicina pH 8,3, 4g de SDS 10%, em 1 litro). 

A eletroforese foi realizada em um período de aproximadamente 4 horas, sendo que 

durante fase de concentração o aparelho foi ajustado para 100V e 30mA e na fase de 

separação, 150V e 50mA. Os géis foram montados em placas de vidro (10x10 cm) com 1 

mm de espessura. Como padrão de massa molecular para as proteínas foi utilizado o LMW 

Calibration Kit for SDS Eletctrophoresis da GE Healthcare As proteínas foram 

visualizadas após coloração com azul de comassie ou nitrato de prata.   
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4.10.1 Coloração com azul de Coomassie  

 

A solução fixadora foi preparada adicionando-se 10 mL de ácido acético glacial, 45 

mL de metanol e 45 mL de água destilada. A esta solução foi adicionada 0,1 g de azul de 

Coomassie Blue R-250. As bandas protéicas presentes no SDS-PAGE puderam ser 

visualizadas após a incubação do gel em solução corante, por 24 h a 30ºC. Depois do 

período de incubação, o gel foi lavado de 2 a 3 vezes com a solução fixadora, para a 

retirada do excesso de corante.  

 

4.10.2 Coloração com nitrato de prata 

 

Após a corrida eletroforética, as bandas protéicas presentes no gel foram reveladas 

por impregnação com nitrato de prata. O gel foi incubado por 40 minutos em uma solução 

contendo 50 mL de metanol, 12 mL de ácido acético glacial e água destilada em 

quantidade suficiente para completar 100 mL de solução.  

Em seguida, o gel foi lavado com etanol 50% por 3 vezes consecutivas no período 

de 8 minutos cada. Após a última lavagem, incubou-se o gel em uma solução de tiossulfato 

de sódio (0,02%). O gel foi então lavado com água destilada por 3 vezes, com duração de 

20 segundos para cada lavagem.  

Após as lavagens, o gel foi mantido por 25 minutos numa solução contendo 0,2g de 

nitrato de prata, 0,037 mL de formaldeído e água destilada até o volume de 100 mL. O gel 

foi novamente lavado com água destilada por 2 vezes e em seguida levado a uma solução 

reveladora contendo 2g de carbonato de sódio, 0,025 mL de formaldeído e água destilada 

em quantidade suficiente para 50 mL de solução, no qual permaneceu até o aparecimento 

das bandas de proteínas.  

A reação foi interrompida pela adição de 3mL de ácido acético. Todas as soluções 

foram preparadas no momento do uso.  

 

4.11 Caracterização enzimática 

 

4.11.1 Hidrólise de diferentes substratos pela xilanase VI  

 

As atividades de xilanase foram determinadas no extrato enzimático de A. nidulans 

utilizando diferentes substratos, as xilanas comerciais: xilana de beechwood (81,3% de 
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xilose, 13% de ácidos glucurônicos e 5,7% de demais açúcares) e oat spelts (75% de 

xilose, 10% arabinose, 15% de glicose), xilana isolada do bagaço de cana de açúcar pelo 

método de Hoije (60,2% de xillose, 8,7% arabinose, 5,25% ácido glucurônico, 5,8% 

glicose e 7,38% de lignina) (SILVA, 2016) e medula de bagaço de cana moído e tratada 

com celulases (14,3% de xilose, 1,46% de arabinosil, 2,5% de acetil, 27,7% de glicose e 

15,7% de lignina)  (SANTOS, 2014). Os tempos de reação avaliados foram: 10, 20, 30, 45, 

60 minutos. Os experimentos foram conduzidos em tubos de ensaio de 20 mL, contendo 

980 μL de xilana 1% preparada em tampão acetato de sódio 50 mM (pH 4,8) e 20 μL de 

enzima, em banho-maria a 50°C. Os açúcares redutores liberados foram determinados pelo 

método DNS (MILLER, 1959). Os controles foram realizados incubando as xilanas 

somente com tampão nas mesmas condições de reação.  

Foi utilizado o mesmo procedimento anterior, mantendo as mesmas condições, 

porém, estendendo os tempos de cinética para 30 minutos, 2, 24 e 30 horas (cinética de 

tempo longo). 

 

4.11.2 Atividade da xilanase VI em diferentes valores de pHs 

 

A atividade relativa da xilanase foi determinada utilizando 0,9 ml da xilana de 

beechwood 1% preparada na presença de diferentes tampões, em diferentes faixas de pH: 

tampão citrato- fosfato (pH 3,0), tampão acetato de sódio (pH 4,8 e 5,7) e tampão fosfato 

(pH 6,5, 7, 8 e 9), e 0,1 ml da solução enzimática.  

Estas soluções foram incubadas a 50º C por 15 minutos e 24 horas. A reação foi 

interrompida nos determinados tempos diluindo 0,1ml da solução em 0,9ml do tampão 

acetato de sódio pH 4,8 e adicionando 1,5 ml de DNS. O tubo foi fervido em banho-maria 

à 100º C por 5 minutos e após o resfriamento, foi realizada a leitura da absorbância em 540 

nm.  

 

4.11.3 Atividade da xilanase VI em diferentes temperaturas 

 

A atividade relativa da xilanase foi determinada utilizando 0,9 ml da xilana de 

beechwood 1% como substrato, preparada em tampão acetato de sódio pH 4,8 e 0,1 ml da 

solução enzimática. Esta solução foi incubada em banhos sem agitação com as 
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temperaturas de 300 C, 400 C, 50º C e 60 oC por 15 minutos e 24 horas. A reação foi 

interrompida nos determinados tempos diluindo 0,1ml da solução em 0,9ml do tampão 

acetato de sódio pH 4,8 e adicionando 1,5 ml de DNS. O tubo foi fervido em banho-maria 

à 100º C por 5 minutos e após o resfriamento, foi realizada a leitura da absorbância em 540 

nm.  

 

4.11.4 Análise da atividade em presença de diferentes íons, EDTA e xilose 

 

A amostra de enzima foi incubada por 30 minutos em soluções de CuSO4, FeCl3, 

ZnSO4, EDTA, xilose nas concentrações de 1mM e 2mM. Em cada ensaio foram 

adicionados 75µl de enzima e 25µl de cada solução em tubos eppendorf’s. A atividade 

enzimática foi determinada adicionando às soluções 900µl da xilana de beechwood 

preparada no tampão acetato pH 4,8. Os tubos foram incubados em banhos de 500C sem 

agitação por 15 minutos e 24 horas. Em cada ensaio foi feito um controle utilizando 100µl 

da enzima e 900µl da xilana de beechwood nas mesmas condições. 

Para analisar a atividade da enzima foi utilizado o método do DNS (MILLER, 

1959), utilizada uma curva padrão com as concentrações dos açúcares redutores 

produzidos, sendo que a reação foi interrompida nos determinados tempos diluindo 0,1ml 

das soluções em 0,9ml do tampão acetato de sódio pH 4,8 e adicionando 1,5 ml de DNS. O 

tubo foi fervido em banho-maria à 100º C por 5 minutos e após o resfriamento, foi 

realizada a leitura da absorbância em 540 nm.   

 

4.11.5 Determinação dos parâmetros cinéticos  

 

Foram preparados sistemas de reação contendo 50µL tampão acetato de sódio pH 

4,8, 0.9 mL de xilana de beechwood 1%, preparada no mesmo tampão, em diferentes 

concentrações (0,15; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0 mg/ml) e 50µL de enzima, totalizando 

o volume final de 1 ml. As reações foram incubadas à 50 °C por dez minutos, seguido da 

adição de 1,0mL de solução de DNS (MILLER, 1959) e aquecimento a 100 °C por mais 

cinco minutos para analisar a quantidade de açúcares redutores nas amostras em 

espectrofotômetro a 540nm. 

 A partir dos dados obtidos foi construído o gráfico de velocidade por concentração 

de substrato e, usando o método de linearização Lineweaver-Burk (LINEWEAVER; 

BURK, 1934) para determinação da velocidade máxima (Vmáx) e da constante de 
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Michaelis-Menten (Km) para a xilanase VI. 

 Uma vez que os produtos da reação da xilanase VI podem ser inibidores da sua 

atividade, determinou-se a influência desses na velocidade da reação. Para determinação do 

tipo de inibição foram feitos os cálculos da velocidade da reação em relação a diferentes 

concentrações de produto como descrito em Segel (1975).  

 

4.12 Cromatografia em camada delgada (TLC) 

  

 Os produtos da hidrólise enzimática de xilanas foram analisados por cromatografia 

em camada delgada. A cromatografia ascendente foi realizada em placas de sílica gel 60 

F254 (Merck), empregando como solvente uma mistura de acetato de etila:ácido 

acético:propanol:ácido fórmico:água (25:10:5:1:15) (PUCHART, BIELY, 2008).  

As amostras e uma mistura de padrões (xilose, xilobiose, xilotriose, xilotetraose e 

xilopentaose – Megazyme) foram aplicadas na parte inferior da placa. Após o eluente 

ascender ao topo da placa, a mesma foi revelada com solução 1,8 g de N-(1-Naftil)-etileno 

diamina dihidrocloreto em 200 mL de etanol e seca em estufa a 100°C por 

aproximadamente 5 minutos para a visualização das manchas correspondentes às amostras 

e padrões. 

 

4.13 Determinação da massa molar das xilanas  

 

A massa molar das xilanas poliméricas foi determinada por cromatografia de 

exclusão de tamanho (SEC), utilizando a coluna empacotada com a resina de 

poliacrilamida Biogel P30 (1cm X 65 cm), com faixa de separação de 2.500-40.000 g/mol 

equilibrada com tampão fosfato 50mM, pH 8,0 O fluxo utilizado foi de 0,3 ml/min, as 

amostras foram diluídas no eluente e 400 μL aplicadas na coluna. Para esta coluna, a curva 

de calibração foi construída utilizando glicose (180 g/mol), vitamina B12 (1355 g/mol), 

lisozima (14300 g/mol), anidrase carbônica (29000 g/mol), álcool desidrogenase (150000 

g/mol). 

 Os dados da calibração foram linearizados em uma equação do tipo log M= a + 

bVe, onde M é a massa molar e Ve o volume de eluição, a e b representam os coeficientes 

da equação.  
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  Frações de 3 ml foram coletadas para determinação dos açúcares totais pelo método 

do fenol/ácido sulfúrico (DUBOIS et al., 1956). Este método consiste em adicionar 0,2mL 

de amostra a ser analisada em 0,2 mL de fenol 5% e, em seguida, adicionar 0,8 mL de 

ácido sulfúrico concentrado. Após a reação resfriar, é medida em espectrofotômetro em 

490 nm. O branco é realizado com 0,2 mL de água ou tampão, 0,2 mL de fenol e 0,8 mL de 

ácido sulfúrico. O valor obtido de absorbância, descontando-se o branco, indica a 

quantidade de açúcar total presente na amostra.  

 

4.14 Extração enzimática das xilanas do bagaço pré-tratado  

 

 O bagaço de cana-de-açúcar foi pré-tratado quimiomecanicamente com 10% de 

Na2SO3 e 5% de NaOH (m/m) durante o mestrado de Daniela Sporck. G. Santos e cedido 

para este trabalho (SANTOS, 2016). O rendimento do pré-tratamento foi de 75,8% de 

sólidos e a composição do bagaço pré-tratado foi 49,8% de glucana, 13,2% de lignina e 

27,5% de glucuronoarabino xilana (24,4% xilana, 2,8% arabinosil, 0,3% de acetil).  As 

xilanas existentes no bagaço pré-tratado foram extraídas utilizando a xilanase VI 

recombinante de A. nidulans A773, na concentração de 5 UI/g de bagaço (5% de 

consistência) à 50oC, agitação de 120 rpm durante 24 horas em tampão acetato de sódio pH 

4,8. Foi feito um controle negativo substituindo a xilanase VI (GH30) por tampão, e um 

segundo controle foi feito, substituindo a xilanase VI pelo extrato bruto do cultivo do 

fungo contendo o vetor vazio (A. nidulans A773). 

 Após o período de incubação, o sobrenadante contendo as xilanas parcialmente 

hidrolisadas foi separado do bagaço sólido com o auxílio de uma pipeta automática.  

 As xilanas solubilizadas após o tratamento enzimático foram transformadas em 

monômeros pela hidrólise em meio ácido, seguindo a metodologia de Sluiter et al. (2008). 

Uma aliquota de 1mL de amostra foi diluída em 1 ml de água destilada e o pH foi 

determinado. Após a medição do pH foi adicionado um volume de ácido sulfúrico a 72%, 

de forma a obter uma concentração final de 4% de H2SO4 em um volume final de 5mL de 

reação.  Feito isso, as amostras seguiram para serem autoclavadas por 60 min a 1 atm/120 

oC e os monômeros (xilose, arabinose e glicose) liberados foram então analisados em 

HPLC (WATERS) usando como eluente 0,005 mol/L de ácido sulfúrico a um fluxo de 0,6 

mL/min, com um detector de índice de refração a 35°C (WATERS 2414) e uma coluna 

BioRad HPX87H a 45° C. Como controle foi utilizada 5 ml de uma solução de xilose a 

0,15 g/l, a qual foi autoclavada nas mesmas condições descritas anteriormente e comparada 
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com uma amostra de xilose 0,15 g/L, que não foi autoclavada. A degradação da xilose 

verificada foi de no máximo 5%.  

 O rendimento da extração de xilana foi calculado relacionando a massa (g) de 

xilose obtida pela massa deste constituinte no bagaço pré-tratado, expressos em termos de 

porcentagem.  Foi realizada também a determinação da massa molar das xilanas presentes 

no sobrenadante através da metodologia descrita no item 4.9. Nesta etapa foi adicionado 

resultados de extração com a xilanase comercial da família GH11 (Luminase®) para fins 

comparativos.  

 

4.15 Extração alcalina a frio 

  

            Após o tratamento enzimático do bagaço pré-tratado, foi realizada a extração 

alcalina a frio nos sólidos residuais de acordo com Gomes et al., (2011). Para isso, foi 

adicionado ao sólido a carga de 40% de NaOH (m/m) e incubou-se por 1 hora à 120 rpm e 

50 °C. Nos sobrenadantes, separados da mesma forma que no item anterior, foi realizada a 

pós-hidrólise para avaliar o rendimento de extração de xilana e a massa molar das xilanas 

extraídas. Como controle, foi feita uma extração alcalina diretamente do bagaço pré-tratado 

quimiomecanicamente.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Obtenção do gene da xilanase VI (GH30) e transformação em E. coli cepa TOP10 

 

O DNA genômico do fungo T. reesei QM6a foi extraído e utilizado como molde 

para amplificar a região codificadora da xilanase VI. O gene da xilanase VI foi amplificado 

por PCR e as bandas observadas no gel de agarose com tamanho de aproximadamente 

1500 pb foram atribuídas à região codificadora da xilanase VI, que possui um tamanho de 

1323 pb. O vetor pEXPYR também foi amplificado a partir da sua sequência e dos primers 

cedidos pelo Prof. Dr. Fernando Segato (Departamento de Biotecnologia EEL/USP) e também 

verificados através do gel de agarose, identificando as bandas próximas à 5000 pb, 

correspondentes ao tamanho deste vetor. Essas construções fizeram parte do trabalho de 

iniciação científica de Bianca Oliva (OLIVA, 2015), em que foi analisada a sequência de 

aminoácidos da xilanase VI alinhando-se com o DNA do fungo de T. reesei, onde foi 

obtido a informação sobre a presença de um íntron de 79 pares de bases no interior da 

sequência genética.  

As amostras do produto gerado pelo PCR que apresentaram resultados satisfatórios, 

ou seja, sem a presença de bandas inespecíficas, foram submetidas à reação de ligação 

vetor-inserto e em seguida à transformação em E. coli cepa TOP10. Visando verificar as 

construções para super expressão do gene xyn VI foram realizados PCR para amplificação 

de genes presentes no plasmídeo. Das colônias transformantes foram selecionadas 4 cepas 

para o PCR de colônia que indicou a presença dos plasmídeos completos (contendo o vetor 

pEXPYR e o fragmento da xilanase VI), como mostrado na figura 13. 
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10.000 pb 

6.000 pb 
 

3.000 pb 
 

1.500 pb 
 
 
 

250 pb 

Figura 13 - Amplificação do DNA da xilanase VI por PCR. M: marcador 1000pb (Invitrogen); 

C: Controle negativo da reação sem o DNA molde; 1 a 4: material para amplificação. 

 

 

 

                           

 

                          

  

 

   

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

5.2 Transformação e cultivo da cepa de A. nidulans A773 

 

A transformação dos protoplastos de A. nidulans A.773 com o plasmídeo completo 

(vetor pEXPYR e o fragmento da xilanase VI), foi um evento que ocorreu em baixa 

frequência e por isso precisou ser repetida várias vezes até a produção de enzima ser 

considerada satisfatória. Na primeira transformação selecionou-se 4 colônias 

transformantes denominadas A.10, A.13, A.16 e A.131 e na segunda rodada obteve-se 

mais 5 transformantes denominados 1.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5. Os transformantes foram 

selecionados pela capacidade de crescimento em meio mínimo com 5% de maltose, sem 

uracila e uridina, pois o vetor complementa a mutação auxotrófica presente na linhagem de 

A. nidulans A773. 

 Foram selecionados os 4 clones da primeira transformação (A.10, A.13, A.16 e 

131) e 1 clone da segunda (5.3) para análises da secreção das proteínas após 2 dias de 

cultivo. Após a obtenção do extrato bruto e concentração em membrana de 10 kDa, foi 

feita a análise do perfil por SDS-PAGE que mostrou uma banda com massa molar de 

aproximadamente 50 kDa, supostamente representando a xilanase VI descrita por Biely et 

al. (2014). Foram selecionadas as cepas que resultaram em maior expressão da proteína de 

M C              1          2            3           4    
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interesse (bandas mais intensas em torno de 50 kDa) e menor presença de outras bandas 

contaminantes (figura 14). Neste trabalho foram alternadas a utilização dos clones para a 

realização dos testes.  

 

Figura 14 - Gel de poliacrilamida SDS-PAGE (12%) do extrato bruto do cultivo em meio 

mínimo com maltose (5%), das colônias transformantes positivas de A. nidulans. A banda mais 

intensa no gel com massa molar de aproximadamente 50 kDa deve corresponder a xilanase VI. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

5.3 Indução da produção de xilanase VI nos transformantes de A. nidulans  

 

A. nidulans foi cultivado em meio com concentrações de maltose que variaram de 1 

a 5% no intuito de definir a melhor condição de indução da xilanase VI. A máxima 

concentração de maltose utilizada foi baseada em estudos anteriores de expressão de 

proteínas recombinantes deste fungo (SEGATO et al., 2012). Altas concentrações de 

maltose favorecem a indução das enzimas devido a presença do promotor glaAp no vetor 

de expressão usado para a clonagem do gene de interesse. No entanto, observa-se um 

residual de maltose, após o tempo de 48 horas estipulado para o cultivo do fungo. A 

presença de maltose residual dificulta o teste de atividade de xilanase, realizado pela 

determinação de açúcares redutores (BAILEY et al., 1992), assim como os processos de 

purificação. Desse modo, foi feito o cultivo da cepa recombinante de A. nidulans A773 

clone 5.3, que apresentou boa expressão da banda próxima à 50 kDa e apresentou um baixo 

teor de contaminantes, em meio mínimo contendo diferentes concentrações de maltose. O 

perfil das proteínas extracelulares expressadas em cada condição de cultivo foi analisado 

por eletroforese em gel SDS-PAGE (Figura 15).   
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97 kDa 

66 kDa 
 

45 kDa 
 

 
 
30 kDa 

 
 

21 kDa 

 
14 kDa 



 
 
 

79 
 

  

Os resultados mostram que é possível diminuir a concentração de maltose e ainda 

assim conseguir uma boa seletividade, expressando a proteína de interesse em maior nível 

e mantendo uma baixa expressão de outras proteínas contaminantes. O fato de no cultivo 

com 3 % de maltose não ter aparecido a banda de interesse (50 kDa) foi atribuído a algum 

problema no inóculo ou à contaminação do meio. Todos os cultivos foram realizados com 

a mesma quantidade de esporos da cepa 5.3, incubados nas mesmas condições de 50°C por 

um período de 2 dias, sem agitação.    

 

Figura 15 - Gel de poliacrilamida SDS-PAGE (12%) do extrato bruto, produzido pela cepa 

transformante de A. nidulans 5.3, variando-se a concentração de maltose no meio de cultivo. 

A banda mais intensa no gel com massa molar de aproximadamente 50 kDa deve corresponder a 

xilanase VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

   

Ainda visando aumentar a expressão da xilanase VI e reduzir a maltose presente no 

meio, foi feito o cultivo das cepas de A. nidulans A.13, A.16 e do controle contendo o 

vetor vazio (A.773) em meio líquido com 4% de maltose estendendo o tempo de cultivo 

para 4 dias (figura 16). Foram retiradas alíquotas do sobrenadante para se determinar o 

tempo ideal para o microrganismo consumir o açúcar (maltose) e secretar no meio a 
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enzima de interesse em maior quantidade. Analisando o tempo de cultivo, foi possível 

perceber que em 48 horas os açúcares presentes no meio foram quase totalmente 

consumidos e que, após esse tempo, o consumo foi mais lento.   

 

Figura 16 - Consumo de maltose, expresso em concentração de açúcar redutor, das cepas 

transformantes de A. nidulans A.13, A.16 e A.773 (vetor vazio), a 37°C, sem agitação, por um 

período de 96h. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

  

Os extratos obtidos a partir de cada cultivo foram ultrafiltrados e dialisados com 

membrana de corte 10 kDa, sendo obtido um fator de concentração de aproximadamente 7. 

Uma eletroforese de proteínas em SDS-PAGE realizada neste trabalho, revelou que após 

48 horas havia uma maior expressão de outras proteínas que não são a de interesse, 

comprovados através da realização de gel SDS-PAGGE não apresentado no trabalho, 

podendo representar até mesmo proteases capazes de degradar a xilanase VI (GROOT et 

al., 2009). Dessa forma, ficou estabelecido o tempo de cultivo de 2 dias como o mais 

adequado para a produção da xilanase VI pelo A. nidulans. 

A atividade de xilanase dos sobrenadantes dos cultivos das cepas transformantes foi 

avaliada qualitativamente em placas de petri com ágar acrescido de solução 1% de xilana 

de beechwood. A figura 17 apresenta o resultado das amostras A10, A131, A.13 e A.16. 

Como controle positivo incluiu-se a xilanase de Thermotoga marítima (Megazyme), 

classificada como GH10, que apresenta uma alta atividade (20 U/mL) e como controle 
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negativo, o extrato da cepa A.773 que contém o vetor vazio. Não se levou em consideração 

as quantidades que foram adicionadas de cada proteína, pois o único objetivo deste 

experimento era avaliar a ocorrência ou não de halo de degradação de xilana.  

 

Figura 17 - Teste de atividade de xilanase em placa contendo xilana de beechwood revelada 

com vermelho congo. Foram testadas as cepas transformantes A.13, A.16, A.131, A.10, o controle 

negativo A.773 e um controle positivo com a xilanase de Thermotoga marítima (GH10).  

 

   

       

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 A partir deste resultado, é possível notar que todas as amostras apresentaram 

atividade de xilanase, pois em todos os pontos houve o aparecimento de halos claros em 

torno do local da aplicação, correspondentes à degradação de xilana. Entretanto, o halo da 

cepa A.773 contendo o vetor vazio, foi visualmente menor que os demais, indicando que 

este fungo deve estar secretando pequenas quantidades de xilanases constitutivas de seu 

metabolismo, que não foram inibidas pela alta concentração de maltose do meio de cultivo. 

Percebe-se ainda que as cepas A.13, A.16 e A.10 apresentaram boa atividade quando 

comparadas à enzima purificada GH10.  
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5.4 Purificação parcial da xilanase VI recombinante de A.nidulans  

 

5.4.1 Primeira estratégia em duas etapas cromatográficas 

 

Foram utilizados os extratos do cultivo de A. nidulans A773, clone A.13, os quais 

foram passados por uma coluna trocadora de cátions e a eluição foi feita com 

concentrações crescentes de NaCl visando a separação da endoxilanase VI das demais 

proteínas produzidas pelo fungo. O perfil da curva cromatográfica está ilustrado na figura 

18. 

 

Figura 18 - Perfil da atividade enzimática obtido após uma cromatografia de troca iônica. A 

coluna (35cm x 1cm) contendo resina CM-sepharose foi equilibrada com tampão fosfato 50mM, 

pH 7,0 com fluxo de 0,55 mL/min. O extrato aplicado (10 ml) foi obtido do cultivo de A. nidulans 

A.13 em 4% de maltose. A eluição foi realizada no mesmo tampão acrescido de concentrações de 

NaCl 0,15M; 0,4M e 1,0M a partir do volume de 21 ml.  O perfil de eluição foi monitorado a 280 

nm. Frações de 3 ml foram coletadas para determinação da atividade de xilanase.   

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 A atividade de xilanase foi medida em todas as frações coletadas da coluna. 

Aquelas que apresentaram as maiores atividades foram então reunidas em um pool com 

atividade específica de xilanase de 7,8 U/mg, representado pelo pico na figura 19. O perfil 

da cromatografia mostrou que esse pico de atividade coincidiu com o pico de proteínas. 
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Este resultado sugere que a maior parte das proteínas presentes no extrato seja referente à 

xilanase de interesse. 

As frações com maior atividade de xilanase foram agrupadas e passadas por 

membranas de ultrafiltração com corte de 10 kDa, a fim de concentrar a enzima para 

realização do gel de proteínas SDS-PAGE. A análise do perfil de bandas proteicas nos 

extratos purificados foi realizada por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida em 

condições desnaturantes, utilizando o sistema descontínuo. As bandas de proteínas foram 

reveladas com nitrato de prata (figura 19). Conforme observado, o extrato que foi passado 

pela coluna de troca catiônica CM-sepharose e concentrado em membrana com corte de 10 

kDa ainda não estava totalmente purificado, porém a presença de algumas bandas com 

massas molares em torno de 50kDa podem indicar a presença da xilanase VI.  

 

Figura 19 - Gel de SDS-PAGE das frações reunidas do único pico cromatográfico da 

purificação pela coluna de troca catiônica CM-Sepharose e coradas com nitrato de prata. A 

banda mais intensa presente na fração 1 com massa molar de aproximadamente 50 kDa foi 

relacionada à xilanase VI. P – padrão, 1 – amostra das frações do pico reunidas e concentradas em 

membrana de 10kDa. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A seguir, o pico de proteínas contendo atividade de xilanase, reunido na primeira 

etapa cromatográfica, foi passado por uma coluna de exclusão por tamanho, para avaliar se 

ocorreria a separação deste único pico de proteínas em mais picos através do tamanho das 

proteínas existentes no extrato. O perfil cromatográfico está apresentado na figura 20. 
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Foi possível verificar a presença de dois picos cromatográficos muito próximos, 

porém somente o primeiro pico apresentou atividade de xilanase.  

Devido a quantidade extremamente baixa de proteína total (medido pelo método de 

Bradford), não foi possível a visualização de bandas no gel SDS-PAGE das amostras da 

coluna Superdex 200. Somente foi possível confirmar a presença da enzima através do 

teste de atividade de xilanase em xilana de beechwood.  

 

Figura 20 - Perfil da atividade enzimática obtido após cromatografia de exclusão por 

tamanho em coluna Superdex 200. A cromatografia foi realizada em sistema FPLC, das frações 

mais ativas eluídas da cromatografia de troca iônica. A coluna (30cm x 0.5 cm) contendo resina 

Superdex 200 foi equilibrada com tampão fosfato 50mM, pH 8,0 com fluxo de 0,55 mL/min. A 

amostra aplicada (1.5 ml) e a eluição foi realizada no mesmo tampão. O perfil de eluição foi 

monitorado a 280 nm. Frações de 1.5 ml foram coletadas para determinação da atividade de 

xilanase.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Arquivo pessoal 

 

As frações contendo maiores atividades de xilanase, foram reunidas e concentradas 

em membrana de 10 kDa. Observou-se que a xilanase foi purificada cerca de 9 vezes 

(tabela 11), com um rendimento final de aproximadamente 50% ao final das duas etapas. 
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Tabela 11 - Proteína e atividade recuperadas nos passos usados para a purificação da 

xilanase VI de A. nidulans. 

 

Etapa 
Volume 

(mL) 

Atividade 

Total (UI) 

Proteína 

Total 

(µg/ml) 

Atividade 

esp. (U/mg 

de proteína) 

Fator de 

Purificação 

Rendimento 

(%) 

Extrato Bruto 10 21,9 478,4 4,6 1 100 

Cromatografia 

de troca ionica 

(Coluna CM-

Sepharose) 

18 16,1 114,5 7,8 1,7 73,5 

Cromatografia 

de filtração em 

gel (Coluna 

Superdex 200) 

1,5 2,37 38 41,6 8,9 52,3 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

5.4.2 Segunda estratégia de purificação  

 

Ao final da primeira estratégia de purificação, o rendimento da enzima caiu pela 

metade e recuperou-se um baixo teor de proteínas, que foram insuficientes para 

visualização de bandas no gel SDS-PAGE e para a utilização nas próximas etapas de 

caracterização e hidrólise do bagaço pré-tratado. Por este motivo, foi testado um segundo 

método de purificação em coluna de interação hidrofóbica (figura 21). Esta coluna 

mostrou-se mais eficiente na separação em um maior número de picos. 
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Figura 21 - Perfil da atividade enzimática obtido após cromatografia de interação 

hidrofóbica. A coluna (45 cm x 2 cm) contendo resina fenil sepharose foi equilibrada com tampão 

fosfato 25mM, pH 7,0 e 1,8M de sulfato de amônio com fluxo de 0,55 mL/min. O extrato aplicado 

(20 mL) foi obtido do cultivo do fungo em maltose, acrescido de 1,8M de sulfato de amônio. A 

coluna foi lavada com o tampão contendo o sulfato de amônio (30mL), seguida da eluição em 

tampão fosfato pH 7 (50mL).  O perfil de eluição das proteínas foi monitorado a 280 nm e da 

atividade de xilanase, a 540 nm.  

 

 

  

Fonte: Arquivo pessoal 

 

De acordo com o cromatograma, grande parte das proteínas do meio de cultivo 

foram eluídas inicialmente no primeiro pico, que, provavelmente, representam apenas 

contaminantes, já que não foi possível verificar atividade de xilanase considerável nestas 

frações coletadas. Já nos picos menores de proteína que eluíram no final da cromatografia, 

os testes de atividades em xilana de beechwood demonstraram a presença de atividade de 

xilanase. Além disso, foi possível observar no gel de eletroforese de proteínas a 

intensificação da banda de 50 kDa correspondente ao tamanho da xilanase VI com a 

presença de poucas bandas contaminantes (figura 22).  
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Figura 22 - Gel de eletroforese SPS-PAGE dos picos reunidos que apresentaram maior 

atividade da purificação pela resina fenil sepharose e corado com coomassie blue R-250. A 

banda mais intensa presente nas frações 3 e 4 com massa molar de aproximadamente 57 kDa deve 

corresponder a xilanase VI P – padrão, 3 e 4 – frações reunidas do terceiro e quarto pico 

respectivamente da purificação, concentradas em membrana de 10kDa. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 

 

Pode-se verificar na tabela 12 que o rendimento de enzima nesta estratégia de 

purificação foi ainda menor que o da estratégia anterior utilizando uma etapa de troca 

iônica seguida de uma cromatografia de exclusão por tamanho, assim como o fator de 

purificação que também foi inferior, atingindo o valor máximo de 4. Dessa forma, optou-se 

por continuar o trabalho utilizando o extrato bruto líquido obtido diretamente do cultivo do 

fungo, que apesar de não estar puro, possui maior atividade do que aqueles obtidos nas 

purificações. Como o extrato bruto foi produzido a partir do cultivo de um organismo 

transformado, espera-se que, devido ao processo de indução, a xilanase VI esteja em 

maiores quantidades do que qualquer outra proteína constitutiva expressada pelo fungo.  
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Tabela 12 - Proteína e atividade recuperadas nos passos usados para a purificação da 

xilanase VI expressa em A.nidulans A773. 

 

Etapa Volume (mL) 
Atividade 

Total (UI) 

Proteína 

Total 

(µg/mL) 

Atividade 

esp. (U/mg 

de 

proteína) 

Fator de 

Purificação 

Rendimento 

(%) 

Extrato Bruto 20 46,04 991.58 2,32 1 100 

Cromatografia 

de interação 

hidrofóbica 

(Coluna Fenil 

Sepharose Pico 3) 

3 16,85 1412.63 3,98 1,72 36,60 

Cromatografia 

de interação 

hidrofóbica 

(Coluna Fenil 

Sepharose Pico 4) 

3 7,53 265.26 9,46 4,08 16,35 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Para utilização da xilanase VI purificada em testes de hidrólise do bagaço, por 

exemplo, seria necessário a produção em uma escala ampliada, para reunir uma quantidade 

suficiente para esta finalidade (de pelo menos 5 UI/g de substrato), tendo em vista que essa 

é uma enzima que atua de forma extremamente específica, sua atividade sempre será baixa 

e limitada à ramificação de ácido metil-glucurônico. 

 

5.5 Caracterização enzimática 

 

5.5.1 Atividade enzimática em diferentes xilanas 

 

A atividade da xilanase VI presentes nos extratos do cultivo de A. nidulans A773 

clone 5.3, foi determinada com xilana de beechwood (81,3% de xilose, 13% de ácidos 

glucurônicos e 5,7% de demais açúcares); xilana de oat spelts (75% de xilose, 10% 

arabinose, 15% de glicose), xilana isolada do bagaço de cana (60,2% de xilose, 8,7% 

arabinose, 5,25% ácido glucurônico, 5,8% glicose e 7,38% de lignina) (GONÇALVES, 

2016) e em medula de bagaço de cana (14,3% de xilose, 1,46% de arabinosil, 2,5% de 

acetil, 27,7% de glicose e 15,7% de lignina) (SANTOS, 2014), retirando-se alíquotas do 
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sobrenadante nos tempos de 10, 20, 30, 45 e 60 minutos. Como observado na figura 23, o 

extrato do cultivo do transformante 5.3 teve um efeito significativamente maior em xilana 

de beechwood e em xilana de isolada do bagaço do que em xilana de oat spelts e na medula 

do bagaço. Esse resultado reforça a ação específica da xilanase VI, presente no extrato, 

inteiramente dependente da presença de ácidos urônicos na cadeia de xilana, já que 

hidrolisaram as duas xilanas que contêm quantidades significativas de ácidos urônicos 

(~10%), mas teve sua ação reduzida em xilana de oat spelts, e na medula do bagaço. Esse 

resultado enfatiza que o gene de T. reesei, correspondente à xilanase VI da família GH30, 

provavelmente foi clonado corretamente em A. nidulans A773 que foi expresso no meio de 

cultivo.  

 

Figura 23 - Açúcares redutores produzidos pela hidrólise de diferentes xilanas com a xilanase 

VI, a 50°C e pH 4,8. Xilana de beechwood (), xilana oat spelts (■), xilana isolada do bagaço de 

cana de açúcar pelo método de Hoije (▲) e medula do bagaço, moída e pré-tratada com celulases 

(■). 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 Os dados do gráfico acima indicam que a velocidade inicial de hidrólise foi alta nos 

primeiros minutos de reação (até 5 minutos) verificado por uma maior inclinação das 

curvas, depois disso observa-se a diminuição dessa velocidade que parece tender para uma 

estabilização. Os resultados obtidos em tempos mais longos de reação em xilana de 

beechwood confirmam que a maior parte dos açúcares redutores é gerada apenas nas 
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primeiras horas de reação (figura 24). Este tipo de cinética evidencia que a maior parte do 

substrato, acessível para esta enzima, tenha sido clivado nas primeiras 2 h, já que em 24 

horas a conversão foi apenas 25% maior do que nas 2 primeiras horas. Esses dados 

ressaltam a dependência do ácido glucurônico para a atividade da xilanase VI, pois mesmo 

se estendendo o tempo de reação, a atividade foi baixa, se limitando às primeiras horas de 

incubação.    

 

Figura 24 - Açúcares redutores produzidos após a incubação da xilanase VI com xilana de 

beechwood a 50 oC e pH 4,8. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

5.5.2 Atividade da xilanase VI (GH30) em diferentes faixas de pHs 

 

 O gráfico abaixo foi construído com base na análise da atividade enzimática em 

diferentes valores de pH e temperatura fixa de 50 ºC sendo que, o maior valor ocorreu 

especificamente no pH 4,8 (figura 25), tanto para incubação em 15 minutos quanto em 24 

horas, valor também obtido por Biely e colaboradores (2014). Este dado indica que a 

enzima permanece estável neste valor de pH e nesta temperatura mesmo em longos tempos 

de reação, porém para pHs maiores que 5 ocorreu uma diminuição drástica de atividade em 

tempos longos de reação. 
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Figura 25 - Efeito do pH na atividade de xilanase VI em xilana beechwood, em banho-maria à 

500C, sem agitação, por 15 minutos e 24 horas.  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

. 

5.5.3 Atividade da xilanase VI (GH30) em diferentes temperaturas 

 

A determinação da temperatura ótima é essencial para qualquer utilização industrial 

de uma enzima. Em geral, a temperatura ótima de ação de endo-xilanases de fungos varia 

entre 40 a 60oC (KULKARNI et al., 1999) e por isso determinou-se uma faixa de 30 a 

60oC para análise da xilanase VI. Como pode ser observado no gráfico abaixo (figura 26), 

a temperatura ótima para atuação desta enzima foi a 50oC, assim como encontrado por 

Biely et al (2014). Em longos tempos de reação, 24 horas, a enzima atua melhor com uma 

temperatura um pouco inferior, mas ainda entre 45 e 50oC.  
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Figura 26 - Efeito da temperatura na atividade de xilanase VI em xilana beechwood pH 4,8, 

incubada em banho-maria sem agitação, por 15 minutos e 24 horas.   

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

5.5.4 Análise da atividade em presença de diferentes íons, EDTA e xilose 

 

A xilanase foi avaliada frente aos compostos CuSO4, FeCl3 e ZnSO4, do EDTA e da 

xilose. Essa análise foi feita no tempo de 15 minutos de reação utilizando as concentrações 

de 1 mM ou 2 mM das substâncias mencionadas (Figura 27). 

O ensaio foi realizado utilizando-se como referência a atividade do extrato 

enzimático bruto (controle), sem a adição de qualquer substância, calculando-se o aumento 

ou a diminuição da atividade em termos de atividade percentual (%) para cada caso. 

Na figura 28, é possível observar que, na concentração de 1 mM, a atividade da 

xilanase VI foi inibida na presença de todos os íons, de EDTA e de xilose. A inibição foi 

de 4% pelo cobre, de 9% pelo zinco, 36% pelo ferro, 45% com EDTA e 10% com xilose. 

A inibição causada pelo ferro e o EDTA na enzima se manteve constante na 

concentração de 2 mM, enquanto os íons de cobre e de zinco, nessa concentração, 

aumentaram a inibição da atividade enzimática em aproximadamente 37%.  
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Figura 27 - Inibição da xilanase VI por diferentes compostos nas concentrações de 1 mM e 2 

mM, por 15 minutos, utilizando como substrato xilana de beechwood a 50 oC e pH 4,8. 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O maior efeito inibitório causado pelo EDTA (45% de inibição) se deve ao fato 

dele ser um agente quelante que sequestra vários cátions polivalentes, como por 

exemplo manganês, ferro (II), ferro (III), zinco, cobalto, cobre (II), chumbo e níquel em 

valores de pH abaixo de 7 (WIBERG et al., 2001), esses cátions são responsáveis por 

estabilizar a enzima e manter o sítio ativo em uma configuração propícia para a entrada do 

substrato, portanto, na ausência deles, pode ocorrer essa diminuição da atividade da enzima 

devido à desestruturação do sítio ativo.  

 

5.5.5 Determinação dos parâmetros cinéticos  

 

A fim de se determinar os parâmetros cinéticos como a velocidade máxima e Km 

para a xilanase VI, foi utilizado o modelo de Michaelis-Menten a partir da curva de 

saturação que relaciona a concentração de substrato com a velocidade de reação. O perfil 

desta curva pode ser verificado na figura 28 (A), bem como a sua linearização (B). Para a 

linearização foi utilizado o método de Lineweaver-Burk (1934) que utiliza o inverso do 

conjunto de dados da velocidade de reação no eixo das ordenadas e, no eixo das abscissas, 

o inverso da concentração de substrato.  

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zinco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobalto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chumbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
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Figura 28 - (A) Atividade da xilanase VI utilizando xilana de beechwood em diferentes 

concentrações (0,15, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 7,0 mg/ml) à 50oC e pH 4,8 e (B) Gráfico de 

Lineweaver-Burk em xilana de beechwood em diferentes concentrações (0,15, 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 

3,0, 5,0, 7,0 mg/ml) à 50 oC e pH 4,8. 

 

(A)                                                                         (B) 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Com o gráfico da linearização, construiu-se a equação da reta da linha de tendência: 

y = 0,1843 x + 1,1433 com correlação de 0,9651 e a partir dos interceptos nos eixos 

determinaram-se os valores dos parâmetros cinéticos de Km de 0,1612 mg/mL e Vmáx: 

0,875 . 

 

5.5.6 Avaliação da atividade de xilanase VI em diferentes concentrações de 

substrato 

 

O ensaio foi feito utilizando diferentes concentrações de xilana de beechwood e 

analisou-se a reação durante os tempos de 10, 20, 30, 40 e 60 minutos (Figura 29). Este 

gráfico demonstra que a geração de açúcares ocorre intensamente nos primeiros minutos de 

reação, diminuindo conforme o tempo de reação. Além disso, aparentemente quando se 

aumenta a concentração de xilana de beechwood no meio, o aumento na atividade não 

ocorre de forma proporcional, tendendo para um patamar. 
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Figura 29 - Açúcares redutores, expressos como xilose, produzidos pela ação da xilanase VI 

em xilana de beechwood nas concentrações de 1, 2, 3 e 5 mg/mL nos tempos de reação de 10 

minutos (●), 20 minutos (●), 30 minutos (●), 40 minutos (●) e 60 minutos (●). 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

A partir destes dados também foi feito a linearização das curvas para determinar os 

valores de velocidade máxima e Km para cada tempo de reação. Esses valores estão 

representados na tabela 13. 

 

Tabela 13 - Valores dos parâmetros cinéticos Km e Vmáx da xilanase VI em xilana de 

beechwood para diferentes tempos de reação. 

 

Tempo de reação (min) Vmáx ( ) Km (mg/mL) 

10 0,4675 0,784 

20 0,2943 0,768 

30 0,2577 1,171 

40 0,2138 1,094 

60 0,1757 1,337 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os dados obtidos indicam que, com o aumento do tempo de reação, a velocidade 

máxima decaiu e o valor de Km aumentou, mostrando uma menor afinidade da enzima 
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pelo substrato em tempos longos. Esse resultado evidencia que, à medida que a enzima 

atua nos pontos de clivagens próximos à ramificação de ácido glucurônico, este substrato 

vai se tornando menos susceptível de ser hidrolisado pela xilanase VI, e consequentemente 

sua atividade vai sendo diminuída (figura 30). 

 

Figura 30 - Perfil da velocidade de hidrólise de xilana de beechwood a 50oC e pH 4,8. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Os produtos de hidrólise da xilana foram quantificados e expressados como xilose. 

O valor obtido foi correlacionado com os coeficientes angulares das retas obtidas no 

gráfico a partir da linearização dos dados da figura 30. A constante de inibição foi 

determinada através da inclinação no ponto de interseção entre as retas do gráfico (figura 

31). O valor da constante de inibição foi de 452,978 mg/mL (Ki = 3014 µmol/ml). O alto 

valor da constante de inibição da enzima pelos produtos da reação sugere que a xilanase VI 

não esteja sendo inibida durante a cinética de hidrolise de xilana de beechwood (figura 30). 

A diminuição da velocidade de reação pode ser atribuída a modificação do substrato em 

tempos muito curtos de reação pela ação da xilanase VI. 
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Figura 31 - Determinação da constante de inibição da xilanase VI a partir das reações em 

xilana de beechwood a 2mg/ml (●),3mg/ml (●) e 5mg/ml (●), a 50 oC e pH 4,8 nos tempos de 

reação de 10, 20, 30, 40 e 60 minutos. 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

5.6 Análise comparativa do modo de ação de xilanases VI em xilana beechwood  

 

 A distribuição das massas molares das xilanas de beechwood antes e depois de 

incubadas com a xilanase VI apresentou um perfil bem diferente. Por meio dos 

cromatogramas foi possível observar um deslocamento do pico da xilana tratada com 

xilanase (figura 32B) em relação ao controle (figura 32A). Outra comparação pode ser feita 

entre os perfis de eluição da xilana tratada com a xilanase VI, da família GH30 (figura 

32B) ou pela xilanase de T. marítima da família GH10 (figura 32C). A maior fração das 

xilanas obtidas depois da hidrólise com a xilanase VI apresentou massa molar em torno de 

4000 Da, enquanto que, a xilana hidrolisada pela GH10 resultou em uma maior 

concentração de xilanas com massa molar em torno de 2000 Da ou menor. Este dado 

comprova a diferença na atuação dessas duas xilanases, podendo inferir pelo gráfico que, 

grande parte das xilanas produzidas pela xilanase VI possui cadeias com grau de 

polimerização entre 15 a 25 resíduos de xilose.  
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Figura 32 - Perfil das xilanas obtido após a cromatografia de filtração em gel em coluna 

Biogel P-30. Xilana beechwood foi incubada por 30 h, 50oC, pH 8.A - Controle (Xilana + 

Tampão), B – Amostra (Xilana + xilanase VI de A. nidulans clone A.10), C (Xilana + GH10 de T. 

maritima). 500 μL foram aplicados na coluna e frações de 3,3 mL foram coletadas para 

determinação dos açúcares totais (Abs 490 nm).  
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Fonte: Arquivo pessoal 
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5.7 Análise comparativa do modo de ação de xilanases VI em diferentes xilanas 

 

 Foram realizadas hidrólises de diferentes tipos de xilanas (beechwood, oat spelts, e 

xilana extraída de bagaço de cana) pela xilanase VI e também da medula da cana-de-açúcar 

pré-tratada com celulases. A reação foi feita com um tempo longo, buscando-se analisar e 

comparar a distribuição das massas molares das xilanas liberadas neste ensaio de cada um 

desses substratos. O perfil dos produtos de hidrólise está apresentado na figura 33. 

 

Figura 33 - Perfil de diferentes xilanas obtido após a cromatografia de filtração em gel em 

coluna Biogel P-30. Xilana beechwood  (A), xilana oat spelts (B) xilana extraída do bagaço de 

cana pré-tratado (C) e medula da cana (D) foram incubadas por 24 h, 50 oC, em tampão pH 8 na 

presença (-) ou ausência (-) da xilanase VI. 500 μl foram aplicados na coluna e frações de 3,3 ml 

foram coletadas para determinação dos açúcares totais (Abs 490 nm).  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

A xilana de beechwood (A) e a xilana extraída do bagaço de cana (C) foram 

clivadas em diversos pontos e, em relação ao controle, foi observada a diminuição na 

intensidade do primeiro pico, que contém as xilanas que eluíram no volume de exclusão da 

A B 

C D 
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coluna. Parte das xilanas se distribuiu em diversos picos menores ao longo da eluicão da 

coluna, mostrando que as xilanas tiveram suas cadeias diminuídas pela ação da enzima 

durante a reação de hidrólise.  

Pode-se observar também a ocorrência de degradação das cadeias durante a 

hidrólise realizada em xilana de oat spelts (B) e da medula da cana (D), porém com uma 

menor intensidade.  O que pode ter ocorrido no caso da xilana de oat spelts é que, pelo fato 

do extrato não estar completamente purificado, pode existir interferência de outras 

xilanases constitutivas no meio. Entretanto, Biely et al. (2016) relataram que a xilanase VI 

apresenta uma baixa atividade em arabinoxilana e também em xilanas lineares, podendo 

assim explicar o perfil cromatográfico obtido.  Os picos do gráfico da medula apresentaram 

absorbância máxima em torno de 0.4, já que ela possui uma quantidade muito baixa de 

xilana, portanto a enzima não parece ter tido uma atuação significativa neste substrato. 

Os produtos das hidrólises destes substratos foram comparados através da 

cromatografia em camada delgada (TLC) (figura 34). Em todos os casos, como já 

esperado, não foi observada a produção de xilose, pois a xilanase VI não é capaz de 

degradar completamente a cadeia de xilana. A medula apresentou baixa liberação de xilo-

oligômeros, que está de acordo com o demonstrado pela sua cinética de hidrólise. Nas 

demais xilanas só foi possível observar uma maior liberação de xilo-oligômeros após 24 

horas de reação. Pode-se notar que nos pontos de aplicação das amostras das xilanas 

extraídas do bagaço de cana, beechwood e oat spelts aparecem manchas escuras, indicando 

que boa parte do material ainda contém cadeias grandes de xilana que não ascenderam na 

cromatografia. Esse resultado reforça a capacidade da xilanase VI de liberar xilanas de alta 

massa molar de xilanas e, pouco ramificadas com ácido metil glucurônico.  
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Figura 34 - Cromatografia em camada delgada (TLC) dos produtos de hidrolise da 

xilanase VI em xilanas. As xilanas foram incubadas por 24h à 50°C e 2 μl das amostras foram 

aplicadas em placa de sílica gel. A cromatografia ascendente foi desenvolvida com a mistura de 

solventes acetato de etila: ácido acético: propanol: ácido fórmico: água (25:10:5:1:15) e corada pelo 

método de Puchart, Biely (2008). XOs – Padrão de xilo-oligossacarídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Foi realizado também outro ensaio, apenas com a xilana comercial de beechwood em que nas 

24 horas de hidrólise somente com o uso da xilanase VI não foi possível observar formação de 

xilose, e os xiloligomeros foram produzidos em baixa quantidade. Somente após a adição da 

xilanase da família GH10 que ocorreu uma maior degradação da xilana, observando-se a formação 

de xilose logo da primeira hora de reação (figura 35).  
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Figura 35. Ensaio de hidrólise em xilana de Beechwood utilizando a xilanase VI seguido 

da adição da xilanase GH10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Extração enzimática de xilana do bagaço pré-tratado 

 

O bagaço de cana de açúcar pré-tratado quimiomecanicamente com 10% de Na2SO3 e 

5% NaOH apresenta 25,3% (m/m) de glucuronoarabino xilana em sua composição, sendo 

que 2,4% (m/m) deste total refere-se a ácido glucurônico (SANTOS, 2016). Desta forma, 

este material foi utilizado como substrato para a xilanase VI. Foi realizada a hidrólise 

enzimática do bagaço de cana de açúcar pré-tratado quimio-termomecanicamente e as 

xilanas foram analisadas no material que foi solubilizado. Uma etapa subsequente de 

extração alcalina de xilana foi realizada para aumentar a extração de xilana. Isto foi feito 

tendo em vista que pelo modo de ação da xilanase VI as xilanas não são clivadas 

totalmente e em meio alcalino a solubilidade de xilanas maiores é favorecida. Assim, essas 

cadeias poderiam ficar agregadas ao material lignocelulósico sólido, dificultando a sua 

recuperação. Os dados apresentados na figura 36 referem-se ao rendimento das xilanas 

extraídas apenas na etapa enzimática (azul) e o rendimento total reportado como a soma da 
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etapa enzimática e alcalina (laranja). Como controle, foi feita uma reação utilizando o 

extrato da cepa de A. nidulans A.773 contendo o vetor vazio, já que resultados anteriores 

demonstraram a possível presença de xilanases constitutivas que poderiam interferir nas 

análises.  

A extração de xilana do bagaço de cana pré-tratado utilizando apenas tampão 

(0,8%) ou o extrato de A. nidulans A773 com vetor vazio (5%) foi bem pequena, enquanto 

na presença da xilanase VI obteve-se um maior rendimento (14%). A extração alcalina 

aumentou o rendimento das xilanas para 15%, 19% e 32%, respectivamente (figura 36).   

 

Figura 36 - Extração de xilanas do bagaço de cana pré-tratado quimiomecanicamente pela 

xilanase VI (azul) e após a extração alcalina a frio (laranja).  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Mesmo com fatores limitantes da hidrólise enzimática, por exemplo, a 

acessibilidade da enzima às cadeias de xilanas, devido a presença de lignina, celulose e 

outros componentes, foi possível obter um rendimento semelhante ao obtido com a 

xilanase da família GH11 de Bacillus pumilus por Santos et al., (2014). Para potencializar a 

liberação de cadeias longas de xilanas e ampliar as possibilidades de aplicação das xilanas 

poderia ser feito um tratamento enzimático com arabinofuranosidase para remover 

arabinose antes de aplicar a xilanase VI. Ademais, em xilanas com alto teor de ácido 
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glucurônico, como ocorre em angiospermas, as glucuronidases poderiam ter um papel 

relevante para diminuir os sítios de clivagem da xilanase VI e assim recuperar xilanas 

poliméricas.  

 

Tabela 14 - Composição química das xilanas extraídas nas diferentes condições 

 

Tratamento 
Composição (mg) 

Rendimento  

arabinoxilana* 

(%)  

Razão molar dos 

constituíntes 

Xilose Arabinose Xilose Arabinose 

Controle 
Tampão  

1,219 
 

0,223 
 

1,11 10 1,82 

E
x
tr

a
to

s 
d

e 

A
. 

n
id

u
la

n
s 

Vetor vazio 

773 

6,186 
 

0,518 
 

5,18 10 0,83 

5UI 

xilanase VI 

17,067 
 

2,369 
 

15,03 10 1,38 

E
x
tr

a
çã

o
 a

lc
a
li

n
a
 e

m
 

N
a
O

H
 (

4
0
%

 m
/m

) 

Extração 

tampão 

16,852 
 

1,536 
 

14,22 10 0,52 

Extração 

773 

16,929 
 

1,657 
 

14,37 10 0,94 

Extração 

xilanase VI 

20,826 
 

1,578 
 

17,33 10 0,77 

* Rendimento foi determinado a partir das massas de xilana e arabinosil em relação à massa inicial de xilana do 

bagaço pré-tratado. Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

A tabela 14 mostra o rendimento de extração da arabinoxilana do bagaço de cana-

de-açúcar pré-tratado e a relação molar entre seus constituintes. De acordo com os dados 

da tabela, nota-se que o rendimento de extração pela xilanase VI foi superior aos outros 

tratamentos e muito semelhante ao obtido pelo tratamento alcalino com uma concentração 

muito elevada de NaOH (40% m/m). Neste caso ocorre também a liberação de uma 

quantidade considerável de arabinose, visto que as xilanas presentes no bagaço são 

arabino-glucuronoxilanas e contém uma grande quantidade de resíduos arabinosil. Ao 

clivar as xilanas, a xilanase VI também libera cadeias contendo a referida ramificação.  

O perfil cromatográfico das xilanas liberadas na hidrólise pela xilanase VI foi 

comparado com o perfil de liberação de uma xilanase comercial da família GH11 

(Luminase) e ao controle, realizado com a xilana extraída do bagaço pré-tratado somente 
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pela ação do NaOH (figura 37).  Verifica-se que a xilanase VI foi capaz de liberar uma 

maior quantidade de xilanas menores que as do controle. Entretanto, ao se comprar com as 

xilanas solubilizadas pela xilanase da família GH11, nota-se a produção de cadeias bem 

menores. No cromatograma há ocorrência de picos menores que 2,5 kDa, enquanto que, a 

menor cadeia de xilana liberada pela xilanase VI apresentou uma massa molar de 

aproximadamente 4 kDa. 

 

Figura 37 - Perfil das xilanas obtido após a cromatografia de filtração em gel em coluna 

Biogel P-30. O bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado quimio-termomecanicamente foi hidrolisado 

com xilanase VI, GH30 (-), xilanase GH11 (-). O controle foi obtido por extração em NaOH (-). A 

reação ocorreu à 50oC e pH 4,8 por 24h. 500 μL do sobrenadante da hidrólise foram aplicadas na 

coluna e frações de 3,3 ml foram coletadas para determinação dos açúcares totais (Abs 490 nm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

5.9 Clonagem e expressão heteróloga da xilanase VI em E.coli Rosetta-gami (DE3) 

 

5.9.1 Extração do RNA e síntese do cDNA 

 

A extração do RNA do micélio do fungo A.nidulans A773 para construção do cDNA 

ocorreu de forma positiva como demonstrado na figura 38, em que todas as amostras 

30 kDa                6 kDa                        2.5 kDa     



 
 
 
106 
 

apresentaram a banda correspondente ao tamanho do gene da xilanase VI após a realização 

da reação de PCR utilizando os primers específicos. Cada coluna representa uma 

temperatura de anelamento que foi testada durante a reação do PCR para se analisar qual 

seria a mais adequada. Optou-se então por seguir os experimentos com uma temperatura de 

anelamento de 55oC porque essa mostrou a maior intensidade de banda.  

 

Figura 38 -  Gel de agarose 1% do resultado do PCR de amplificação gênica da xilanase VI a 

partir do cDNA do fungo A.nidulans A773, clivado com primers específicos. Gradiente de 

temperatura de anelamento: de 37 a 55 oC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

 Após obtenção do RNA, foi feita a construção da fita de DNA complementar, e 

então realizou outra reação de PCR com os mesmos primers específicos para verificação 

da banda próxima à marcação de 1500pb que foi feita em gel de agarose, conforme figura 

39. Esta etapa foi feita utilizando os primers para clonagem em E. coli. Além disso, testou-

se uma matriz de primers para verificar qual a melhor concentração a se usar de cada um 

deles, a razão de cada primer está demonstrada na legenda da figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 pb   

55        53.5        51.2       48.1       43.9       40.3        38.2        37 
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10.000 pb 

6.000 pb 

 
3.000 pb 

 

 
 

1.500 pb 

 
 
 
 
 
 
 

250 pb 

Figura 39 - Gel de amplificação do cDNA da xilanase VI. Reação de PCR Amplificação do 

gene da xilanase VI por PCR utilizando os primers nas razões de 1:1 – 1 Forward: 1 reverse; 1:2 

– 1 Forward : 2 reverse; 2:1 – 2 Forward : 1 reverse; 2:2 – 2 Forward : 2 reverse. M: marcador 

1000pb (Invitrogen). 

                                                                                      

                                                                            M     1:1     1:2     2:1   2:2      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

  

 Para a transformação em E. coli, foram escolhidas as amostras contendo as bandas 

mais expressivas em torno de 1323 pares de bases que foram a 2:1. Com o cDNA isolado e 

purificado foram feitas as reações de digestão tanto do fragmento da xilanase VI quanto do 

vetor pET24b com as enzimas de restrição XhoI e NdeI. Os vetores e o inserto foram 

digeridos de forma completa e eficiente (confirmadas por gel de agarose 1% não 

demonstrado no trabalho) e por isso foram purificadas diretamente da reação de PCR 

utilizando-se o Kit da Promega citado na metodologia. 

  Confirmadas as digestões, foi realizada a reação de ligação entre o fragmento da 

xilanase VI e o vetor pET24b para posterior transformação em E. coli cepa TOP10 e em 

seguida em E. coli Rosetta-gami (DE3). 
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5.9.2 Transformação e detecção da atividade xilanolítica 

 

A linhagem de E. coli TOP10 foi transformada com o vetor de expressão pET24b 

contendo o inserto da xilanase VI. Os transformantes foram selecionados pela capacidade 

de crescimento em meio mínimo suplementado com antibiótico Canamicina. 

A transformação em E. coli TOP10 resultou em aproximadamente 40 clones dentre 

os quais foram escolhidas 6 para realização do PCR de colônia (figura 40).  

 

Figura 40 - Gel de agarose 1% contendo as reações dos PCRs de colônia dos transformantes 

em bactéria E. coli Top10 (1 ao 6) e em Rosetta-gami (DE3) (7 ao 12), contendo o plasmídeo 

completo pET24b + xilanase VI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            E.coli TOP10                                           E.coli Rosetta-Gami 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após a confirmação da presença de banda em torno de 1323 pb, foi feito um 

screening destes clones, cultivando-os em meio mínimo com antibiótico para posterior 

extração do seu DNA plasmidial e transformação em E. coli da linhagem Rosetta-gami, 

realizada conforme metodologia. Desta etapa foi possível obter aproximadamente 80 
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           6.000 pb  
 

             3.000 pb 

 
             1.500 pb 

 
 
 

 
 

               250 pb  
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  Fonte: Arquivo pessoal 

 

clones dos quais foram selecionadas novamente 6 para o PCR de colônia. Foi feito um 

novo gel de agarose 1% contendo as 6 primeiras reações do PCR de colônia em E. coli 

TOP10 seguido das 6 últimas reações do PCR de colônia da transformação em E. coli 

Rosetta-gami. Como demonstrado na figura 40, para todas as colônias testadas, o resultado 

foi positivo para o aparecimento de banda em torno de 1323pb.  

 Após a seleção do clone com maior produção, foi feita indução da xilanase VI em 

meio com IPTG por 24h. Foi analisado tanto o sobrenadante obtido após a clivagem da 

parede celular bacteriana, quanto o pellet contendo as células clivadas. O ensaio de 

atividade em xilana de beechwood, indica a presença da xilanase VI somente no 

sobrenadante, que apresentou uma atividade de 19,7 U/mL. Foi feito também um ensaio de 

Bradford para medir a quantidade de proteína total que resultou em um valor de 151,5 

µg/mL. Com esta quantidade de proteína, realizou então o gel SDS-PAGE e verificou-se 

que a banda próxima à 50kDa estava realmente presente no sobrenadante do cultivo, o que 

implica que a proteína foi expressa em meio intracelular e liberada após sonicação das 

células (figura 41).  

 

Figura 41 - Gel de poliacrilamida SDS-PAGE (12%) corado com coomassie blue R-250 do 

cultivo de E. coli Rosetta-gami (DE3) transformada com o plasmídeo pET24b+xilanase VI. A 

banda mais intensa presente na fração 1 com massa molar de aproximadamente 57 kDa foi 

atribuída a xilanase VI. P – padrão, 1 – sobrenadante do lisado celular, 2 - pelett contendo as 

células sonicadas. 
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O extrato obtido após a sonicação das células de E. coli foi analisado em xilana 

beechwood, nos tempos de 5, 10 e 15 minutos. Em paralelo avaliou-se o extrato obtido da 

clonagem da xilanase VI em A. nidulans.  Como pode-se observar no gráfico da figura 42, 

o sistema de expressão em bactéria aparentemente se apresenta como sendo mais eficiente 

para a produção desta xilanase, já que, para as mesmas condições de reação, o extrato 

obtido pela bactéria apresentou mais que o dobro de liberação de açúcares redutores a 

partir de xilana. Sendo assim, trabalhos futuros com a xilanase VI, deveria considerar este 

resultado e utilizar este sistema de clonagem e expressão a fim de se obter quantidades 

superiores de enzima para viabilizar sua purificação e utilização em maior escala.  

 

Figura 42 - Perfil de atividade da xilanase VI obtido pelo sistema de expressão em fungo 

A.nidulans (laranja) e em bactéria E.coli Rosetta-gami (DE3) (azul), incubadas à 50oC e pH 

4,8. 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

5.10 Clonagem e expressão da xilanase VI em Pichia pastoris 

 

 A fim de analisar a expressão do gene da xilanase VI de T. reesei em P. pastoris 

foram testados dois vetores, um constitutivo (pGAPαZ A) e outro induzível pela presença 

de maltose (pPICαZ A). Ambos foram extraídos de bactéria E. coli da cepa TOP10, que já 

continha esses vetores abertos e, posteriormente, purificados. Os rendimentos em termos 
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1.500 pb 

 
 
 
 
 
 
 

250 pb 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

de concentração, bem como a razão 260/280 (que avalia a contaminação do DNA por 

proteínas) estão demonstrados na tabela abaixo.  

 

Tabela 15 - Quantificação dos vetores extraídos do cultivo líquido da bactéria E. coli TOP10 e 

purificados com o Kit Miniprep da Promega. 

 

Vetor Cultivo Concentração (ng/µL) Razão 260/280 

pPICαZ A 1 140,5 1,70 

pPICαZ A 2 149,4 1,73 

pGAPαZ A 1 141,5 1,90 

pGAPαZ A 2 95,8 1,70 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Com base nestes resultados, optou-se por prosseguir com o vetor pPICαZ A.2 e o 

pGAPαZ A.1 por conter as maiores concentrações de DNA e uma melhor razão 260/280. A 

reação de amplificação do fragmento do cDNA da xilanase VI utilizando os primers 

contendo os sítios das enzimas EcoRI e XbaI foi confirmada como positiva para a presença 

da banda em torno de 1500 pb através da aplicação em um gel de agarose 1% (figura 43).  

 

Figura 43 - Gel de confirmação da amplificação do cDNA do fragmento da xilanase VI com 

os primers para clonagem em P.pastoris. 
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Os vetores isolados e purificados foram então digeridos com as enzimas de 

restrição EcoRI e XbaI em etapas separadas, bem como o fragmento da xilanase VI obtido 

anteriormente. Os produtos das três reações de digestão foram aplicados em um gel de 1% 

de agarose para verificação das bandas correspondentes aos vetores (em torno de 3000pb) e 

ao inserto (1500pb), mostrado na figura 44. 

 

Figura 44 - Gel de confirmação da digestão com as enzimas de restrição EcoRI e XbaI, do 1. 

inserto da xilanase VI, 2. vetor pPICαZ A, 3. vetor pGAPαZ A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Tanto o pGAP quanto o fragmento da xilanase VI foram purificados com o Kit da 

Promega descrito na metodologia, porém o vetor pPIC teve que ser purificado previamente 

clivando-se a banda correspondente a ele (3000pb) do gel de agarose e em seguida 

purificado com o Kit para purificação em gel da Promega®, já que ele não apresentou uma 

clivagem com 100% de eficiência, visto que apareceram bandas maiores que representam 

as porções do plasmídeo que não foram clivadas com as enzimas de restrição. Para isso, foi 

preciso correr outro gel de agarose 1% para verificação da correta clivagem do vetor 

pPICαZ A do gel anterior (figura 45). 
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Figura 45 - Gel de confirmação do pPICαZ A digerido pelas duas enzimas de restrição EcoRI 

e XbaI e purificado do gel.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Feito isso, foi possível prosseguir com a reação de ligação entre os vetores e o 

fragmento da xilanase VI e em seguida com a primeira etapa de transformação em E. coli 

TOP10 para duplicação do plasmídeo construído. Foram escolhidas aleatoriamente 3 

colônias transformantes de cada vetor para realização do PCR de colônia e análise em gel 

de agarose 1%. Nota-se, pela figura 46, que a transformação com o vetor pPICαZ A não 

obteve sucesso, visto que não possível a visualização da banda correspondente ao tamanho 

do gene da xilanase VI. Por este motivo, a próxima transformação em Pichia pastoris foi 

realizada somente com a construção que obteve resultado positivo para o PCR de colônia, 

com o vetor pGAPαZ A.  

Após a visualização das bandas, o DNA plasmidial das colônias C.4, C.5 e C.6 

foram extraídos, purificados e quantificados em espectrofotômetro Nanodrop® para 

decidir com qual colônia seria feita a transformação em P. pastoris (tabela 16). Como a 

colônia C.5 apresentou a maior quantidade de DNA e uma boa razão 260/280, foi feita a 

linearização do plasmídeo para uma melhor inserção no material genômico da levedura.  
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Figura 46 - Gel de confirmação dos PCRs de colônia da bactéria E. coli Top10 transformada 

com o plasmídeo pPICαZ A com o inserto xilanase VI (C.1, C.2, C.3) e com o plasmídeo 

pGAPαZ A com o inserto xilanase VI (C.4, C.5, C.6). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

Tabela 16 - Quantificação dos plasmídeos pGAP+GH30 extraídos das colônias 

transformantes positivas de E. coli TOP10. 

 

Plasmídeo Concentração (ng/µL) Razão 260/280 

pGAP + GH30 C.4 248,6 1,65 

pGAP + GH30 C.5 303,05 1,70 

pGAP +GH30 C.6 120,90 1,71 

   Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Os plasmídeos após reação de linearização do DNA foram passados pelo gel de 

agarose para verificação da correta linearização e posterior transformação (figura 47).  
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Figura 47 - Gel de confirmação da linearização do plasmídeo pGAPalfaA inserto do gene da 

xilanase VI das três colônias transformantes positivas de E. coli Top10. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

Após esta etapa foi feita a purificação dos vetores linearizados e transformado nas 

células competentes de P. pastoris. Porém não foi possível observar o surgimento de 

nenhuma colônia transformante, após 4 dias de incubação a 30oC. O que indica um 

possível erro na no procedimento de competência das células ou da transformação. 

Portanto, não foi possível prosseguir com o experimento de clonagem e expressão em P. 

pastoris. Trabalhos futuros poderiam testar esta metodologia refazendo o procedimento de 

competência das células da levedura e otimizando as condições da transformação.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 O gene da xilanase VI de Trichoderma reesei QM6a (entrada no Uniprot GORV92) 

foi clonado e expressado em Aspergillus nidulans e Escherichia coli cepa Rosetta-gami 

(DE3), com o intuito de obter a enzima para ser utilizada na extração de xilanas de bagaço 

de cana-de-açúcar. 

 

Dos resultados obtidos, pôde-se concluir que: 

 - Quanto ao sistema para expressão da xilanase, verificou-se um resultado positivo quando 

realizado em Escherichi coli e em A. nidulans; 

- O cDNA correspondente a essa enzima foi clonado, mas tentativas iniciais de expressar a 

enzima em P. pastoris não foram bem-sucedidas; 

- Esse foi o primeiro relato da clonagem e expressão do gene da xilanase VI de T. reesei 

QM6a em A. nidulans A773, sendo um passo importante para originar outros estudos sobre 

esta enzima. As características observadas na enzima recombinante de A. nidulans foram: 

 

✓ A ação da xilanase VI sobre diferentes xilanas comerciais confirmou que ela é 

dependente de resíduos de ácido glucurônico para a sua clivagem. Essa 

característica se manteve antes e depois da purificação parcial desta proteína.  

✓ Os parâmetros físico-químicos encontrados para a xilanase VI (pH ótimo - 4.8, 

temperatura ótima -50oC, massa molar de 57 kDa) foram os mesmos reportados 

pela transformação em A. oryzae, podendo concluir ser esse sistema de expressão 

adequado a clonagem e expressão do gene da xilanase VI. 

✓ Foi possível realizar a caracterização cinética da xilanase VI elaborando um modelo 

para verificar a inibição pelo produto.  

✓ A ação do EDTA na atividade de xilanase em pH 4,8 foi bastante marcante nas 

duas concentrações utilizadas, reduzindo-a em até 45%. 

✓ Com a utilização desta enzima pôde-se obter xilanas de alta massa molar e não 

somente oligossacarídeos, ao contrário do que ocorre quando se utilizada xilanas 

convencionais como aquelas da família GH10 e GH11, mesmo partindo de 

diferentes fontes de xilanas como beechwood e xilana extraída do bagaço de cana 

de açúcar. 
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✓ As xilanases da família GH30 foram capazes de atuar no bagaço de cana pré-

tratado quimiomecanicamente de forma que as xilanas solubilizadas apresentaram 

maior grau de polimerização quando se comparado à xilanases da família GH11. 

✓ As características observadas na xilanase VI sugerem um grande potencial 

biotecnológico para esta enzima. A partir dos resultados desta dissertação, novos 

estudos permitirão a adequação desta enzima para a aplicação em processos 

industriais associados a industria de alimentos, farmacêutica e de celulose e papel.  
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