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RESUMO 

OLIVEIRA, I. C. M. Expressão de uma β-expansina de cana-de-açúcar em Pichia 

pastoris e análise funcional da proteína recombinante. 2017. 120 f. Dissertação 

(Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas) – Escola de Agronomia, Universidade 

Federal de Goiás. Goiânia, 2017.1 

 

O Brasil tem se destacado na produção de bioetanol a partir de cana-de-açúcar, 

contribuindo de maneira importante para a redução dos danos climáticos causados pelo 

consumo de combustíveis fósseis. Neste contexto, a hidrólise enzimática da biomassa 

vegetal de plantas tem emergido como tecnologia proeminente para a obtenção de 

monômeros de açúcares e a subsequente fermentação em bioetanol. O uso de proteínas 

acessórias, juntamente com as enzimas do sistema celulolítico, tem sido proposto para se 

aumentar a eficiência da hidrólise enzimática do bagaço de cana-de-açúcar (BCA). Dentre 

estas proteínas, as expansinas se destacam por serem proteínas que auxiliam as enzimas no 

processo de degradação, promovendo o afrouxamento da parede celular das plantas, 

desestabilizando as ligações de hidrogênio entre fibras de celulose e hemicelulose. Para 

analisar a sequência e verificar a atividade funcional de uma β-expansina obtida de cana-

de-açúcar, o fragmento correspondente a um gene identificado como expb7 foi sintetizado, 

clonado e expresso na levedura Pichia pastoris. A atividade funcional da proteína 

recombinante EXPB7 foi avaliada na presença de papel de filtro e BCA. A análise in silico 

da sequência de aminoácidos da proteína EXPB7 revelou que sua estrutura é dividida em 

dois domínios: um semelhante ao da família das GHs 45 e outro de ligação à celulose 

(CBM). A massa molecular predita para a proteína EXPB7 foi de 25 kDa, embora a 

identificação de sítios de glicosilação tenha elevado este valor para 45 kDa. A levedura foi 

capaz de produzir a proteína recombinante EXPB7 de cana-de-açúcar. Foi possível 

observar um aumento na atividade de celulases na hidrólise de papel de filtro, devido à 

atividade funcional da EXPB7 presente na reação. O papel de filtro teve parte de suas 

fibras solubilizadas, tendo-se observado a presença de fragmentos no fundo do tubo, 

indicando atividade da proteína recombinante EXPB7. Os maiores efeitos da EXPB7 

foram identificados à temperatura de 30 °C e em pH 6,0. O ensaio de ligação da EXPB7 

recombinante a polissacarídeos mostrou afinidade por Avicel e Xilana, devido ao domínio 

CBM presente em sua estrutura. A ação da proteína EXPB7 recombinante sobre o papel de 

filtro foi analisada por microscopia eletrônica. Foram realizadas etapas de pré-purificação 

da proteína EXPB7 utilizando sulfato de amônio, acetona e cromatografia líquida. A 

cromatografia se revelou a melhor estratégia de purificação da EXPB7 recombinante. A 

atividade funcional da EXPB7 na presença de BCA promoveu aumento na liberação de 

moléculas de glicose e de açúcares redutores na hidrólise promovida pela mistura 

enzimática comercial Cellic® Ctec 2 (Novozymes®). 
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, I.C.M. Expression of a sugarcane β-expansin in Pichia pastoris and 

functional analysis of the recombinant protein. 2017. 120 f. Dissertation (Master of 

Science in Genetics and Plant Breeding) – Escola de Agronomia, Universidade Federal de 

Goiás. Goiânia, 2017.1 

 

Brazil has been prominent in the production of bioethanol from sugarcane, contributing in 

an important way to the reduction of climatic damages caused by the consumption of fossil 

fuels. In this context, the enzymatic hydrolysis of plant biomass has emerged as a 

noticeable technology for obtaining sugar monomers and, subsequently, bioethanol from 

fermentation. The use of accessory proteins, jointly with enzymes of the cellulolytic 

system, has been proposed to increase the efficiency of the enzymatic hydrolysis of 

sugarcane bagasse (BCA). Among these proteins, expansins are remarkable because they 

are proteins that can aid the cellulolytic enzymes during the degradation process, 

promoting the loosening of the plant cell wall, destabilizing the hydrogen bonds between 

cellulose fibers and hemicellulose. To analyze the sequence and verify the functional 

activity of a β-expansin obtained from sugarcane, the fragment corresponding to a gene 

identified as expb7 was synthesized, cloned and expressed in the yeast Pichia pastoris. The 

functional activity of the recombinant protein EXPB7 was evaluated in the presence of 

filter paper and BCA. In silico analysis of the amino acid sequence of the EXPB7 protein 

revealed that its structure is divided into two domains: one similar to that of the GH family 

45 and the other to the cellulose binding (CBM) family. The molecular weight predicted 

for the EXPB7 protein was 25 kDa, although the identification of glycosylation sites 

increased this value to 45 kDa. The yeast was capable of producing the recombinant 

sugarcane EXPB7 protein. It was possible to observe an increase in cellulase activity in the 

filter paper hydrolysis due to the functional activity of EXPB7 present in the reaction. The 

filter paper had part of its fibers solubilized, with fragments present at the bottom of the 

tube, indicating activity of the recombinant protein EXPB7. The highest effects of EXPB7 

were identified at 30°C and pH 6.0. The binding assay of the recombinant EXPB7 to 

polysaccharides showed that this protein is capable of binding to Avicel and Xilana 

substrates due to the CBM domain present in its structure. The action of the recombinant 

EXPB7 protein on the filter paper was analyzed by electron microscopy. Prep purification 

steps of the EXPB7 protein were performed using ammonium sulfate, acetone and liquid 

chromatography. Chromatography proved to be the best purification strategy for the 

recombinant EXPB7. The functional activity of EXPB7 in the presence of BCA promoted 

a rise in the release of glucose and reducing sugars molecules in hydrolysis performed by 

the commercial enzymatic mixture Cellic® Ctec 2 (Novozymes®). 

 

 

Keywords: β-expansin, sugarcane, lignocellulosic biomass, P. pastoris. 
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1 INTRODUÇÃO 

O consumo de combustíveis fósseis tem aumentado exponencialmente e isto 

tem gerado muitos problemas ambientais e geopolíticos. No cenário mundial, o Brasil tem 

se destacado na produção de biocombustíveis, em relação às demais nações, por possuir 

uma matriz energética proveniente de fontes renováveis, principalmente com base na 

biomassa de cana-de-açúcar. 

Além da fermentação da sacarose presente no caldo obtido da cana-de-açúcar, 

as frações de celulose e hemicelulose, presentes na fibra do bagaço da cana, podem ser 

convertidas a etanol por um processo composto de três etapas: i. pré-tratamento; ii. 

hidrólise das frações de celulose e hemicelulose a monômeros; iii. fermentação alcoólica, 

em que os açúcares são convertidos a etanol. A sacarificação dos materiais 

lignocelulósicos pode ser alcançada pela hidrólise ácida ou enzimática (Sánchez, 2009). 

A hidrólise enzimática da biomassa vegetal de plantas tem emergido como uma 

tecnologia proeminente para obtenção de monômeros de açúcares e subsequente 

fermentação em bioetanol. Um dos gargalos desse processo é o pré-tratamento dessa 

biomassa, necessário para se garantir o maior acesso das enzimas às fibras de celulose e 

hemicelulose. Esta etapa tem custos elevados, dificultando a produção de bioetanol em 

larga escala. A hidrólise enzimática eficiente das frações de celulose e hemicelulose a 

monômeros é conseguida por meio da ação sinérgica de múltiplas enzimas, seguida pela 

fermentação destes açúcares em etanol (Van Dyk & Pletschke, 2012). 

Uma grande variedade de enzimas, como celulases e xilanases, com 

especificidades diferentes são necessárias para degradar todos os componentes da 

lignocelulose. Além das enzimas lignocelulolíticas, há um conjunto de proteínas acessórias 

(expansinas, LPMOs, swoleninas) que facilitam o acesso das enzimas à celulose 

aumentando a eficiência do processo. A função destas proteínas acessórias ainda não é 

claramente compreendida, mas sabe-se que as expansinas desempenham um papel 

importante neste processo (Banerjee et al., 2010). 

As expansinas são proteínas vegetais que apresentam ação semelhante à das 

swoleninas produzidas por fungos e nematoides e são capazes de afrouxar ou de romper o 
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empacotamento da celulose e da hemicelulose na parede celular, permitindo que haja 

crescimento celular vegetal ou acesso de fungos e nematoides a tecidos vegetais. Estas 

proteínas foram isoladas pela primeira vez como mediadoras de "crescimento ácido". Esse 

termo refere-se ao aumento da velocidade de crescimento que ocorre quando as células 

vegetais são expostas a soluções ácidas, pois a parede celular torna-se mais extensível em 

condições de pH ácido (McQueen-Mason et al., 1992). Por estarem envolvidas no 

mecanismo de expansão das fibras, acredita-se que as expansinas aumentem o acesso das 

enzimas à fração de celulose e hemicelulose e a eficiência da hidrólise enzimática. Neste 

sentido, sugere-se que as expansinas possam ser empregadas como proteínas acessórias em 

coquetéis de enzimas utilizados na etapa de hidrólise da lignocelulose (Kim et al., 2009; 

Lee et al., 2010). 

As β-expansinas são uma das classes de expansinas envolvidas no processo de 

expansão celular. Alguns trabalhos (Saha, 2003; Sun et al., 2004) estudaram o sinergismo 

das celulases e proteínas microbianas com atividade de expansinas, entretanto não há 

relatos na literatura sobre as expansinas de cana-de-açúcar e sua aplicação na hidrólise da 

fração de celulose e xilana do bagaço de cana-de-açúcar (BCA). Estudos realizados com as 

expansinas de cana-de-açúcar são importantes para a compreensão dos mecanismos de 

ação destas proteínas neste vegetal (Chaibub et al., 2016). Esse conhecimento é 

fundamental para o desenvolvimento de tecnologias que viabilizarão a sua aplicação em 

diversos processos como acessórias às enzimas celulolíticas. 

As expansinas favorecem o acesso das celulases às microfibrilas presentes na 

parede celular vegetal, visto que contribuem para o afrouxamento destas estruturas. 

Durante a hidrólise enzimática das frações de celulose e hemicelulose, elas trabalham 

cooperativamente com outras enzimas hidrolíticas, aumentando a eficiência da hidrólise do 

BCA. As expansinas também podem interferir na síntese da parede celular da cana-de-

açúcar, modificando a estrutura e a arquitetura da fibra, podendo também atuar no processo 

de remodelamento desta parede. Ressalta-se que, independentemente do tipo de 

mecanismo de ação das expansinas sobre a parede celular, sua presença resulta no aumento 

da acessibilidade de outras enzimas do complexo celulolítico às fibras de celulose.  

A β-expansina foi utilizada como objeto de estudo desse trabalho pois é uma 

proteína que possui uma característica peculiar que pode favorecer na utilização desta 

proteína no processo de produção de etanol celulósico. As β-expansinas possuem afinidade 

por arabinoxilana, um tipo de xilana encontrada na maioria das plantas pertencentes a 
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família Poaceae, como a cana-de-açúcar. Essa afinidade pode favorecer o processo de 

hidrólise do BCA, aumentando a atividade funcional da β-expansina e consequentemente 

aumentando a eficiência da hidrólise de celulases e hemicelulases. Como esta proteína 

pode suplementar misturas enzimáticas utilizadas no processo de produção de etanol de 

segunda geração, a expressão heteróloga desta proteína é de fundamental interesse. 

Neste contexto, o presente trabalho foi desenvolvido com os seguintes 

objetivos: 

a) Analisar a sequência do gene sintético (ESTs - Expressed Sequence Tags) de β-

expansina (EXPB) no transcritoma da cana-de-açúcar; 

b) Clonar um gene de EXPB em um vetor de expressão (Pichia pastoris); 

c) Expressar o gene de EXPB clonado em levedura (P. pastoris); 

d) Obter a fração purificada da proteína recombinante in vitro; 

e) Analisar o efeito da proteína recombinante sobre fibras de celulose in vitro; 

f) Analisar a ação da proteína recombinante sobre eficiência da atividade de celulases 

na hidrólise do BCA in vitro. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CANA-DE-AÇÚCAR: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A cana-de-açúcar é considerada uma cultura de grande importância para o 

comércio mundial e teve como centro de origem a região tropical do sul e sudeste asiático, 

mais precisamente, na Indonésia e Nova Guiné (Delgado & Cesar, 1977). No Brasil, o 

plantio da cana-de-açúcar iniciou-se em São Paulo, no ano de 1522 e atualmente, o Brasil é 

o maior produtor mundial de cana-de-açúcar (CONAB, 2017). É uma cultura cultivada em 

quase toda extensão territorial, permitindo ao país duas safras ao ano e consequentemente, 

produção de açúcar e etanol para os mercados interno e externo (UNICA, 2008). 

No Brasil, o plantio da cana-de-açúcar se destaca desde o período colonial, 

caracterizando assim sua grande importância para o agronegócio brasileiro, onde o 

principal produto era o açúcar. No último século, a demanda mundial pela produção de 

combustíveis obtidos a partir de fontes renováveis fomentou o desenvolvimento de 

processos em vários países, como a produção de etanol de milho (EUA) e beterraba 

(Europa). No Brasil foram implementadas políticas internas de investimentos no setor 

sucroalcooleiro para o desenvolvimento do processo de produção de etanol a partir do 

caldo de cana-de-açúcar, principalmente a partir de 1975, o país começou a produzir etanol 

em larga escala (De Souza et al., 2014). 

Segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) no 3º 

levantamento de acompanhamento da safra 2016-2017, a produção de cana-de-açúcar 

estimada para esta safra (2016/17) é de 694,54 milhões de toneladas, tendo um crescimento 

avaliado em 4,4% em relação à safra anterior. Toda essa produção se concentra em uma 

área de 9,1 milhões de hectares, que resultará na produção de 39,8 milhões de toneladas de 

açúcar e se manterá acima dos 27,9 bilhões de litros de etanol (CONAB, 2017). 

A cultura da cana-de-açúcar se destaca por ser de grande versatilidade, onde 

toda composição da planta é utilizada como produto, sendo o açúcar o principal deles, e 

uma diversidade de subprodutos, onde a fibra se destaca no cenário de produção de 

biocombustíveis. A partir do caldo pode ser obtido o açúcar e a rapadura, o etanol e a 
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cachaça. Já o bagaço pode ser utilizado para a produção de papel e ração, servindo como 

adubo, geração de energia através da sua queima e de grande interesse para a produção de 

biocombustíveis. As folhas também são empregadas na produção de ração animal e como 

cobertura morta. Desse modo, a produção dessa cultura inclui desde o sistema alimentar ao 

setor energético, o que torna o Brasil um país em destaque na exportação dessa commodity 

(Vasconcelos, 2010). 

Quanto à taxonomia, a cana de açúcar é uma cultura pertencente ao gênero 

Saccharum descrito por Linnaeus em 1753 e da família Poaceae (gramíneas) (Hoang et al., 

2015; Silva & Silva, 2012). O gênero Saccharum é dividido em seis diferentes espécies: 

Saccharum barberi, Saccharum edule, Saccharum officinarum, Saccharum robustum, 

Saccharum sinense e Saccharum spontaneum (Amalraj & Balasundaram, 2006). Todas as 

espécies do gênero Saccharum são descritas como poliploides, sendo que o número de 

cromossomos nas células é diferente para cada espécie. 

A sua morfologia é constituída por um sistema radicular que possui raízes 

adventícias, responsáveis pela absorção de água durante a brotação lateral, e por raízes do 

tipo permanentes, que possuem característica fasciculada dando suporte para a planta 

(Moore & Nuss, 1987); colmos que se dividem em nós, onde é possível observar 

principalmente a gema axilar, e entrenós; e folhas, que são alternadas ligadas ao colmo 

(Figura 1). É uma gramínea perene, que cresce formando hastes que podem atingir vários 

metros de comprimento e concentrando uma alta taxa de sacarose (Martin, 1961; Moore, 

1987). 

As cultivares produzidas atualmente são também chamadas de variedades 

modernas de cana-de-açúcar, pois são híbridos obtidos através de cruzamentos entre a 

espécie S. officinarum, que possui como característica importante a capacidade de 

acumular altos níveis de sacarose nos colmos, baixo conteúdo de fibras e alto porte, e S. 

spontaneum, que é uma espécie selvagem, que apresenta vigor vegetativo, bom 

perfilhamento e resistência a doenças e estresses (Cheavegatti-Gianotto et al., 2011). Esses 

híbridos são obtidos através de pesquisas envolvendo técnicas de melhoramento genético, 

que são conduzidas por instituições públicas e privadas no mundo inteiro. No Brasil 

existem diversos programas de melhoramento genético de Saccharum spp. em andamento. 

Dentre eles, a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético 

(RIDESA). A RIDESA corresponde a um consórcio entre várias universidades federais, 
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com o objetivo de desenvolver e selecionar clones de cana promissores e lançar variedades 

no mercado. 

 

Figura 1. Estrutura morfológica da cana-de-açúcar (Noleto, 2014). 

 

Uma das variedades desenvolvidas pela RIDESA foi a RB867515, que é a mais 

cultivada no Brasil, devido à sua característica de bom desenvolvimento em solos de baixa 

fertilidade natural e de textura arenosa, características comuns do cerrado brasileiro. Essa 

variedade foi desenvolvida a partir da série RB86, do ano de 1986, pela Universidade 

Federal de Viçosa, e foi selecionada como clone de maior destaque, para cultivo em solos 

pobres em nutrientes e com época de corte no período de maio a julho (RIDESA, 2010). A 

RB867515 possui alta velocidade de crescimento, porte alto, hábito de crescimento ereto, 

alta densidade de colmo, de cor verde amarelado e com alto teor de sacarose (Barbosa et 

al., 2008). 

2.2 A CANA-DE-AÇÚCAR COMO FONTE DE ETANOL-CELULÓSICO 

O setor canavieiro do Brasil esteve em constante desenvolvimento devido à 

importante contribuição do melhoramento genético, obtendo uma melhora acentuada na 

qualidade e produtividade da cana-de-açúcar. Houve mais de 30% de aumento na média de 

produtividade e da recuperação de quilogramas de açúcar por tonelada de cana moída. Os 



 27 

avanços foram obtidos por melhorias nas técnicas de produção e a obtenção de novas 

variedades de cana contendo maior teor de sacarose (Barbosa et al., 2000). 

As plantas do gênero Saccharum (cana-de-açúcar) são uma das mais flexíveis, 

no que diz respeito a utilização de seus componentes e subprodutos, mesmo após a sua 

domesticação e na sua capacidade de adaptação, facilitando os estudos de melhoramento 

genético para estas plantas. Estudos de melhoramento genético para a obtenção de plantas 

resistentes a pragas e doenças e adaptadas às diversas condições ambientais têm sido 

desenvolvidos utilizando estratégias de melhoramento genético clássico ou molecular 

(Matsuoka et al., 2012). 

Com o recente interesse na matéria-prima do BCA para a produção de etanol 

celulósico, o conceito de cana-energia vem sendo discutido e se fundiu como um tema 

importante de alguns programas de melhoramento. Em vez de acumular altos níveis de 

açúcares solúveis nos colmos, a cana-energia é criada para produzir plantas com alto teor 

de fibras e consequentemente de alta biomassa. Estas características podem ser obtidas, por 

exemplo, por retrocruzamento de variedades de cana-de-elite com S. spontaneum 

(Matsuoka et al., 2009). 

A produção de etanol celulósico pela rota bioquímica tem um gargalo no custo 

de produção das enzimas lignocelulolíticas, e para reduzir este custo, uma estratégia de 

melhoramento genético molecular tem sido o desenvolvimento de plantas de cana-de-

açúcar geneticamente modificadas e que sejam capazes de produzir celulases. Tecnologias 

para produzir e estocar enzimas em plantas têm progredido nos últimos anos, com o 

desenvolvimento de estudos sobre a superprodução, estocagem e endereçamento destas 

proteínas para organelas celulares específicas (Harrison et al., 2011, 2014). Dentre estas 

estratégias, a mais estudada para a produção de culturas dedicadas à bioenergia é o 

aumento da expressão de genes envolvidos na síntese e no remodelamento de parede 

celular, gerando uma biomassa mais suscetível à ação de celulases em uma posterior etapa 

de hidrólise, já que um dos principais problemas para a conversão de biomassa em 

açúcares fermentecíveis é a sacarificação da celulose e hemicelulose (Hill et al., 2006). 

A procura por genes envolvidos no remodelamento da parede celular tem sido 

realizada nos genomas de plantas disponíveis como: Populus (Tuskan et al., 2006), arroz 

(Yu et al., 2002), sorgo (Paterson et al., 2009) e milho (Schanable et al., 2009). A 

caracterização funcional de genes envolvidos na biossíntese e remodelamento da parede 

celular envolve a expressão dos genes candidatos nas células vegetais e análise das 
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modificações da parede celular dos transgênicos e/ou a produção das proteínas 

recombinantes em sistemas microbianos e a caracterização bioquímica da proteína e modo 

de ação em substratos celulósicos (Kalluri et al., 2007; Busov et al., 2008; Pogorelko et al., 

2011). Dentre os genes estudados estão os envolvidos na síntese de celulose, hemicelulose 

e lignina, além de genes que influenciam características morfológicas de crescimento, 

como altura, número de ramos e espessura do caule (Ragauskas et al., 2006). O estudo dos 

genes envolvidos no remodelamento da parede celular, como os genes de expansinas, 

também são importantes para compreender como estas proteínas podem atuar nos 

mecanismos de defesas contra patógenos em plantas (Chaibub et al., 2016). 

2.3 BIOMASSA VEGETAL: LIGNOCELULOSE 

A lignocelulose corresponde ao material presente na parede celular da maioria 

das plantas, responsável por dar suporte estrutural e mecânico, proteção contra patógenos e 

desidratação e é constituída em sua maior parte por celulose embebida numa matriz amorfa 

de hemicelulose e lignina (McCann & Carpita, 2008; Martinez et al., 2009; Siqueira & 

Filho, 2010). 

Estes polímeros e macromoléculas são fortemente ligados um ao outro e 

representam mais de 90% do peso seco da célula vegetal. A quantidade de cada polímero 

varia de acordo com a espécie, época de colheita e, também, ao longo de diferentes partes 

da mesma planta. Em geral, resinosas (gimnospermas como Pinus e Cedrus) possuem 

maior teor de lignina do que folhosas (angiospermas como o eucalipto e carvalho). O teor 

de hemicelulose, no entanto, é superior em gramíneas. No caso de resíduos agroindustriais 

provenientes da cana-de-açúcar (gramíneas), tais como o bagaço, esta composição é 32 a 

48% de celulose, 19 a 24% de hemiceluloses e de 23 a 32% de lignina. A palha da cana 

tem de 40 a 44% de celulose, 30 a 32% de hemiceluloses e 22 a 25% de lignina (Lagaert et 

al., 2009; Rezende et al., 2011; Santos et al., 2012; Rocha et al., 2015). Na Figura 2 é 

possível visualizar uma representação da estrutura lignocelulósica. 
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Figura 2. Representação da estrutura da lignocelulose composta por celulose, 

hemicelulose e lignina (Fonte: adaptado de Rubin, 2008). 

 

2.3.1 Celulose 

A celulose é o principal polissacarídeo da parede celular, representando cerca 

de 40% em madeira mole e 50% em madeira dura. A celulose é formada por uma cadeia 

linear de monômeros de D-glicose, unidos por ligações glicosídicas do tipo β-1,4 

(Terrasan, 2007; Lagaertet al., 2009). Aproximadamente 100 unidades de glicose formam 

microfibrilas que se empacotam ou se conectam por ligações de hidrogênio intra e 

intermoleculares e por forças de Van der Walls (Figura 3). Na parede celular, a celulose é 

produzida na forma de microfibrilas, onde cada microfibrila corresponde, em média, a 36 

cadeias lineares de glicose (Lynd et al., 2002). 

As interações que promovem a associação de moléculas de celulose adjacentes 

formam dois tipos de regiões: uma cristalina e outra amorfa. Nas regiões de celulose 

cristalina, as ligações de hidrogênio são bem organizadas e alinhadas, o que confere um 

alto nível de compactação, tornando essa região da fibra insolúvel e de difícil degradação 

enzimática. Já a região amorfa apresenta menor organização das interações, onde as 

cadeias são randomicamente orientadas, apresentando baixa resistência aos ataques 
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químicos e biológicos, sendo, portanto, pontos de degradação (Zhang & Lynd, 2004; Horn 

et al., 2012; Silveira et al., 2014b). A forte interação entre as fibras de celulose por ligações 

de hidrogênio contribui para uma maior estabilidade do polímero de celulose, tornando as 

fibrilas de celulose rígidas e garantindo também proteção osmótica (Lynd et al., 2002). 

 

 

Figura 3. Estrutura da celulose. A. Celobiose. B. Cadeias de celulose adjacentes, 

evidenciando a formação de uma rede de ligações de hidrogênio 

intramoleculares (em cinza) e intermoleculares (em vermelho) (Fonte: 

SILVEIRA et al., 2014b). 

 

 

2.3.2 Hemicelulose 

A hemicelulose é um heteropolissacarídeo que tem como função envolver as 

microfibrilas de celulose (Coughlan & Hazlewood, 1993). Essa macromolécula apresenta 

uma estrutura mais diversificada que a celulose (Karnaouri et al., 2014), sendo possível 

observar ramificações, que variam de acordo com a matriz lignocelulósica e que interagem 

com a celulose, por meio de interações iônicas e hidrofóbicas, dando estabilidade e 

flexibilidade ao agregado (Fengel e Wegener, 1989; Peng et al., 2012). Devido às 

ramificações presentes nesse polissacarídeo, as hemiceluloses formam arranjos estruturais 

com menor nível de organização sendo mais acessíveis à hidrólise por agentes químicos ou 

enzimáticos (Hansen & Bjørkmann, 1998). Na matriz formada na parede secundária, as 

hemiceluloses associam-se covalentemente à lignina fortalecendo a coesão entre as 

macromoléculas e aumentando a recalcitrância da parede celular (Harris & Stone, 2008). 



 31 

A hemicelulose contém diversos resíduos de carboidratos dentre eles: D-xilose, 

D-manose, D-glicose, ácido D-galacturônico, ácido D-glucorônico, D-galactose, L-

arabinofuronose e L-ramnose, sendo geralmente formadas por 2 a 6 açúcares diferentes 

unidos por ligações glicosídicas do tipo β-1,4 e, as vezes, por ligações glicosídicas do tipo 

β-1,3 (Janes, 1969; Sánchez, 2009). A hemicelulose pode ser caracterizada de acordo com 

a presença dos principais açúcares identificados, podendo receber o nome de xilana, 

manana, galactana ou galacturana. A xilana é a principal hemicelulose presente na parede 

celular das plantas, sendo, após a celulose, o polissacarídeo vegetal mais abundante 

encontrado na natureza. Ela corresponde à aproximadamente 39% do peso seco das plantas 

terrestres, sendo formada por uma cadeia central de monômeros de xilose unidos por 

ligações glicosídicas do tipo β-1,4, apresentando ramificações de arabinofuranose, ácido 

glucurônico e grupamento acetil, formando as arabinoxilanas, arabinoglucuronoxilanas e 

glucuronoxilanas (Benedetti, 2009; Girio, 2010). 

A Figura 4 apresenta a estrutura de uma 4-O-metil-glucuronoarabinoxilana, 

que é a hemicelulose mais abundante na parede celular primária e secundária de gramíneas 

(cana-de-açúcar) (Harris & Stone, 2008). 

 

 

Figura 4. Modelo estrutural da 4-O-metil-glucuronoarabinoxilana, tipicamente presente 

em gramíneas. Na cadeia central estão os resíduos de xilose em preto e as 

ramificações se apresentam em diferentes cores, onde em vermelho estão os 

radicais de arabinofuranose, em verde o ácido glucurônico e em azul o 

grupamento acetil (Fonte: adaptado de McDougall et al., 1993). 
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2.3.3 Lignina 

A lignina é um componente polimérico amorfo presente na parede secundária 

das células vegetais, encontra-se ligada à celulose e à hemicelulose, formando um lacre 

físico, constituindo dessa forma, uma barreira impenetrável na parede celular da planta. Ela 

serve de suporte estrutural ao vegetal, conferindo-lhe impermeabilidade e resistência 

contra o ataque microbiano e estresse oxidativo (Abramson et al., 2010; Doherty et al., 

2011). Consiste em unidades resultantes da combinação de radicais oriundos da 

desidrogenação enzimática de moléculas derivadas do ácido p-cumárico (Figura 5), 

denominadas álcool coniferílico, álcool sinapílico e álcool p-cumarílico (Fengel e 

Wegener, 1989), resultando em um biopolímero de fenilpropanóide hidrofóbico e 

aromático. As ligninas são altamente ramificadas, não cristalinas, com estrutura e 

composição química variando de acordo com a fonte de origem (Martínez et al., 2005; 

Sánchez, 2009). 

 

 

Figura 5. Estrutura química dos álcoois precursores da lignina. Fonte: Silveira (2014). 

 

Na biomassa lignocelulósica, a lignina interage com carboidratos por meio de 

ligações éter ou éster (Buranov & Mazza, 2008; Doherty et al., 2011). Ela pode representar 

até 25% de toda a biomassa lignocelulósica produzida no planeta e seu teor nos resíduos 

vegetais pode atingir até 40% da sua massa seca. No processo de hidrólise enzimática dos 

materiais lignocelulósicos, a lignina atua como uma barreira física para as enzimas, que 

podem ser irreversivelmente capturadas pela lignina e, consequentemente, influenciar na 

quantidade de enzima requerida para a hidrólise, assim como dificultar a recuperação da 

enzima após a hidrólise (Santos et al., 2012). 
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2.4 ENZIMAS LIGNOCELULOLÍTICAS 

Enzimas responsáveis pela degradação da biomassa vegetal são estudadas há 

muitos anos, devido a sua capacidade de gerar açúcares fermentescíveis. Estes 

biocatalisadores têm se tornado de grande interesse para vários processos biotecnológicos, 

principalmente na indústria, pois possuem alta especificidade e são capazes de gerar seus 

produtos em condições brandas de temperatura e pH (Silveira et al., 2014b). 

Os fungos são muito importantes na natureza, pois sua principal função é 

decompor toda matéria orgânica morta, fazendo assim a reciclagem de elementos químicos 

fundamentais para os demais organismos, como por exemplo, o carbono. Eles são capazes 

de degradar a celulose e a hemicelulose da biomassa vegetal, pois sintetizam um complexo 

enzimático capaz de hidrolisar estes polissacarídeos. As celulases e xilanases são as 

principais enzimas responsáveis pela hidrólise enzimática desses polissacarídeos (Lynd et 

al., 2002). Dentre os fungos produtores de enzimas celulolíticas estudados, destaca-se 

Trichoderma reesei, por ser um grande produtor de celulases de alta eficiência de 

degradação (Martinez et al., 2008).  

Como se sabe, existe uma diversidade de materiais lignocelulósicos e isso 

garante uma variedade de enzimas. As enzimas lignocelulolíticas produzidas por micro-

organismos são complexos enzimáticos importantes devido à complexidade estrutural e 

composição química (Tabela 1), quando comparadas com outras enzimas industriais (Liu 

et al., 2013). As enzimas que degradam a lignocelulose são proteínas de multi-domínio e, 

geralmente, contém os módulos catalíticos e não catalíticos estruturalmente distintos, 

sendo principalmente enzimas que hidrolisam ligações glicosídicas e são classificadas nas 

famílias de glicosil hidrolases (GH) de acordo com a sua sequência de aminoácidos. 

Algumas delas são classificadas como carboidrato esterases (CEs), por hidrolisarem 

ligações éster de grupos substituintes ligados principalmente à cadeia central de xilana 

(Shallom & Shoham, 2003; Menon & Rao, 2012). 

Muitas enzimas envolvidas na degradação da biomassa, como as celulases e 

hemicelulases, necessitam se associar especificamente a substratos insolúveis para 

aumentar a sua eficiência de conversão, já que muitas delas podem ter especificidades por 

diferentes regiões desses polissacarídeos (Tomme et al., 1996). Essas enzimas apresentam 

módulos ou domínios de ligação a carboidratos (CBM), que mediam o efeito de aumento 

de proximidade da enzima ao substrato (Bolam et al., 1998; Horn et al., 2012). Sendo 
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assim, a principal função do CBM é imobilizar a enzima em uma região específica do 

substrato aumentando, portanto, a concentração local no substrato e levando a uma catálise 

mais eficiente (Gill et al., 1999; Wilson, 2011; Menon e Rao, 2012). 

O módulo de ligação a carboidrato é definido como uma sequência contínua de 

resíduos de aminoácidos contidos numa enzima com um discreto dobramento, o qual 

possui afinidade de ligação a carboidrato e que normalmente está ligado ao domínio 

catalítico através de uma sequência peptídica curta e flexível. O CBM (Carbohydrate 

Binding Module) é o módulo de ligação a carboidrato e foi inicialmente denominado como 

domínio de ligação a celulose (CBD). Há CBMs que reconhecem e se ligam à celulose 

cristalina, celulose não cristalina, quitina, β-1,3-glicanos, xilana, manana, galactana ou 

amido que, mesmo assim, cumprem o critério de CBM, sendo necessário então a utilização 

de uma terminologia mais inclusiva. O termo CBD (Cellulose Binding Domain) tem sido 

usado para descrever a subclasse de CBMs que ligam especificamente a celulose (Boraston 

et al., 2004). Semelhantes aos domínios catalíticos das glicosil hidrolases, os CBMs são 

divididos em famílias com base na similaridade da sequência de aminoácidos (Henrissat & 

Davies, 1997). Atualmente, estão definidas 81 famílias de CBMs que possuem uma 

variação substancial na especificidade de ligação (CAZy, 2017). 

 

Tabela 1. Enzimas fúngicas relacionadas a desconstrução da parede celular vegetal. 

Fonte: Liu et al. (2013). 

Enzima 
Código da 

Enzima 

Família 

CAZy¹ 
Substrato² Produto³ 

Celobiohidrolase EC 3.2.1.91 GHs 6,7 Celulose Celobiose 

Endo-β-1-4-

glucanase 
EC 3.2.1.4 

GHs 

5,7,12,45 
Celulose Celodextrina, glicose 

β-glicosidase EC 3.2.1.21 GHs 1,3 Celodextrinas Glicose 

Celulose 

monooxigenase 
- - Celulose Celodextrina oxidada 

Celobiose 

monoxigenase 
EC 1.1.99.18 - Celobiose Celobiono-1,5-lactona 

Expansina - - Celulose Celulose rompida 

Endo-β-1,4-

xilanase 
EC 3.2.1.8 

GHs 

10,11,30 
Xilana Xilo-OS, xilose 

β-xilosidase EC 3.2.1.37 GHs 3,30,43 Xilo-OS Xilose 

Exo-1,5-α-L-

arabinase 
EC 3.2.1.- GHs 43,93 Arabinana Arabino-OS, arabinose 
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Enzima 
Código da 

Enzima 

Família 

CAZy¹ 
Substrato² Produto³ 

Endo-1,5-α-L-

arabinase 
EC 3.2.1.99 GH 43 Arabinana Arabino-OS, arabinose 

α-L-

arabinofuranosidase 
EC 3.2.1.55 

GHs3,43,51,

54,62 

Arabinana, 

arabinoxilana 
Arabino-OS 

Endo-1,4-mananase EC 3.2.1.78 GHs 5,26 Manana Mano-OS 

β-manosidase EC 3.2.1.25 GH 2 Mano-OS Manose 

Endo-β-1,4-

galactanase 
EC 3.2.1.89 GH 53 Galactana Galacto-OS, galactose 

β-galactosidase EC 3.2.1.23 GHs 2,35 
Galactana, 

xiloglicana 
Galactose 

α-galactosidase EC 3.2.1.22 GHs 27,36 Galactomanana Galactose 

Xiloglicanase EC 3.2.1.151 GHs 12,74 Xiloglicana Xiloglicana-OS 

Oligoxiloglucano 

reducing end 

celobiohidrolase 

específica 

EC 3.2.1.150 GH 74 Xiloglucana-OS 
Celobiose (com ou sem 

substituição de xilosil) 

Endo-1,3-1,4-

glicanase 

EC 3.2.1.6/ 

EC 3.2.1.73 
GHs 2,16 

β-(1→3, 1→4)-

glicana 
Glico-OS 

α-L-fucosidase 
EC 3.2.1.63/ 

EC 3.2.1.51 
GHs 29,95 Xiloglicana Fucose 

α-glicoronidase 
EC 3.2.1.139/ 

EC 3.2.1.131 
GH 67 Glicuronoxilana Ácido 4-O-metil glicurônico 

Acetilxilana 

esterase 
EC 3.1.1.72 CE1,2,3,5,12 Xilana Ácido acético 

Feruloil esterase EC 3.1.1.73 CE1 

Xilana, 

arabinana, 

xiloglicana 

Ácidos hidroxicinamicos (ex: 

ácido cafeico, ferulico e p-

cumárico) 

Glicuronoil esterase EC 3.1.1.- CE15 Xilana Ácido 4-O-metil glicurônico 

Lacase EC 3.1.10.3.2 - Lignina Radicais aromáticos 

Lignina peroxidase EC3.1.11.1.14 - Lignina Radicais aromáticos 

Manganês 

peroxidase 
EC3.1.11.1.13 - Lignina Radicais aromáticos 

Versatil peroxidase EC3.1.11.1.16 - Lignina Radicais aromáticos 

1  CAZy - base de dados de enzimas com atividades sobre carboidratos, GH - glicosil hidrolases, CE - carboidrato 

esterases. 
2  OS - oligossacarídeos. 
3  Classificação prévia como GH61(endo-β-1,4-glicanases). 
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2.4.1 Celulases 

A hidrólise completa da celulose é um processo que requer a ação de enzimas 

do sistema celulolítico que foram classificadas, de acordo com o modo de ação na fibra de 

celulose e na sua estrutura, como: endoglucanases (EGLs - EC 3.2.1.4), celobiohidrolases 

ou exoglucanases (CBHs - EC 3.2.1.91) e β-glicosidases (BGLs - EC 3.2.1.21), que 

trabalham de forma sinergética a fim de converter a fibra de celulose a monômeros de 

glicose. No processo de hidrólise da celulose, as EGLs clivam as ligações do tipo β-1,4 

localizadas na região amorfa da cadeia de celulose, enquanto que as CBHs efetuam a 

clivagem dessas ligações a partir das extremidades, podendo atuar sobre as terminações 

redutoras ou não redutoras da fibra de celulose na região cristalina, ambas liberando como 

produto, celobiose e outros oligossacarídeos. As EGLs e CBHs se destacam por possuírem 

sinergismo quantitativamente importante, quando atuam na hidrólise da região cristalina da 

celulose (Gilkes et al., 1991; Aro et al., 2005; Rawat & Tewari, 2012; Juturu & Wu, 2014). 

Os oligossacarídeos liberados após a hidrólise da celulose por CBHs e EGLs 

podem inibir ambas as enzimas, diminuindo a taxa de sacarificação (Andrić et al., 2010; 

Du et al., 2010; Kont et al., 2013; Murphy et al., 2013; Sharma et al., 2016a). As BGLs 

catalisam a hidrólise de celobiose e de outros oligossacarídeos, gerando monômeros de 

glicose. Ao reduzir a quantidade dos produtos inibitórios (oligossacarídeos), as BGLs 

permitem que as enzimas desse complexo funcionem com maior eficiência (Chen et al., 

2012; Liu et al., 2012; Sreedharan et al., 2016). 

Um dos principais obstáculos encontrados pelas enzimas do complexo 

celulolítico é o difícil acesso a maior parte do substrato que se encontra no interior das 

microfibrilas de celulose, as quais são altamente ordenadas e empacotadas. Estudos 

sugerem que estas regiões inacessíveis são rompidas, dispersadas ou afrouxadas por 

proteínas não hidrolíticas, aumentando, assim, a área de superfície da celulose, tornando-a 

mais acessível para estas enzimas. Estas proteínas não hidrolíticas atuam na primeira etapa 

da hidrólise em um processo chamado amorfogênese e são conhecidas como CBMs, 

expansinas, swoleninas e monooxigenases polissacarolíticas (Arantes & Saddler, 2010; 

Gourlay et al., 2012; Ekwe et al., 2013; Cosgrove, 2015). A Figura 6 mostra a ação de 

todas as enzimas do complexo celulolítico, incluindo as proteínas não hidrolíticas, como 

expansinas, cujo papel e importância serão destacados mais à frente. 
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Figura 6. Esquema da ação das enzimas e proteínas auxiliares do complexo celulolítico 

sobre a fibra de celulose. EG – Endoglucanase, AA9 – monooxigenases 

polissacarolíticas, βG - β-glicosidase, CBH-I – Celobiohidrolase que cliva 

ligações a partir de extremidades redutoras, CBH-II – Celobiohidrolase que 

cliva ligações a partir de extremidades não-redutoras. Fonte: Silveira et al. 

(2014b). 

 

2.4.2 Hemicelulases 

Assim como a celulose, a hemicelulose pode ser degradada por um complexo 

enzimático. A hemicelulose se encontra na parede celular vegetal envolvendo as fibras de 

celulose, assim a ação das hemicelulases expõe as fibras de celulose, facilitando o acesso 

das celulases às fibras e aumentando a eficiência da hidrólise. Elas podem ser produzidas 

por diversas espécies de bactérias e fungos. Diante da complexidade estrutural da xilana, 

principal hemicelulose, é necessária uma variedade de enzimas, denominadas enzimas do 

sistema xilanolítico, para sua completa hidrólise e liberação de unidades de xilose. As 

principais enzimas para a degradação da xilana a monômeros são as endoxilanases (EC 

3.2.1.8), que clivam as ligações do tipo β-1,4 da cadeia principal de xilana em 

oligossacarídeos mais curtos, e β-xilosidase (EC 3.2.1.37), que cliva xilo-oligossacarídeos 

em xilose. 

Dependendo do tipo de xilana, podem ser também necessárias enzimas 

auxiliares para a clivagem das cadeias laterais a fim de dar acesso às enzimas que 

degradam a cadeia central, como α-D-glucuronidases (EC 3.2.1.139) que clivam as 

ligações glicosídicas do tipo α-1,2 entre o ácido glucurônico lateral e a xilose da cadeia 

central; acetilxilanaesterases (EC 3.1.1.72) que clivam as ligações entre o ácido acético e 
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os C-2 e C-3 dos resíduos de xilose; ácido cumárico esterase e ácido fenólico esterase que 

clivam as ligações do tipo éster entre ácido cumárico e ácido fenólico e os resíduos de 

arabinofuranose; arabinofuranosidases (E.C.3.2.1.55) que clivam a ligação entre o resíduo 

lateral de arabinofuranose e a xilose da cadeia central, como está sendo representado na 

Figura 7 (Saha, 2003; Aro; Pakula; Penttila, 2005; Polizeli et al., 2005, Chávez et al., 2006; 

Van Dyk e Pletschke, 2012). 

 

 

Figura 7. Representação esquemática da degradação da hemicelulose. (Fonte: Shallom & 

Shoham, 2003). 

 

2.4.3 Enzimas auxiliares e proteínas acessórias 

Devido ao alto nível de organização das microfibrilas de celulose, que garante 

rigidez e resistência a parede celular, tem sido relatada a presença de alguns fatores que 

aumentam a acessibilidade das enzimas ao substrato desde as últimas seis décadas, por 

Reese (1956). Estes fatores incluem as proteínas não hidrolíticas ou acessórias e também 

enzimas com atividades auxiliares, responsáveis por aumentar a taxa de conversão da 

celulose, auxiliando o complexo celulolítico. 

Atualmente, estudos de proteínas bacterianas pertencentes à família CBM33 e 

de proteínas fúngicas da família GH61 mostraram que o sistema clássico 

endo/exoglicanase é apenas um modelo simplificado da hidrólise enzimática da celulose. 

Estas proteínas, pertencentes às famílias GH61 e CBM33 são consideradas como mono-

oxigenases polissacarolíticas (do inglês Lytic Polysacharide Monooxygenases, LPMO) 
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(Quinlan et al., 2011; Horn et al., 2012), que foram reclassificadas pelo banco de dados 

CAZy (Carbohydrate-Active enZYmes, 2015) sendo inseridas em uma nova classe, 

denominada Atividades Auxiliares (AA - Auxiliary Activities). Dessa forma, as GH61 e 

CMB33 foram classificadas em AA9 e AA10, respectivamente. Tais proteínas possuem 

superfícies de ligação ao substrato planas e são capazes de clivar as cadeias de 

polissacarídeos na sua forma cristalina utilizando um mecanismo oxidativo (HARRIS et 

al., 2010). Estas enzimas oxidativas representam um novo paradigma para a degradação de 

polissacarídeos recalcitrantes que podem ser de grande importância para o futuro da 

biorrefinaria (Horn et al., 2012). 

Entre as enzimas e proteínas acessórias ativas em polissacarídeos destacam-se 

as transferases sacarídicas, expansinas e feruloil esterases (carboxilesterases). As 

transferases, mais conhecidas como xiloglicano transferase são responsáveis pelo 

elastecimento da parede celular vegetal, permitindo o crescimento da parede secundária em 

plantas de porte arbóreo (Cosgrove, 2005). As feruloil esterases são enzimas do tipo 

carboxilesterases, as quais separam a hemicelulose da lignina através do rompimento da 

ligação éster entre o ácido ferúlico e a cadeia lateral de arabinofuranose da xilana presente 

no material lignocelulósico. Estes ácidos são os responsáveis pela ligação dos resíduos da 

hemicelulose, a resíduos fenólicos da lignina, servindo de ponte para a estabilização da 

parede celular (Koseki et al., 2006). Desta forma, esterases são de grande importância para 

a desestabilização da biomassa lignocelulósica, permitindo uma maior exposição dos 

polissacarídeos as GHs. 

As swoleninas, identificadas em T. reesei, possuem alta similaridade de 

aminoácidos com as expansinas vegetais, as quais promovem a desaglomeração das fibras 

celulósicas, principalmente nas regiões cristalinas da celulose, sem apresentar atividade 

hidrolítica e causando amorfogênese (Chen et al., 2010). Desta maneira, diminuem o 

tamanho das partículas e a cristalinidade do substrato, tornando as fibras de celulose mais 

acessíveis as celulases e aumentando a sua atividade (Saloheimo et al., 2002; Chen et al., 

2010; Georgelis et al., 2014). Baker e colaboradores (2000) demonstraram que a adição de 

swoleninas em uma reação de sacarificação com EGLs de T. reesei melhora a hidrólise da 

celulose reduzindo o tempo de conversão. 

As expansinas, semelhantes às swoleninas, pertencem a uma família de 

proteínas vegetais que possuem a capacidade de promover o relaxamento e afrouxamento 

da parede celular; apresentam vários papéis na fisiologia e desenvolvimento da planta, 
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incluindo a expansão celular e amolecimento dos frutos; quando se ligam à microfibrila de 

celulose e enfraquecem as ligações de hidrogênio entre os polímeros antiparalelos de 

celulose, sem gerar açúcares redutores (Lee et al., 2001). Essas são classificadas em α-

expansinas e β-expansinas de acordo com a sua sequência de aminoácidos (Jones & 

McQueen-Mason, 2003). Estas proteínas serão descritas com maior detalhe a seguir. 

2.5 EXPANSINAS 

As expansinas (EXPs) foram isoladas pela primeira vez como mediadores de 

"crescimento ácido". Este termo refere-se ao aumento da velocidade de crescimento que 

ocorre quando as células vegetais são expostas a soluções ácidas, pois as paredes da célula 

tornam-se mais extensíveis em condições de pH ácido (McQueen-Mason et al., 1992). As 

EXPs vegetais e as algumas swoleninas de fungos e nematoides apresentam ação 

semelhante e são capazes de afrouxar a malha de celulose e hemicelulose na parede 

celular, permitindo que haja crescimento da parede celular pela planta, enquanto as 

swoleninas permitem o acesso de fungos ou nematoides a tecidos vegetais. As expansinas 

também estão envolvidas em diversos processos fisiológicos da planta, como polinização, 

amadurecimento do fruto, queda de folhas e germinação de sementes (Chen et al., 2010; 

Kim et al., 2012). 

As expansinas são pequenas proteínas que consistem de 250-270 resíduos de 

aminoácidos, e a sua estrutura inclui dois domínios (domínio 1 e domínio 2) precedido por 

um peptídeo sinal de cerca de 15 a 25 resíduos de aminoácidos. O domínio (1) da região 

N-terminal da proteína se assemelha ao domínio catalítico das EGLs da família GH45, mas 

sem atividade catalítica. O segundo domínio (2), que fica na região C-terminal da proteína, 

tem estrutura semelhante a um grupo de alérgenos de pólen de grama. Acredita-se que o 

segundo domínio é responsável por fazer o reconhecimento e ligação da celulose ou da 

hemicelulose – CBM. O referido peptídeo sinal leva estas proteínas para a via secretora, 

conduzindo-as para a parede celular (Sampedro & Cosgrove, 2005; Kim et al., 2012). 

Como citando anteriormente, as EXPs são classificadas em α-expansinas 

(EXPA) e β-expansinas (EXPB). Inicialmente, dois membros da família EXPA foram 

identificados, sendo capazes de induzir o alongamento da parede celulare de pepino, de 

onde foram isoladas (McQueen-Mason et al., 1992). Subsequentemente demonstrou-se que 

as proteínas que pertencem a uma família conhecida como alérgenos do grupo I de pólen 
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de gramíneas, também eram capazes de estender paredes celulares. No entanto, estas 

proteínas compartilham apenas 20 a 40% de identidade de aminoácidos com as EXPA 

conhecidas anteriormente, de modo que esta nova família foi chamada EXPB. Entretanto, 

ambas possuem massa molecular similar e as sequências de resíduos de aminoácidos se 

alinham bem entre si, apresentando um número de resíduos conservados distribuídos ao 

longo da proteína (Yennawar et al., 2006). Estas duas famílias de proteínas, EXPA e 

EXPB, parecem atuar em componentes celulares diferentes. As EXPA estão mais 

relacionadas ao amadurecimento e amolecimento de frutos, enquanto que as EXPB estão 

relacionadas ao crescimento da parede celular, especialmente em monocotiledôneas 

(Cosgrove, 2000; Yennawar et al., 2006). Em seguida, foram encontradas proteínas 

semelhantes a este último grupo também em tecidos vegetativos, em outras gramíneas e 

em outros grupos de plantas, denominadas de expansinas-like (Sharova, 2007). 

As proteínas das famílias EXPA e EXPB possuem resíduos de cisteína (C) 

conservados em seu domínio N-terminal (domínio 1) e um domínio com motivo 

constituído por três aminoácidos, His-Phe-Asp (HFD) na área central. Este motivo HFD, 

assim como os resíduos de cisteína são também altamente conservados na família GH45, 

que corresponde a uma família de enzimas com atividade de endoglucanase, também 

denominadas como família celulase K, onde HFD faz parte do sítio ativo desta enzima, 

entretanto inclui-se aí também mais um resíduo de ácido aspártico, diferentemente do 

observado nas expansinas (Figura 8). Com base nestes achados, buscou-se detectar 

atividade de endoglucanase nas EXPs, entretanto não foi observada esta atividade nas 

mesmas. Apesar de ter um domínio HFD, idêntico ao encontrado nas endoglucanases, falta 

nas EXPs o resíduo de ácido aspártico, o qual é necessário para atividade de 

endoglucanase, o que poderia explicar a ausência desta atividade enzimática no teste in 

vitro com as EXPs (Sampedro & Cosgrove, 2005; Yennawar et al., 2006; Kim et al., 

2012). 
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Figura 8. Representação dos domínios presentes na estrutura das EXPs. Em cinza o 

peptídeo sinal, em verde o domínio 1 e em rosa o domínio 2 (Fonte: Cosgrove, 

2000). 

 

Os mecanismos precisos pelos quais as EXPs promovem a expansão da parede 

celular ainda não foram completamente elucidados. O modelo atual da ação de EXPs é 

baseado na interpretação dos resultados bioquímicos dos primeiros estudos realizados in 

vitro com essas proteínas (McQueen-Mason et al., 1992; McQueen-Mason & Cosgrove, 

1994; McQueen-Mason & Cosgrove, 1995). Por meio de diferentes ensaios bioquímicos 

realizados com as EXPs não foi possível identificar atividade de endo ou exoglucanase 

(McQueen-Mason & Cosgrove, 1994; McQueen-Mason & Cosgrove, 1995), pectinase 

(McQueen-Mason & Cosgrove, 1995) ou transglicosilase (McQueen-Mason et al., 1993). 

Entretanto, a realização de outros estudos permitiu verificar que estas proteínas se ligavam 

à interface entre as microfibrilas da matriz (McQueen-Mason & Cosgrove, 1995) e 

também eram capazes de diminuir a resistência da celulose. Desta forma, foi possível 

propor um modelo de ação das EXPs, no qual elas agem facilitando o deslizamento dos 

polímeros da parede celular quando estão sob alguma tensão, enfraquecendo a resistência 

das ligações de hidrogênio que unem os componentes da rede de celulose-hemicelulose 

(Cosgrove, 2000; Chen et al., 2010) como mostrado na Figura 9. 
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Figura 9. Mecanismo de atuação das EXPs. Em verde as fibras de celulose, em vermelho 

e amarelo fibras de hemicelulose e em azul uma EXP. (Fonte: Cosgrove, 

2005). 

 

2.6 PAPEL DAS EXPB NO REMODELAMENTO DA PAREDE 

CELULAR VEGETAL 

As EXPB estão envolvidas no processo de expansão celular em gramíneas, e 

apresentam afinidade pelo principal tipo de hemicelulose na parede celular, a 

arabinoxilana. Diversos trabalhos estudaram sobre a atividade funcional de swoleninas e a 

sua relação com outras enzimas hidrolíticas, porém não há relatos na literatura sobre as 

EXPB de cana-de-açúcar e consequentemente sua aplicação na hidrólise da fração de 

celulose e xilana do BCA é desconhecida (Saha, 2003; Sun et. al, 2004). 

Análises de PCR em tempo real detectaram um aumento na expressão de genes 

de EXPs durante o enraizamento de uma espécie de pinheiro (Pinus taeda), após o 

tratamento com auxina exógena (Hutchison et. al, 1999).  

Em estudo realizado com arroz de várzea foi possível identificar a expressão 

diferencial de 4 genes de EXPs, isoladas de coleóptilo, raiz, folha e entrenós. Essas regiões 

possuem uma taxa de crescimento grande, justificando assim o aumento na expressão 

desses genes. Foi observado que o uso de giberelina, hormônio vegetal que estimula a 

divisão celular e o alongamento celular, também aumentou a expressão de genes de EXPs. 

Em regiões ácidas da planta, verificou-se o aumento na extensibilidade da parede celular, 

favorecendo a ação das EXPs (Cho & Kende, 1997). 
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As EXPs juntamente com outras enzimas hidrolíticas também são descritas em 

algumas patologias de plantas, facilitando a penetração, crescimento e disseminação desses 

agentes. Um exemplo em que foi observada a expressão de genes de EXPs foi a do Cancro 

Cítrico, em que o agente causador é uma bactéria chamada Xanthomonas axonopodis pv. 

citri (Xac) que promove o surgimento de lesões em frutos, ramos e principalmente folhas. 

Em um estudo realizado por Cernadas & Benedetti (2009) foi possível verificar o aumento 

da expressão de genes codificantes de enzimas e proteínas responsáveis pelo 

remodelamento, divisão e alongamento da parede celular, principalmente de EXPs durante 

a infecção por Xac. Foi observada uma intensa atividade de divisão celular (hiperplasia) e 

de expansão (hipertrofia) nos tecidos do hospedeiro, após a infecção patogênica, o que 

explica a presença das EXPs.  

Em um estudo realizado por Casu e colaboradores (2007), foi analisado o perfil 

de expressão de genes envolvidos na síntese da parede celular em diferentes tecidos de 

cana-de-açúcar utilizando uma matriz GeneChip, onde alguns genes foram 

diferencialmente expressos no caule da cana durante o seu desenvolvimento. Diferentes 

tecidos foram utilizados para a extração de RNA em que, após as análises, os principais 

genes identificados foram os da família celulose sintase, incluindo genes cellulose sintase-

like (EC 2.4.1.12), além de outros genes envolvidos na síntese da parede celular, como 

UDP-glicose pirofosforilase (EC 2.7.7.9), UDP-glicose 6-desidrogenase (EC 1.1.1.22). 

Também foram encontrados transcritos de EXPB, provando que estas proteínas atuam no 

metabolismo da parede celular, principalmente no remodelamento desta estrutura durante o 

crescimento da planta. 

2.7 EXPRESSÃO HETERÓLOGA DE EXPANSINAS 

O sistema de expressão heteróloga é uma estratégia bastante utilizada para a 

obtenção de proteínas de uma forma alternativa, que não seja através do microrganismo de 

origem. Uma vez que muitas proteínas são de enorme valor comercial, vários estudos têm 

objetivado encontrar maneiras de produzi-las de forma eficiente e que sejam funcionais 

(Macauley et al., 2005).  

A bactéria Escherichia coli foi o primeiro e mais utilizado sistema de 

expressão heteróloga procariótico, devido à fácil manipulação, baixo custo de cultivo, 

crescimento rápido e portanto rápida expressão do gene exógeno. Apesar dessas vantagens, 
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existem algumas desvantagens em se utilizar E. coli como hospedeiro: a inexistência de 

organelas capazes de realizar modificações pós-traducionais nos polipeptídios, como 

dobramentos das proteínas, glicosilação, fosforilação, entre outros (Francis & Page, 2010; 

Yesilirmak & Sayers, 2009). 

Nas últimas décadas, algumas espécies de leveduras têm sido utilizadas como 

sistema de expressão de genes eucarióticos por apresentarem vantagens sobre as bactérias. 

Os microrganismos eucarióticos são capazes de produzir a proteína heteróloga de uma 

forma bem semelhante à produzida na sua forma nativa, tendo uma maior probabilidade de 

manter principalmente as modificações pós-traducionais e ainda produzir em grande 

quantidade, podendo secreta-la para o meio externo (Yesilirmak & Sayers, 2009). 

A literatura descreve vários estudos de expressão heteróloga de genes tanto de 

EXPs quanto de swoleninas provenientes de diversos fungos, bactérias e plantas, onde 

bactérias, fungos e leveduras têm sido amplamente utilizadas para esta produção, 

possibilitando uma maior compreensão das características e funcionamento dessas 

proteínas. Em um estudo realizado por Chen e colaboradores (2010), foi realizada a 

expressão heteróloga de uma swolenina de Aspergillus fumigatus (AfSwo1) utilizando 

Aspergillus oryzae como sistema de produção a fim de caracterizar e aplicar essa proteína 

na sacarificação de celulose cristalina, onde foi possível observar um maior rendimento na 

bioconversão a glicose. Um outro estudo, identificou a expressão de genes de expansina-

like de Clostridium clariflavum (CclEXL1) no celulossoma desta bactéria e posteriormente 

foi realizada a expressão heteróloga desse gene em E. coli com o objetivo de analisar a 

funcionalidade desta EXP (Artzi et al., 2016). 

Em um trabalho realizado por Kerff e colaboradores (2008), foi resolvida a 

estrutura cristalina de uma EXLX1 de Bacillus subtillis, onde a obtenção desta proteína foi 

através de expressão heteróloga utilizando a bactéria E. coli. Foi realizado um estudo que 

avaliou a ação sinérgica de cinco EXPs bacterianas (BpEX, CmEX, SaEX, PcEX e MaEX) 

em polissacarídeos celulósicos e hemicelulósicos, onde as EXPs melhoraram a ação da 

mistura enzimática de Trichoderma reesei durante a degradação de três substratos. Todas 

estas EXPs foram clonadas e expressas em E. coli (Bunterngsook et al., 2015). 

Nos últimos anos, a utilização da levedura P. pastoris tem se destacado no 

como um sistema de expressão heteróloga eficiente para a produção de EXPs. O trabalho 

realizado por Liu e colaboradores (2014) realizou a expressão heteróloga de uma 

expansina de Lycopersicum esculentum (LeEXP2) em P. pastoris, sendo este o primeiro 
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estudo de caracterização funcional de uma proteína de planta expressa na levedura e 

atuando na degradação da celulose. Um outro estudo mais completo utilizou a expressão 

heteróloga em P. pastoris para a produção de uma expansina de Schizophyllum commune 

(ScExlx1) onde pode ser considerado como o primeiro relato de uma expansina fúngica 

ativa produzida na levedura P. pastoris (Tovar-Herrera et al., 2015). 

Portanto, a levedura metilotrófica P. pastoris tem sido amplamente descrita e 

utilizada como um organismo empregado na expressão de proteínas heterólogas. A escolha 

desta levedura se deve ao fato dela apresentar algumas propriedades vantajosas em relação 

ás bactérias, como: altos níveis de expressão sob o controle do promotor AOX1 que 

permite a transcrição dos produtos gênicos a ele fusionados sob a regulação de metanol e 

integração do cassete de expressão no genoma da levedura de forma estável (Cereghino & 

Cregg, 2000). Além disso, a levedura também possui um padrão de modificações pós-

traducionais, principalmente glicosilação, compatíveis com células eucarióticas, integração 

de várias cópias do gene heterólogo no cromossomo, secreção de altos níveis de proteínas 

heterólogas, alta taxa de crescimento e facilidade de aumento de escala na produção, como 

por exemplo a fermentação (Gellissen et al., 1992; Romanos et al., 1992; Romanos, 1995; 

Dale et al., 1999; Bretthauer & Castellino, 1999; Potvin; Ahmad; Zhang, 2010). 

Uma das características importantes, comuns a todos os vetores de expressão 

em P. pastoris, é que a expressão do gene que codifica a enzima recombinante está sob o 

controle do promotor do gene da enzima álcool oxidase (gene AOX1). A enzima AOX1 

representa 95% da atividade de álcool oxidase quando as células são expostas ao metanol 

como única fonte de carbono. Nestas condições, o início da transcrição a partir da 

sequência do promotor de AOX1 é altamente eficaz (Koutz et al., 1989). Esse promotor é 

facilmente controlado de acordo com a fonte de carbono acrescentada ao meio de cultura, 

permitindo a obtenção de proteínas heterólogas em todas as escalas, desde frascos até 

fermentadores industriais (Cregg, 2007). 

Por ser um microrganismo eucarioto, este modelo de expressão faz com que 

proteínas que necessitem de modificações pós-traducionais possam ser expressas 

conservando sua estrutura o mais próximo possível da proteína nativa, possibilitando a 

utilização destas proteínas recombinantes em vários segmentos (Macauley et al., 2005). 

Essas modificações podem ser, por exemplo, formação de pontes de dissulfeto, 

dobramento correto da proteína recombinante, adição de lipídeos e glicosilação (Cereghino 

& Cregg, 2000; Daly & Hearn, 2005). Devido a esses fatores citados acima, P. pastoris 
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tornou-se uma hospedeira eficaz, e vários genes foram clonados e expressos utilizando esta 

levedura (Potvin; Ahmad; Zhang, 2012). 

Objetivando uma maior eficiência da hidrólise enzimática do BCA, o uso de 

proteínas acessórias, juntamente com as enzimas do sistema celulolítico, tem sido 

proposto. As expansinas promovem a expansão das fibras da parede celular, por meio do 

afrouxamento das ligações de hidrogênio entre os polímeros. Desta forma, acredita-se que 

essas proteínas aumentem a eficiência das enzimas celulolíticas na hidrólise da celulose, ao 

possibilitar um maior acesso destas enzimas às fibras e maior liberação de açúcares 

fermentescíveis.  

Devido ao significativo interesse industrial que essa proteína representa, já que 

pode diminuir o consumo de enzimas utilizadas em diversos processos industriais 

(produção de ração animal, indústria têxtil, cervejaria), a expressão heteróloga de genes de 

β-expansina é de fundamental importância para o seu estudo. Ao permitir a obtenção de 

maiores quantidades dessa proteína, a sua expressão heteróloga permitirá a sua 

caracterização bioquímica, bem como viabilizará a realização de estudos voltados para a 

melhor compreensão de seus mecanismos de ação. O desenvolvimento deste conhecimento 

é passo fundamental para a futura utilização tecnológica das expansinas em processos 

industriais que demandem a hidrólise do BCA por enzimas do complexo celulolítico. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 LINHAGENS UTILIZADAS 

3.1.1 Pichia pastoris 

Foram utilizadas as linhagens da levedura P. pastoris GS115 (Invitrogen®) que 

possui o genótipo HIS4 e os fenótipos His− e Mut+. Estoques das culturas selvagem e 

transformadas foram acondicionados a −80 °C em meio YPD contendo 25% de glicerol 

estéril. 

3.1.2 Bactérias 

As linhagens bacterianas utilizadas para manipulação de DNA foram DH5-α e 

TOP10 (Tabela 2). Tanto as células selvagens, quanto as transformadas, foram cultivadas 

em meio LB (Apêndice), estocadas a −80 °C em glicerol 25% estéril. 

 

Tabela 2. Linhagens de E. coli utilizadas e seus respectivos genótipos. 

Linhagem Genótipo Referência / Fornecedor 

DH5-α 

endA1 recA1 hsdR17 supE44 gyrA96 thi-

1 relA1 ΔlacU169 (φ80lacZΔM15) Tetr 

Δ(mcrA)183 Δ(mcrCB-hsdSMR-mrr)173 

(Sambrook e Russel, 

2001) 

TOP10 

F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) 

Φ80lacZΔM15 Δ lacX74 recA1 

araD139Δ(araleu)7697 galU galK rps L 

(StrR) endA1 nupG 

Thermo Scientific 

 



 49 

3.2 VETOR pHIL-D2 

O vetor de expressão pHIL-D2 (Invitrogen®) utilizado em P. pastoris possui 

8209 nucleotídeos. Este vetor apresenta o gene de resistência à ampicilina, uma origem de 

replicação de E. coli, as regiões promotora e terminadora do gene AOX1, flanqueando o 

cassete de expressão, e o gene HIS4 inativo (His−), como marca de seleção auxotrófica e 

sequência para anelamento dos oligonucleotídeos 5’AOX1 e 3’AOX1 (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Representação esquemática do vetor de expressão pHIL-D2 para P. pastoris 

(Invitrogen®). 

 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DO GENE expb7 

A sequência utilizada para a execução deste trabalho, denominada de contig07, 

foi obtida a partir do trabalho de pós-doutorado do pesquisador Saulo José Linhares de 

Siqueira com a colaboração da pesquisadora Ludmila Ferreira Bandeira, pertencentes aos 

grupos do Laboratório de Biotecnologia de Fungos e do Laboratório de Genética e 

Genômica de Plantas (Siqueira et al., 2014). Neste trabalho, o objetivo foi identificar as 

sequências de genes de expansinas de cana-de-açúcar (Saccharum spp.). Para isso, 

sequências de aminoácidos de expansinas de Arabidopsis thaliana e Oryza sativa foram 

obtidas a partir do trabalho de Sampedro e Cosgrove (2005) e utilizadas como referência 

para identificação de sequências de expansinas de Sorghum bicolor e Zea mays utilizando 

a ferramenta blastp (Altschul et al., 1990) nas bases de dados do NCBI e do Phytozome. 

As sequências de expansinas de milho e sorgo foram classificadas como EXPA, EXPB ou 
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do tipo like-A ou like-B a partir do alinhamento com as sequências de expansinas de arroz e 

Arabidopsis usando o algoritmo ClustalX (Chenna et al., 2003) (Siqueira et al., 2014). 

As sequências de expansinas de sorgo, representando grupos bem definidos, 

foram utilizadas como base de busca por sequências similares a expansinas na base de 

dados de ESTs (cDNA) de cana-de-açúcar (Saccharum officinarum e Saccharum 

spontaneum) do projeto “Genoma de cana-de-açúcar (SUCEST)” (Vettore et al., 2001) e 

também no transciptoma por RNA-seq de Saccharum spp. var. RB867515. As sequências 

de cDNAs de expansinas de cana foram classificadas em EXPA, EXPB, like-A e like-B 

(Siqueira et al., 2014). 

Com o objetivo de se obter cDNAs completos a partir das sequências de EXPB 

de cana-de-açúcar, as sequências classificadas foram alinhadas e sequências com grande 

identidade foram separadas em grupos. Estas sequências foram posteriormente 

processadas, traduzidas e alinhadas novamente com as sequências de proteína de 

expansinas de arroz, Arabidopsis e sorgo para classificação das sequências de cana-de-

açúcar dentro das categorias de EXPB (B-I ou B-II). A partir do alinhamento de algumas 

dessas sequências juntamente com as sequências similares de sorgo foi possível obter 

sequências completas de EXPB. Também foram obtidas sequências incompletas contendo 

apenas a região N-terminal da proteína, apenas a região C-terminal ou que não cobriam 

totalmente a sequência da proteína. 

A partir dos dados de alinhamento das ESTs de cana-de-açúcar foi escolhido o 

contig07 (expb7) para a realização deste trabalho. Como esse contig não inclui a sequência 

de cana-de-açúcar com a ORF completa, foi necessário completar sua sequência com o 

cDNA da sequência de sorgo mais parecida. 

Para verificar a existência de sequências similares à utilizada neste trabalho no 

genoma da cana, realizou-se uma análise de bioinformática. Inicialmente foi criado um 

banco de dados contendo as sequências de nucleotídeos disponíveis no projeto SUCEST. 

Após a criação desse banco, foi realizado um alinhamento da sequência utilizada 

(contig07) com este banco, utilizando o algoritmo blastn (Altschul et al., 1997). 

As sequências que deram hit com a sequência de trabalho (contig07) foram 

recuperadas em um arquivo fasta, que foi utilizado para construção do alinhamento no 

programa ClustalX (Chenna et al., 2003). Este alinhamento foi editado no programa 

Jalview (Braçadeira et al., 2004), a fim de retirar regiões de alto polimorfismo que 

poderiam atrapalhar as próximas análises. O alinhamento editado gerou um arquivo aln, 
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que foi utilizado para a construção de um dendrograma no programa ClustalX (Chenna et 

al., 2003). A consistência dos nós foi avaliada pelo procedimento de bootstrap com 10000 

randomizações. A visualização e edição da imagem do dendrograma foi feita no programa 

FigTree versão 4 (http://tree.bio.ed.ac.uk). 

Foram selecionadas seis sequências como maior identidade obtidas no 

alinhamento com o algoritmo blastn e estas foram agrupadas com a sequência de trabalho 

(contig07). Entre elas, a sequência 34943782 se destacou por possuir uma região altamente 

conservada. Após a verificação deste hit com a sequência de trabalho no dendrograma foi 

possível observar uma alta consistência no nó. 

O resultado dessas análises evidenciou que a sequência de trabalho 

corresponde a um gene de EXPB de cana-de-açúcar, sendo provavelmente um gene β-2 

putativo para cana-de-açúcar. Após a validação do gene expb7, a sequência foi sintetizada 

(Eurofins®). À sequência original foi acrescentado o peptídeo sinal da sequência de cDNA 

de sorgo e feita a adaptação para o codon usage da levedura P. pastoris. 

A sequência do gene de expb7 expansina foi clonada no vetor PCR®2.1 de 3,9 

kb (PCR®2.1/expb7). Esse plasmídeo foi transformado em células de E. coli da linhagem 

DH5α. 

3.4 ANÁLISE IN SILICO DO GENE expb7 

A sequência do gene expb7 foi utilizada para diversas análises in silico como a 

obtenção da sequência de aminoácidos utilizando o software Translate 

(http://web.expasy.org/translate/), predição dos parâmetros físico-químicos pelo software 

Protparam (http://web.expasy.org/protparam/), predição de sítios de N-glicosilação e O-

glicosilação utilizando o programa NetNGlyc (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/) 

e NetOGlyc (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetOGlyc/), identificação de peptídeo sinal 

utilizando o programa SignalP 4.1 (http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP/), análise de 

domínios conservados utilizando o programa ProDom 

(http://prodom.prabi.fr/prodom/current/html/form.php) e a predição da estrutura 

tridimensional da proteína utilizando o programa Phyre2 

(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index), todos os links encontrados 

no site Expasy (https://www.expasy.org/proteomics). 
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3.5 TRANSFORMAÇÃO DE CÉLULAS DE E. coli POR 

ELETROPORAÇÃO 

O preparo de células de E. coli competentes para o método de eletroporação foi 

realizado como descrito por Sambrook & Russel (2001) e a transformação realizada 

utilizando o aparelho GenePulser (Bio-Rad). 

3.5.1 Preparo de células competentes 

A linhagem bacteriana de interesse (tabela 2)foi inoculada em 10 mL de meio 

SOB e incubada a 37 °C por aproximadamente 18h sob agitação de 250 rpm. Um volume 

de 0,5 mL dessa cultura foi diluído em 500 mL de meio SOC em um frasco de 1 L, 

seguindo-se de incubação nas mesmas condições descritas anteriormente até que atingisse 

uma densidade óptica (DO) a 600 nm de 0,5 a 0,7. Após atingir essa DO600 o frasco foi 

resfriado em gelo e a cultura foi submetida a centrifugação a 3.000 g por 20’ a 4 °C. A 

seguir, as células foram lavadas em água destilada estéril gelada, e recolhidas por 

centrifugação. Esse procedimento foi realizado por 2 vezes. Após isso, as células foram 

lavadas três vezes com glicerol 10% e submetidas a centrifugação a 3000 rpm por 20’ a 

4 °C. Ao final, as células foram ressuspensas em 1 a 2 mL de glicerol 10% e distribuídas 

em alíquotas de 50 μL, as quais foram congeladas em nitrogênio líquido, com posterior 

estocagem a −80 °C. Estas células assim preparadas foram então consideradas competentes 

para os procedimentos de transformação por eletroporação. 

3.5.2 Transformação 

Para a transformação, 50 μL de células competentes foram homogeneizados 

com 1 μL do DNA plasmidial ou 3 a 5 μL do sistema de ligação e transferidos rapidamente 

para uma cubeta de 0,1 mm (Bio-Rad®), previamente resfriada, para a realização do 

choque elétrico, que foi realizado seguindo os seguintes parâmetros (Gene Pulser Xcell – 

Bio-Rad®): 2,5 kV, 24 μF e 200 Ω. Imediatamente após a eletroporação as células foram 

lavadas da cubeta com 1 mL de meio SOC. Em seguida, as células foram incubadas em um 

tubo estéril de 50 mL por 1h a 37 °C, sob agitação de 250 rpm. Um volume de 50 a 200 μL 

de células foram semeadas em placas de Petri contendo 20 mL de meio LB ágar e o 
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antibiótico adequado, além de 40 μL de Xgal 2% (5-bromo-4-cloro-3-indoxil-β-D-

galactopiranosídeo) e 4 μL de IPTG 1 M (isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo) quando 

necessário. 

3.6 EXTRAÇÃO DO DNA PLASMIDIAL DE E. coli 

As extrações de DNA plasmidial foram realizadas utilizando os kits Wizard® 

Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega®) ou QIAprep Spin Miniprep Kit 

(Qiagen®) para extrações em pequena escala e o Qiagen Plasmid Plus Midi Kit (Qiagen) 

para extrações em média escala. Os procedimentos foram realizados conforme as 

instruções do fabricante. 

3.7 DIGESTÃO DE DNA COM ENZIMAS DE RESTRIÇÃO 

O plasmídeo PCR®2.1/expb7 foi digerido com a enzima de restrição EcoRI 

liberando um fragmento correspondente ao gene sintetizado. A digestão foi realizada 

conforme as instruções do fabricante da enzima. Teve-se o cuidado de se observar se o 

volume da enzima não tinha ultrapassado 10% do volume final da reação, com a finalidade 

de evitar a degradação inespecífica do DNA pela enzima. As amostras foram analisadas 

em gel de agarose. 

3.8 ANÁLISE EM GEL DE AGAROSE 

A eletroforese em gel de agarose (Sambrook & Russel, 2001) foi utilizada para 

análise do perfil de fragmentos de DNA. A agarose foi preparada na concentração de 0,8% 

(p/v) em tampão de corrida TAE 1X. Foi adicionado brometo de etídeo para concentração 

final de 0,5 μg/mL. O tampão de amostra foi diluído para a concentração final de 1X nas 

amostras de DNA a serem analisadas. Como marcador molecular para DNA, foram 

utilizados os kits de 1 kb ladder dos fabricantes Invitrogen® ou Promega®. 
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3.9 PURIFICAÇÃO E ELUIÇÃO DE FRAGMENTOS DE DNA 

Após digestão completa do plasmídeo e visualização em gel de agarose, o 

fragmento de DNA de interesse foi recortado do gel e purificado utilizando o kit QIAquick 

Gel Extraction Kit (Qiagen®), conforme as especificações do fabricante. 

3.10 CONSTRUÇÃO DO VETOR pHIL-D2/expb7 

Após a purificação dos fragmentos de interesse, realizou-se o procedimento de 

clonagem do cDNA/expb7 ao vetor pHIL-D2 (Invitrogen®). O sistema de ligação foi 

composto de 1U de T4 DNA ligase, tampão 1X, vetor e inserto para um volume final de 

10 μL. O sistema de ligação foi incubado por 18 h a 16 °C e utilizado para transformação 

de células de E. coli da linhagem TOP10 por eletroporação. Após a transformação, os 

clones foram selecionados pela capacidade de crescer em meio com ampicilina. O DNA 

plasmidial do clone selecionado foi digerido com a enzima de restrição PstI para a 

determinação da orientação do gene em relação ao promotor AOX1 e confirmação da 

presença do mesmo. O vetor recombinante pHIL-D2/expb7 foi utilizado para transformar 

células da levedura P. pastoris da linhagem GS115. 

3.11 CONSTRUÇÃO DO CASSETE DE EXPRESSÃO pHIL-D2/expb7 

Para a transformação de P. pastoris foi liberado o cassete de expressão do 

vetor pHIL-D2/expb7 a partir da digestão com enzimas de restrição. Este vetor é 

integrativo e foram escolhidas duas estratégias com a intenção de gerar transformantes 

Mut+ e MutS de acordo com o perfil de integração no genoma da levedura. A estratégia 

para obter transformantes Mut+ foi a digestão do plasmídeo pHIL-D2/expb7 com a enzima 

de restrição SalI, que permite a linearização do plasmídeo na região da ORF (open reading 

frame) de HIS4. A mesma estratégia foi realizada com o vetor pHIL-D2 vazio, com a 

intenção de se obter o controle negativo com perfil Mut+. Os vetores pHIL-D2/expb7 e 

pHIL-D2 vazio foram digeridos com SalI e posteriormente analisados em gel de agarose 

0,8 %. Após a confirmação da digestão completa, o DNA foi precipitado com acetato de 

sódio 3M e ressuspenso em 10 µL de água ultrapura. 
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Para obtenção de possíveis transformantes com perfil MutS, a digestão foi 

realizada com a enzima de restrição NotI, a qual cliva em duas posições no plasmídeo, 

gerando dois fragmentos: um menor (contendo a parte funcional na bactéria, com a origem 

de replicação do plasmídeo e gene de seleção Ampr) e um maior (cassete de expressão: 

promotor AOX1, gene de seleção em P. pastoris HIS4, região terminadora do gene 

AOX1). A mesma estratégia foi usada somente com o vetor pHIL-D2 vazio, para obter o 

controle negativo com perfil MutS. Após a digestão, os vetores pHIL-D2/expb7 e pHIL-D2 

vazio foram analisados em eletroforese de agarose 0,8%. O maior fragmento liberado foi 

eluído do gel (QIAquick Gel Extraction – Quiagen®) e posteriormente precipitado com 

acetato de sódio 3M. O precipitado foi ressuspenso em 10 µL de água ultrapura. 

Os cassetes de expressão pHIL-D2/expb7/SalI e pHIL-D2/SalI têm a 

integração direcionada para o locus do gene HIS4 no genoma da levedura, mantendo os 

dois genes da enzima álcool oxidase (AOX1 e AOX2), apresentando crescimento normal 

na presença de metanol, caracterizando assim os transformantes Mut+ (Methanol 

Utilization Plus) (Figura 11B). Já os cassetes de expressão pHIL-D2/expb7/NotI e pHIL-

D2/NotI têm a integração direcionada para o locus AOX1 substituindo o gene AOX1, o 

que resulta na metabolização do metanol apenas pelo gene AOX2, levando ao crescimento 

lento, caracterizando o transformante MutS (Methanol Utilization Slow) (Figura 11A). Os 

cassetes pHIL-D2/SalI e pHIL-D2/NotI foram utilizados como controle negativo. 
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Figura 11. Mecanismo de integração do cassete de expressão no genoma de P. pastoris 

utilizadas neste trabalho. A. Substituição do gene AOX1 e B. Integração 

direcionada para o locus do gene HIS4 no genoma da levedura. Adaptado do 

manual Pichia expression Kit K1710-01 (Invitrogen®). 

 

3.12 PREPARAÇÃO DE CÉLULAS COMPETENTES DE P. pastoris 

As células de P. pastoris foram plaqueadas em meio YPD ágar por 3 dias a 

30 °C, para recuperação. Após esse período, uma colônia isolada foi pré-inoculada em 10 

mL de meio YPD em Erlenmeyer de 125 mL e incubadas a 30 °C por 18 h sob agitação de 

200 rpm. Após este período, 100 μL do pré-inóculo foi adicionado a 200 mL de meio YPD 

em Erlenmeyer de 1 L e incubado sob as mesmas condições do pré-inóculo até atingir uma 

DO600 entre 1,3 a 1,5. As células foram então coletadas por centrifugação a 1.500 g por 5’ 

a 4 °C e ressuspensas em 25 mL de água destilada estéril gelada. Em seguida, foram 

submetidas à centrifugação nas mesmas condições anteriores e ressuspensas em 25 mL de 
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água destilada estéril gelada. Posteriormente, as células foram submetidas à centrifugação, 

ressuspensas em 10 mL de sorbitol 1 M gelado, novamente submetidas à centrifugação, e 

ressuspensas em 1 mL de sorbitol 1 M gelado para um volume final de aproximadamente 

1,5 mL. As células competentes foram utilizadas imediatamente na transformação. 

3.13 TRANSFORMAÇÃO DE CÉLULAS DE P. pastoris POR 

ELETROPORAÇÃO 

A linhagem de P. pastoris escolhida para o desenvolvimento do trabalho foi a 

GS115. Foram usadas duas estratégias (Figura 12) para induzir a obtenção dos 

transformantes GS115 Mut+ e MutS. 

Os cassetes pHIL-D2/expb7/SalI, pHIL-D2/expb7/NotI, pHIL-D2/SalI e pHIL-

D2/NotI foram introduzidos nas células de P. pastoris utilizando o protocolo de 

eletroporação. Uma quantidade de 10 a 20 µg de DNA foi homogeneizada com 80 µL de 

células competentes, seguindo-se uma incubação em gelo por 5 min. As células foram 

transferidas para uma cubeta de 0,2 cm (Bio-Rad®), e submetidas à eletroporação (Gene 

Pulser Xcell – Bio-Rad®) de acordo com os seguintes parâmetros: 1,5kV, 25μF e 400Ω. 

Posteriormente, 1 mL de sorbitol 1 M gelado foi adicionado na cubeta para a ressuspensão 

das células. Esse volume foi transferido para um tubo tipo Falcon de 15 mL e incubado a 

30 °C por 2 h sob agitação de 180 rpm. Após esse período, 200-600 µL das células foram 

plaqueadas em meio MD, sem histidina, para a seleção dos transformantes. As células 

foram mantidas a 30 °C por 3 a 4 dias. As colônias isoladas foram transferidas para placas 

contendo 52 transformantes cada e novamente cultivadas em MD nas mesmas condições 

por mais duas vezes. 

 

 

Figura 12. Esquema representativo das estratégias para a obtenção de diferentes 

transformantes de P. pastoris. 
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3.14 SELEÇÃO DOS TRANSFORMANTES 

Para confirmar a integração do cassete de expressão no genoma da levedura, 10 

transformantes de cada estratégia foram submetidos à PCR de colônia utilizando os 

primers do promotor AOX1. Para completar a seleção, esses mesmo transformantes foram 

submetidos à produção em pequena escala (meios de crescimento e indução descritos no 

Apêndice) para realizar uma análise do perfil proteico do sobrenadante de cultura por SDS-

PAGE. Os transformantes que apresentaram o perfil correto na PCR e secreção da proteína 

correspondente à EXPB7, foram selecionados para as etapas seguintes de análise. 

3.15 EXTRAÇÃO DO DNA DA LEVEDURA 

Colônias dos transformantes de P. pastoris com os cassetes pHIL-

D2/expb7/SalI, pHIL-D2/expb7/NotI, pHIL-D2/SalI e pHIL-D2/NotI foram inoculadas em 

meio MD até atingir uma OD600 entre 5 e 10, coletadas por centrifugação a 1500 g por 

10 min, ressuspensas em 30 μL de SDS 0,2%, e submetidas a agitação intensa por 

aproximadamente 20 s. Em seguida, a mistura foi incubada por 4’ a 90 °C e submetida à 

centrifugação por 1’ a 3000 g. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo, estocado 

a −20 °C e utilizado como fonte de DNA para reações de PCR. 

3.16 REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE (PCR) 

As reações de PCR foram realizadas em um termociclador (T-100, Bio-Rad®). 

Foram utilizados oligonucleotídeos para amplificação do locus AOX1 (AOX3’e AOX5’, 

Invitrogen®). Nas reações utilizou-se um sistema com volume final de 50 μL contendo: 

DNA molde, tampão da Taq DNA polimerase (1X), MgCl2 (2,5 mM), 10 mM dNTPs, 

oligonucleotídeo a 10 μM e 0,2 μl da enzima Taq DNA polimerase (Thermo Scientific). As 

amplificações foram realizadas nas seguintes condições: desnaturação inicial (95 °C – 5’), 

30 ciclos de desnaturação (95 °C – 1’), anelamento (55 °C – 1’30”), extensão (72 °C – 

2’30”) e extensão final (72 °C – 10’). 
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3.17 PRODUÇÃO DAS PROTEÍNAS RECOMBINANTES EM FRASCO 

(ADAPTADO DO MANUAL DO KIT DE EXPRESSÃO EM P. 

pastoris) 

Os transformantes selecionados por PCR e produção da EXPB7 em frasco 

(item 3.12) e os controles negativos foram selecionados e testados quanto à capacidade de 

produção da EXPB7 em frasco. As culturas foram inoculadas em Erlenmeyer de 250 mL, 

contendo 50 mL de meio BMGY-U e incubadas a 28 °C com agitação constante de 200 

rpm até atingirem a DO600 de 5. As células foram centrifugadas a 3000 g durante 15 min, 

lavadas com água destilada estéril e ressuspensas em meio BMMY-U. As colônias foram 

incubadas a 28 °C, sendo que a cada 24 h foi acrescentado metanol para uma concentração 

final de 1% e retiradas alíquotas de 1 mL para análise da cinética de produção de EXPB7. 

As alíquotas foram submetidas à centrifugação a 10.000 g durante 10’ e o sobrenadante 

coletado para análise do perfil proteico. 

3.18 OTIMIZAÇÃO DO pH DO MEIO DE CULTURA PARA PRODUÇÃO 

DE EXPB7 

Foi avaliado o efeito do pH inicial do meio de cultura na produção de EXPB7 

por P. pastoris utilizando o tampão McIlvaine nos pHs 4,0 – 5,0 – 6,0 – 7,0 – 8,0. A 

indução da produção de EXPB7 em frasco foi realizada como descrito no item acima. 

Após 96 horas de cultivo no meio BMMY-U, a cultura foi submetida à centrifugação a 

10.000 g durante 10’ e o sobrenadante coletado para análise do perfil proteico por SDS-

PAGE. 

3.19 PRECIPITAÇÃO DE PROTEÍNAS COM TCA 

Um volume de 900 µL de sobrenadante de cultura foi precipitado com 250 μL 

de TCA 100%. Após incubação em banho de gelo por 1 h, o sobrenadante foi centrifugado 

a 8.000 x g por 30’ a 4 °C. O sobrenadante foi então descartado e o precipitado resultante 

foi lavado com 1 mL de acetona gelada, seguindo-se uma nova centrifugação a 8.000 x g 

por 10’ a 4 °C. Esta etapa de lavagem com acetona foi executada 3 vezes. Após as 

lavagens, o precipitado foi seco à temperatura ambiente por 10 a 15’ e ressuspenso em 20 
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μL de tampão de amostra 2X. As amostras foram estocadas a −20 °C até a análise em gel 

SDS-PAGE. 

3.20 ANÁLISE DE PROTEÍNA EM GEL DE POLIACRILAMIDA 

DESNATURANTE (SDS-PAGE) 

A eletroforese de proteínas foi conduzida em gel de poliacrilamida 

desnaturante segundo a descrição de Laemmli (1970). Antes da aplicação no gel, as 

amostras foram homogeneizadas com tampão de amostra e fervidas durante 5’ para a 

desnaturação das proteínas. A corrida foi conduzida em tampão de corrida 1X com uma 

voltagem constante de 100 V. 

3.21 COLORAÇÕES PARA O GEL SDS-PAGE 

As bandas proteicas presentes no gel foram visualizadas após a incubação deste 

durante 1 h, sob agitação, na solução corante preparada com Coomassie blue, seguida pela 

descoloração, após incubação na solução descorante, sob agitação, até o aparecimento das 

bandas.  

Com o objetivo de se analisar a possibilidade de ocorrência de glicosilação na 

proteína de interesse foi realizado um ensaio de ligação ao Avicel (protocolo descrito no 

Apêndice) com o sobrenadante de cultura do transformante. Como controle negativo, foi 

utilizado o sobrenadante de cultura da levedura P. pastoris selvagem linhagem GS115. As 

proteínas adsorvidas ao Avicel foram separadas em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE) e 

coradas com Coomassie blue e com reagente de Schiff. O reagente de Schiff é utilizado em 

estudos histológicos, onde as lâminas são coradas a fim de evidenciar parede celular de 

fungos, membrana basal, muco-substâncias neutras e glicogênio, produzindo uma cor 

vermelha/rosa choque em caso de reação positiva. O protocolo foi adaptado para a 

coloração de SDS-PAGE por Doerner & White (1989) com o objetivo de destacar somente 

proteínas glicosiladas. O gel contendo as amostras a serem analisadas foi fixado com ácido 

acético a 10% e isopropanol 25% por 18 h a 4 °C. Após esta etapa, o gel de poliacrilamida 

foi lavado duas vezes por 15’ com 7,5% de ácido acético e imerso em uma solução de 

ácido periódico a 0,4% por 1 h a 4 °C. Posteriormente, o gel foi submerso em reagente de 

Schiff por 1 h a 4 °C, sob o abrigo da luz, e subsequentemente foi lavado três vezes, 10 
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minutos cada, com metabissulfito de potássio a 0,5%, também sob o abrigo da luz. O gel 

foi lavado com 7,5% de ácido acético por 5 minutos e armazenado nesta solução a 4 °C. 

3.22 DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS  

A concentração de proteínas foi determinada pelo método descrito por 

Bradford (1976), utilizando albumina de soro bovino (BSA-Sigma) como padrão. Um 

volume de 10 μL da amostra de sobrenadante da cultura foi adicionado a 190 mL do 

reagente de Bradford (Bio-Rad®). Após incubação por 15 minutos à temperatura ambiente 

e ao abrigo da luz, realizou-se a leitura de absorbância das amostras à 595 nm. 

3.23 ANÁLISE FUNCIONAL DA EXPB7 RECOMBINANTE  

A análise funcional da EXPB7 presente no sobrenadante de cultura dos 

transformantes selecionados foi realizada seguindo o protocolo de sinergismo com 

endoglucanases descrito por Kim et al. (2009). O substrato foi disco de papel de filtro 

(Whatman nº 1) de 6 mm de diâmetro (2,5 mg). Inicialmente seis discos de papel de filtro 

foram incubados com 500 µL de sobrenadante de cultura contendo EXPB7 e 500 µL de 

tampão citrato de sódio 0,05 M pH 4,8, em duas temperaturas diferentes, 30 °C e 50 °C, 

por 96 horas. Posteriormente esse mesmo papel de filtro foi utilizado para dosagem de 

FPase com um coquetel enzimático comercial (Celic® Ctec2 – Novozymes). O controle do 

ensaio foi feito com a dosagem de FPase utilizando o papel de filtro sem incubar 

previamente, papel de filtro incubado somente com tampão citrato de sódio 0,05 M pH 4,8 

e papel de filtro incubado com BSA (1 mg). Para a dosagem de FPAse, os discos de papel 

foram incubados com tampão citrato de sódio 0,05 M pH 4,8 por 1 hora a 50 °C e a 

concentração de açúcares redutores liberados foi determinada após a adição de 500 µL do 

reagente DNS (ácido dinitrosalicílico) (Miller, 1959). As amostras foram fervidas por 5’ 

seguido de leitura espectrofométrica a 540 nm. As amostras foram avaliadas em triplicatas 

quanto ao nível de açúcares redutores liberados, a cada 24 horas. Os testes enzimáticos 

foram realizados na presença e ausência das expansinas.  

Para avaliar o efeito do pH na atividade funcional da EXPB7, a etapa de 

incubação do papel de filtro com o sobrenadante de cultura contendo EXPB7 no ensaio de 

sinergismo foi realizado com o tampão GCF (Glicina/Ácido Cítrico/Fosfato de Sódio 
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Bibásico) variando o pH entre 5 e 9, onde o tampão Citrato de Sódio pH 4,8 foi usado 

como controle. 

3.24 PRÉ-PURIFICAÇÃO DA PROTEÍNA EXPB7 RECOMBINANTE 

A EXPB7 possui dois domínios, um domínio da GH45 e domínio de ligação a 

celulose e, por ser uma proteína que possui afinidade à arabinoxilana, esse domínio 

também pode se ligar à xilana. Com base no exposto, foi realizado um ensaio de adsorção 

a polissacarídeos, baseado na capacidade dessa proteína de se ligar à celulose e à xilana. 

Para isso, 10 mg de celulose microcristalina (Avicel) e xilana bich wood foram incubadas 

por 30’ com 1 mL do sobrenadante de cultura contendo EXPB7 e 1 mL de tampão Fosfato 

de Potássio pH7,4 adicionado de NaCl 150 mM, sob uma agitação de 120 rpm. 

Posteriormente, essa solução foi submetida à centrifugação e as proteínas do sobrenadante 

foram precipitadas com TCA e analisadas por SDS-PAGE. O pellet obtido foi lavado três 

vezes com tampão fosfato de potássio pH7,4 adicionado de NaCl 150 mM e, após as 

lavagens, foi adicionado a esse pellet tampão de amostra 2X e logo em seguida foi fervido 

a 100 °C por 5 min. Essa solução foi novamente centrifugada e o sobrenadante foi aplicado 

em gel SDS-PAGE. Foi utilizado neste ensaio como controle negativo, o sobrenadante de 

cultura da levedura transformada com o vetor vazio. 

Utilizando o sobrenadante de cultura contendo a EXPB7, foi feita uma 

precipitação por sulfato de amônio a fim de purificar a proteína. A concentração de sulfato 

de amônio variou de 30 a 90%. O sobrenadante de cultura do T.05 foi utilizado no ensaio e 

o controle negativo foi o sobrenadante de cultura do transformante contendo o vetor vazio. 

As amostras do ensaio, identificadas como sobrenadante da precipitação (S) e precipitado 

(P) para cada concentração. O sulfato de amônio foi adicionado ao sobrenadante de cultura 

sob agitação com bailarina e em baixa temperatura (banho de água e gelo) até completa 

dissolução. Após incubação por 18 horas, a solução foi centrifugada a 4000 g por 1 hora e 

o pellet obtido foi ressuspenso em água ultrapura. Tanto o pellet quanto o sobrenadante 

foram analisados por SDS-PAGE (Laemmli, 1970). 

Também foi realizada a precipitação utilizando diferentes proporções de 

acetona, onde as concentrações utilizadas foram de 1:1, 1:2 e 1:3. Os volumes foram 

incubados 24 horas a −20 °C e posteriormente foram centrifugadoa a 4000 g por 1 hora. O 
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pellet obtido foi ressuspenso em água ultrapura e, tanto o pellet quanto o sobrenadante 

foram analisados por SDS-PAGE. 

A outra estratégia adotada foi utilizar o sistema de purificação por 

cromatografia líquida. As amostras de sobrenadante de cultura contendo a proteína EXPB7 

recombinante foram primeiramente concentradas em membranas Vivaspin Protein 

Concentrator Spin Columns (©GE Healthcare Life Sciences) com poros para 10 kDa. Em 

seguida, foram diluídas na proporção de 1:10 em tampão de corrida. A primeira etapa 

adotada foi a utilização de uma coluna de troca iônica, com características aniônicas, Mono 

Q (5/50 GL) (©GE Healthcare Life Sciences) acoplada no sistema de purificação FPLC 

Akta Pure 25 (©GE Healthcare Life Sciences) com fluxo de 2 mL/min de tampão Tris-HCl 

20 mM pH 8 e gradiente de 0 a 1M de cloreto de sódio. As frações contendo a proteína de 

interesse foram reunidas e aplicadas em uma coluna de gel filtração para a etapa de 

cromatografia por exclusão molecular utilizando uma coluna Superdex 75 (10/300) GL 

(©GE Healthcare Life Sciences). A coluna foi previamente equilibrada com 2 volumes de 

coluna de tampão Tris-HCl (20mM, pH 8) contendo 140 mM de cloreto de sódio. A 

eluição da proteína ocorreu nesse mesmo tampão com fluxo de 0,75 mL/min e corrida com 

bombeamento isocrático de 1 volume e meio de coluna. As amostras obtidas foram 

analisadas em gel SDS-PAGE. 

3.25 ANÁLISE MORFOLÓGICA DA ESTRUTURA DO PAPEL DE 

FILTRO TRATADO COM EXPB7 

As amostras de papel de filtro coletadas antes e após a incubação com EXPB7 

foram analisadas por microscopia utilizando um Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV - JSM–6610, Jeol equipado com detector de energia dispersiva (EDS - NSS Spectral 

Imaging, ThermoScientific®) do Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta 

Resolução (LabMic), IF – UFG. 

3.26 ANÁLISE FUNCIONAL DA EXPB7 RECOMBINANTE NA 

PRESENÇA DE BCA 

Visando analisar a ação da EXPB7 no BCA, foram realizados ensaios de 

hidrólise juntamente com uma mistura enzimática comercial. O sobrenadante de cultura 
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contendo a EXPB7 obtido após 96 h de indução e a mistura comercial Cellic® Ctec 2 

(Novozymes) foram utilizados nesse processo. O BCA pré-tratado por explosão a vapor foi 

cedido pelo Prof. Dr. Luiz Pereira Ramos, da Universidade Federal do Paraná. As 

condições do pré-tratamento foram 180 °C por 5 min. 

As reações de hidrólise foram realizadas em Erlenmeyer de 125 mL contendo 

2% de BCA pré-tratado por explosão a vapor, a proteína recombinante (EXPB7), a mistura 

comercial (Cellic) para a concentração final de 2,5 FPU/g de substrato, tampão citrato de 

sódio 50 mM, pH 4,8 e água para um volume final de 10 mL. Esse experimento ocorreu 

em uma etapa simultânea e sequencial. Na etapa simultânea, a reação foi mantida a 50 °C, 

pH 4,8 por 48 h sob constante agitação de 140 rpm. Na reação sequencial, a hidrólise foi 

mantida por 24 h, 48 h, 72 h e 96 h a 30 °C contendo sobrenadante de cultura (EXPB7) e 

posteriormente, a mistura enzimática comercial (Cellic) foi adicionada para 48h de 

hidrólise a 50 °C, seguindo as mesmas condições dos ensaios simultâneos. Não houve 

inativação das enzimas ao longo das reações sequenciais. BCA mais tampão citrato de 

sódio 50 mM pH 4,8 foi usado como controle. 

Após a hidrólise, a concentração de açúcares redutores (AR) e glicose foi 

dosada, respectivamente, pelo método de DNS (ver Apêndice) e pelo kit de glicose oxidase 

(DOLES Reagentes®) seguindo as orientações do fabricante. O teste de t de Student foi 

utilizado para analisar o nível de significância. Foi considerado como variável-resposta a 

quantificação de AR e a dosagem de glicose, ambos dados em mg/dL. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 ANÁLISE IN SILICO DA SEQUÊNCIA DO GENE expb7 

A partir da sequência do gene expb7 de cana-de-açúcar, foram realizadas 

análises in silico a fim de se obter a sequência de aminoácidos (Figura 13A), identificação 

de domínios, regiões de glicosilação e predição da estrutura tridimensional da proteína. 

Também foi feito um alinhamento desta sequência de aminoácidos com outras de proteínas 

de Zea mays, Sorghum bicolor, Oryza sativa e Arabidopsis thaliana, a fim de identificar 

regiões conservadas entre estas proteínas em diferentes espécies de plantas. 

 

 

Figura 13. Domínios funcionais contidos na sequência de EXP7 após análise in silico da 

sequência de aminoácidos no software HMMER 

(http://www.ebi.ac.uk/Tools/hmmer/). A. Sequência de aminoácidos da 

EXPB7; letras sublinhadas: resíduos de aminoácidos do peptídeo sinal, letras 

realçadas de verde: domínio 1 das GH45 e letras realçadas de vermelho: CBD. 

B. Ilustração dos domínios e do peptídeo sinal da proteína. 
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Ao analisar os parâmetros físico-químicos utilizando a ferramenta ProtParam, 

foi predito que a massa molecular da EXPB7 é de aproximadamente 25 kDa, e o ponto 

isoelétrico teórico é de aproximadamente 9, totalizando 274 resíduos de aminoácidos. 

Utilizando a ferramenta SignalP 4.1, foi possível identificar a região do peptídeo sinal, 

correspondente aos primeiros 20 aminoácidos (sequência sublinhada na Figura 13A) e com 

o programa ProDom a presença de dois domínios (Figura 13B). O domínio 1 compreende 

os resíduos de aminoácidos 41 ao 170 e corresponde a região de alta similaridade com as 

glicosil hidrolases da família GH45 (Figura 13A) e o domínio 2 compreende os resíduos de 

aminoácidos 173 ao 266 e se assemelha ao módulo de ligação a celulose - CBM (Figura 

13A) encontrado em EXPs, também foi denominado como alérgeno de pólen por ser 

encontrado em proteínas presentes em plantas da família das gramíneas. 

A estrutura em domínios das EXPs foi relatada na literatura por Sampedro & 

Cosgrove (2005), sendo basicamente dois domínios precedidos por um peptídeo sinal. O 

primeiro domínio constituído de 120 a 135 resíduos de aminoácidos e o segundo domínio 

formado por 90 a 120 resíduos de aminoácidos, sendo que a maioria das expansinas são 

constituídas de aproximadamente 275 resíduos de aminoácidos.  

A obtenção do cristal de uma β-expansina (EXPB1) de milho, tornou possível 

detalhar a estrutura dessas proteínas, concluiu-se que o domínio 1 era similar ao de 

enzimas da família GH45 e o domínio 2, similar a uma classe de grãos de pólen de 

gramíneas, especulou-se que possa ser considerado um domínio de ligação a carboidrato 

(CBM) devido à sua topologia (Yennawar et al., 2006). As análises dos domínios da 

sequência da EXPB7, uma β-expansina de cana-de-açúcar, estão de acordo com o que está 

descrito na literatura. 

Segundo a análise referente às regiões de glicosilação, foram identificados 

quatro possíveis sítios de N-glicosilação (Figura 14A) por meio do software NetNGlyc 1.0 

pois esta sequência apresenta possíveis resíduos de asparagina (N) que podem ser 

glicosilados. Ao utilizar o software NetOGlyc 4.0, foram identificados 3 prováveis sítios 

de O-glicosilação (Figura 14B) de acordo com a sequência de resíduos de aminoácidos. 

Em um trabalho realizado com swolenina de Aspergillus fumigatus (Afswo1) 

foi possível identificar que a proteína heteróloga produzida pelo fungo Aspergillus oryzae 

possuía aproximadamente 78 kDa, sendo que a massa molecular teórico era de 48,8 kDa 

(Chen et al., 2010). Nesta sequência foi identificado seis possíveis sítios de N-glicosilação 
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e nenhum sítio de O-glicosilação, o que justifica o aumento de aproximadamente 60% no 

peso molecular da proteína (Chen et al., 2010). Liu e colaboradores (2014) também 

observaram a glicosilação da proteína LeEXP2, que tinha a massa predita de 25 kDa e teve 

sua massa molecular aumentada aproximadamente 2X, passando a ter 45 kDa após as 

modificações pós-traducionais. Ao realizar análise da sequência gênica que codifica para a 

proteína LeEXP2, foi possível observar que ela possui os mesmos sítios de N e O-

glicosilação que a proteína codificada pelo gene expb7. Portanto, esses prováveis sítios de 

glicosilação encontrados na sequência da proteína EXPB7 podem aumentar a massa 

molecular da proteína em aproximadamente 2X, devido às cadeias de oligossacarídeos 

adicionadas à estrutura, além de serem importantes para o seu endereçamento até a parede 

celular e o seu correto empacotamento, influenciando diretamente na função desta 

proteína. 
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Figura 14. Análise de sítios de N e O-glicosilação da sequência de EXPB7. A. 

Representação gráfica dos pontos de prováveis N-glicosilações. B. Descrição 

dos prováveis sítios de O-glicosilação. 

 

No alinhamento da Figura 15 é possível observar que as EXPB de plantas da 

família das Poaceae (Zea mays, Sorghum bicolor e Oryza sativa) possuem regiões 

conservadas, variando apenas na região do peptídeo sinal. Considerando a sequência de 

Arabidopsis thaliana, que pertence à família das Brassicaceae, pode-se observar que ela 

também apresenta os padrões de conservação. 
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Figura 15. Alinhamento feito pelo programa ClustalX, entre a sequência de aminoácidos 

de EXPB7 com sequências de EXPs obtidas no banco de dados do NCBI. 

Sorghum bicolor (XP_002446833), Oryza sativa (CAJ86382.1), Arabidopsis 

thaliana (NP567803.1) e Zea mays (ONM15520.1). Os símbolos: “*”, “.” e “:” 

(apresentados na linha inferior em cada série de alinhamento) indicam máxima 

identidade entre todas as sequências, alteração de um resíduo de aminoácido ou 

alteração de dois aminoácidos, respectivamente. A ausência desses símbolos na 

linha inferior em cada série indica a presença de pelo menos três aminoácidos 

diferentes entre as sequências analisadas. Os traços representam os intervalos 

(gaps) do alinhamento. 
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Até o momento, da elaboração deste trabalho, não foi possível encontrar 

nenhuma estrutura de EXP de cana-de-açúcar resolvida e depositada em banco de dados. 

No entanto, ferramentas de modelagem molecular baseadas em homologia com outras 

estruturas disponíveis no Protein Data Bank (PDB), são utilizadas para a construção de 

modelos estruturais. A Figura 16 foi obtida através do software online Phyre2 utilizando a 

sequência de resíduos de aminoácidos da EXPB7, evidenciando a estrutura tridimensional 

predita com dois domínios (domínio 1 - verde/azul e domínio 2 - laranja/vermelho). A 

proteína predita apresenta 15 trechos de estrutura secundária em folha β pregueada 

correspondendo 40% de toda a estrutura e três α hélices.  

No domínio um (D1) estão presentes seis folhas beta pregueadas e são 

constituídas por resíduos de aminoácidos básicos, hidrofóbicos e polares, sendo eles 

alanina, arginina, valina e treonina, respectivamente, além de seis resíduos de cisteína, 

evidenciando a existência de três pontes de sulfeto nesta estrutura. É possível identificar 

também três α-hélices, constituídas por resíduos de aminoácidos aromáticos como tirosina, 

prolina e fenilalanina. Neste domínio também é possível localizar o motivo HFD sem o 

segundo aspartato, comumente encontrado nesta sequência de aminoácidos, o que 

caracteriza o sítio catalítico das GHs45, demonstrando então que este domínio não possui 

atividade catalítica devido a perda do aspartato do sítio catalítico. Já no domínio dois (D2), 

as oito folhas β-pregueadas possuem principalmente resíduos de aminoácidos básicos e 

polares, dentre eles alanina, leucina, valina e treonina. Porém, também são encontrados na 

estrutura resíduos de aminoácidos aromáticos como triptofano e fenilalanina. 

Yennawar e colaboradores (2006) definiram a estrutura de um EXPB de milho 

(EXPB1-Zea m1) por cristalografia e também identificaram dois domínios. O domínio D1 

com a sequência similar a GH45, apresentando 6 folhas beta-pregueadas e algumas 

estruturas em alfa-hélice. Também foram identificadas três pontes de sulfeto presentes no 

domínio 1. Neste domínio também foi identificado o motivo HFD, faltando também o 

segundo aspartato, como observado na EXPB7, sendo um dos responsáveis pela ausência 

de atividade catalítica da proteína EXPB1 de milho. Já no domínio 2, identificaram oito 

folhas β-pregueadas, e sua sequência é similar à de grãos de pólen de gramíneas. 

Observaram também um sulco formado desde o domínio um até o domínio dois 

constituído principalmente por resíduos de aminoácidos polares e aromáticos, indicando 

que possa corresponder ao módulo de ligação a polissacarídeos. Todas estas características 

estão de acordo com a estrutura obtida neste trabalho, sugerindo assim que esta proteína se 
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trata de uma EXPB de cana-de-açúcar, com um domínio sem atividade catalítica e outro 

domínio responsável pela ligação a polissacarídeos, o que a torna capaz de desempenhar 

sua função. 

 

 
 

Figura 16. Estrutura tridimensional predita da EXPB7 de cana-de-açúcar. Estruturas 

secundárias marcadas de verde e azul: domínio 1; estruturas secundárias 

marcadas de vermelho e laranja: domínio 2. Imagem obtida com o software 

Phyre2 utilizando como modelo a EXPB1-Zea m1 

(http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index). 

 

 

A expansina like de Bacillus subtilis (EXLX1) e outra de Schizophylum 

commune (ScExlx1) também tiveram suas estruturas caracterizadas, apresentando todas as 

características anteriormente citadas, o que reforça o fato de as EXPs possuírem uma 

estrutura altamente conservada (Kerff et al., 2008; Tovar-Herrera et al., 2015). 

http://www.sbg.bio.ic.ac.uk/phyre2/html/page.cgi?id=index
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4.2 EXPRESSÃO DO GENE expb7 PELA LEVEDURA P. pastoris 

4.2.1 Clonagem do gene expb7 no vetor de expressão pHIL-D2 

O gene expb7 foi sintetizado com a sequência do seu peptídeo sinal para a 

secreção da proteína recombinante por células de P. pastoris. A expressão do gene expb7 

clonado no vetor pHIL-D2 é direcionada pelo promotor forte do gene AOX, assim o gene 

foi clonado no vetor logo após a sequência promotora, no sítio de EcoRI. 

O vetor pPCR2.1 que continha o gene expb7 foi digerido com a enzima de 

restrição EcoRI, liberando um fragmento de 837 pb. Esse fragmento foi purificado do gel 

de agarose e posteriormente ligado ao vetor de expressão pHIL-D2 previamente 

linearizado com EcoRI, levando a construção do vetor pHILD-2/expb7. 

Após a transformação das células de E. coli, foram selecionados 10 clones para 

confirmar a clonagem e verificar a orientação do inserto em relação ao promotor AOX1. 

Para estas análises, foi realizada a extração de DNA plasmidial e a clivagem do plasmídeo 

com a enzima PstI. Esta enzima foi escolhida pois o vetor pHIL-D2 possui um único sítio 

de restrição, na posição 6.232 e a sequência do gene expb7 também possui esse mesmo 

sítio de restrição na posição 81 (Figura 17A). Nesta digestão, para que o gene expb7 tenha 

sido inserido na orientação correta, a digestão do plasmídeo libera um fragmento de 6.027 

pb e outro de 3.015 pb, onde apenas o clone 5 apresentou este perfil de bandas (Figura 18 e 

17B), e por apresentar este padrão de digestão o mesmo foi utilizado nas próximas etapas. 
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Figura 17. Representação do plasmídeo pHIL-D2/expb7 criado no SnapGene 

(www.snapgene.com). A. Mapa do plasmídeo pHIL-D2/expb7. B. Perfil dos 

fragmentos gerados após a digestão do plasmídeo com a enzima de restrição 

PstI. 

 

 

http://www.snapgene.com/
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Figura 18. Análise em gel de agarose 1% do produto de digestão do vetor pHIL-D2/expb7 

para verificação da orientação do inserto em relação ao promotor AOX1. MM. 

Marcador Molecular. 1. Vetor intacto pHIL-D2/expb7. 2. Vetor pHIL-

D2/expb7 digerido com PstI (clone 5). 

 

4.2.2 Transformação da levedura P. pastoris 

Após confirmar a orientação correta do gene expb7 no vetor pHIL-D2 do clone 

5, foi realizada uma nova extração de DNA plasmidial a fim de obter uma maior 

concentração do material para posterior transformação da levedura P. pastoris. 

O DNA plasmidial obtido foi utilizado para a construção de dois cassetes de 

expressão, resultando assim em duas estratégias para induzir a integração desse gene no 

genoma da levedura. Portanto, foram realizadas duas digestões para a formação de cassetes 

de expressão que resultasse em transformantes MutS (pHILD-2/expb7/NotI) e Mut+ 

(pHILD-2/expb7/SalI). 

Concluída a construção dos cassetes, estes fragmentos gênicos foram 

purificados e inseridos na levedura P. pastoris linhagem GS115 por eletroporação. Os 

transformantes foram selecionados pela capacidade de crescer em meio seletivo sem 

histidina por três cultivos consecutivos. 

A confirmação da integração do cassete de expressão no genoma da levedura 

P. pastoris foi realizada pela técnica de PCR de colônia para leveduras, por ser um método 
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de screening rápido e simples. Foram testados 10 transformantes da construção MutS. Para 

as amplificações, foram utilizados os oligonucleotídeos 5’AOX1 (5’-

GACTGGTTCCAATTGACAAGC-3’) e 3’AOX1 (5’-

GCAAATGGCATTCTGACATCC-3’). O produto de amplificação do vetor pHILD-2 

vazio corresponde a 188 pb. Como o gene de expb7 possui aproximadamente 837 pb, o 

produto esperado para o transformante pHILD-2/expb7 é de 1.025 pb (837 + 188). O 

resultado das amplificações é mostrado na Figura 19, onde foi utilizado como controle 

positivo o DNA plasmidial do vetor pHILD-2 vazio. 

 

 
 

Figura 19. Análise eletroforética em gel de agarose corado com brometo de etídeo, 

confirmando a integração do cassete de expressão no genoma da levedura P. 

pastoris. MM. marcador molecular. Canaletas de 1 a 10. Transformantes MutS. 

C+. pHIL-D2 vazio. 

 

4.2.3 Análise da produção da proteína recombinante EXPB7 em frasco 

As expansinas são classificadas como proteínas acessórias e por não possuírem 

sítio catalítico em sua estrutura, não apresentam atividade enzimática. Na produção de 

enzimas recombinantes, a etapa de screening dos transformantes se dá através da análise 

de produção da enzima pela levedura em placa deep well, avaliando assim a capacidade de 

produção e até mesmo da secreção dessa proteína para o meio extracelular, confirmando 

através de ensaio de atividade enzimática específico para cada enzima. Porém, como se 

trata de uma proteína onde, até o momento, não se tem um protocolo rápido e eficiente 
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estabelecido para se confirmar a produção da mesma, o screening dos transformantes foi 

realizado através da produção em pequena escala e posteriormente foi feita a avaliação do 

sobrenadante de cultura pelo método de SDS-PAGE. 

Portanto, os nove transformantes positivos no teste de PCR de colônia foram 

utilizados para a produção em pequena escala em frasco Erlenmeyer de 125 mL, 

inicialmente em meio BMGY-U para crescimento da levedura e na sequência em meio 

BMMY-U para a indução da levedura na presença de metanol, em condições previamente 

estabelecidas pelo grupo (OD 10, 2% Metanol e 2,45% de fonte de nitrogênio), levando a 

produção e secreção da proteína recombinante. Os sobrenadantes de cultura dos nove 

transformantes foram coletados a cada 24 h de indução, durante quatro dias, e analisados 

quanto ao perfil proteico em SDS-PAGE. Os resultados da eletroforese do sobrenadante de 

cultura dos transformantes 5 e 9 após a cinética de produção estão apresentados na Figura 

20. 

 

 
 

Figura 20. Análise do perfil de proteínas secretadas em SDS-PAGE pelos transformantes 

MutS 5 e 9. A – Cinética de produção do transformante 5 (T.05) durante 24, 48, 

72 e 96 horas juntamente com o controle negativo. B – Cinética de produção 

do transformante 9 (T.09) durante 24, 48, 72 e 96 horas juntamente com o 

controle negativo (C−). 

 

Ao analisar o perfil proteico de cada transformante e, levando em consideração 

que a massa molecular predita da proteína é de aproximadamente 25 kDa, observa-se que 

apenas um não foi capaz de produzir a proteína recombinante. No entanto, as análises de 

glicosilação mostram vários possíveis sítios presentes na sequência de resíduos de 

aminoácidos, o que pode aumentar a massa molecular real da proteína recombinante. 
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Portanto, como não é possível determinar o tamanho exato da proteína, foram selecionados 

dois transformantes em que o sobrenadante de cultura apresentasse bandas proteicas bem 

definidas para realizar os próximos testes. 

Os transformantes 5 e 9 foram escolhidos para a realização de uma nova 

produção, dessa vez aumentando a escala para frascos Erlenmeyer de 250 mL, e a análise 

do perfil proteico do sobrenadante de cultura mostrou o mesmo padrão de expressão em 

relação à produção anterior realizada em menor escala. Com base nestes resultados, esse 

protocolo foi adotado para a obtenção da proteína recombinante. 

Com base nos resultados obtidos até o momento, considera-se ser este trabalho 

pioneiro na expressão heteróloga de uma EXPB de cana-de-açúcar (EXPB7) utilizando a 

levedura P. pastoris como sistema de expressão. 

4.3 ANÁLISE FUNCIONAL DA PROTEÍNA EXPB7 RECOMBINANTE 

4.3.1 Análise funcional da proteína EXPB7 recombinante na presença de papel de 

filtro 

Para analisar se a EXPB7 secretada em P. pastoris estava ativa foi estabelecido 

um protocolo baseado no artigo de Kim e colaboradores (2009), onde o papel de filtro é 

previamente incubado com sobrenadante de cultura contendo a proteína recombinante e 

posteriormente, esse papel de filtro é incubado com uma enzima de atividade de FPase 

previamente conhecida, sendo então realizada a dosagem enzimática (protocolo descrito no 

Apêndice). 

Para realizar este ensaio, foram utilizados os sobrenadantes de cultura dos 

transformantes 5, 7, 8 e 9, a uma temperatura de 30 °C induzidos por 96 horas. Neste 

ensaio foram realizados os seguintes tratamentos: papel de filtro adicionado de 

sobrenadante, papel de filtro adicionado de BSA (controle), papel de filtro adicionado de 

tampão citrato de sódio pH 4,8 50 mM (controle) e papel de filtro sem incubação 

(controle). A cada 24 horas, tubos de ensaio de cada tratamento foram retirados e 

procedida a dosagem de FPase. O gráfico da Figura 23 mostra as atividades enzimáticas a 

cada 24 horas, após o tratamento do papel de filtro com o sobrenadante de cultura 

contendo EXPB7. 
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Analisando o gráfico da Figura 21 observa-se que a atividade de FPase 

apresentada pelos transformantes 5 e 9 apresentaram diferença em relação ao controle do 

papel de filtro sem incubação no período de incubação por 72 e 48 h respectivamente. A 

atividade de FPase do transformante 5 após 72 horas de incubação foi de 187 U/L, 

enquanto o papel de filtro sem tratamento apresentou atividade de 93 U/L. O transformante 

9 atingiu atividade de FPase de 180 U/L após 48 horas de incubação, valor também 

inferior ao apresentado pelo controle (papel de filtro sem incubação). Esses resultados 

demonstram que a expansina EXPB7 foi produzida pelo transformante, secretada e que 

está funcionalmente ativa, já que possui a propriedade de afrouxar as fibras de celulose, 

facilitando o acesso das enzimas às fibras, aumentando consequentemente a atividade 

enzimática das celulases utilizadas na dosagem de FPase. A ação sobre o papel de filtro da 

EXPB7, presente no sobrenadante de cultura dos transformantes, possibilitou uma maior 

atividade de FPase em relação ao observado para o controle de papel de filtro sem 

incubação, demonstrando que a EXPB7 está funcionalmente ativa. 

 

 

Figura 21. Cinética da atividade funcional da EXPB7 na temperatura de 30 °C durante um 

período de 96 h. 5. Sobrenadante de cultura do T.05. 7. Sobrenadante de 

cultura do T.07. 8. Sobrenadante de cultura do T.08. 9. Sobrenadante de cultura 

do T.09. T. Controle negativo utilizando somente tampão citrato de sódio pH 

4,8 50 mM. B. Controle negativo utilizando BSA. F. Controle negativo 

utilizando papel de filtro sem incubação. 

 

Como já foi descrito na literatura que as expansinas atuam a 50 °C, o teste de 

swelling, descrito acima, foi realizado à 50 °C com os transformantes 5 e 9, cujas 

atividades de FPase foram superiores às dos demais transformantes. O gráfico da Figura 22 

mostra a atividade de FPase do sobrenadante dos transformantes 5 e 9 a 50 °C. 
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É possível observar no gráfico (Figura 22) que o transformante 5 à temperatura 

de 50 °C não mostrou o mesmo desempenho de atividade de FPase apresentado à 

temperatura de 30 °C (Figura 23). O transformante 9 embora tenha apresentado um 

aumento da atividade de FPase após 48 horas (111 U/L), teve atividade inferior ao 

observado à temperatura de 30 °C (Figura 23), enquanto o papel de filtro sem incubação 

apresentou atividade de 93 U/L. 

Por meio destes resultados, conclui-se que a temperatura ideal para a atuação 

da EXPB7 recombinante de cana-de-açúcar foi de 30 °C nas condições analisadas, e que o 

melhor tempo de incubação para o transformante 5 (T.05) e 9 (T.09) é de 72 e 48 horas 

respectivamente. Em um trabalho realizado com expansina de tomate (LeEXP2 – 

Lycopersicum esculentum) a melhor temperatura de atuação da proteína recombinante foi 

50 °C, uma diferença de 20 graus da temperatura ideal determinada para EXPB7 (Liu et 

al., 2014). 

 

Figura 22. Cinética da atividade funcional da EXPB7 na temperatura de 50 °C durante um 

período de 96 h. 5. Sobrenadante de cultura do T.05. 9. Sobrenadante de 

cultura do T.09. T. Controle negativo utilizando somente tampão citrato de 

sódio pH 4,8 50 mM. B. Controle negativo utilizando BSA. F. Controle 

negativo utilizando papel de filtro sem incubação. 

 

A Figura 23 mostra o efeito da EXPB7 sobre o papel de filtro durante o ensaio 

após 96 horas. Neste ensaio observa-se que, no tubo contendo o sobrenadante de cultura do 

transformante 5 (T.05), há uma leve desconstrução da fibra de papel de filtro provocando a 

formação de um pellet, o que não acontece nos dois primeiros tubos contendo os controles 

(BSA e tampão). Esta imagem sugere que a proteína EXPB7 produzida pelo transformante 

5 é bastante promissor para as futuras análises, além de demonstrar a capacidade da 
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expansina de promover o afrouxamento das fibras de celulose presentes no papel de filtro. 

Liu e colaboradores (2014) também verificaram o efeito de uma expansina de tomate 

(LeEXP2) sobre o papel de filtro, porém, utilizando a proteína recombinante já purificada 

em diferentes concentrações, e o resultado pode ser considerado bastante similar 

comparado ao obtido neste trabalho, indicando que a EXPB7 possui a capacidade de 

afrouxar as fibras de celulose. 

Com o intuito de otimizar a produção de EXPB7 pela levedura P. pastoris e 

sabendo que o pH utilizado no meio de cultura influencia na expressão do gene que 

codifica para a proteína, foi realizada uma indução do transformante 5 variando o pH do 

meio de cultura em uma escala de 3 a 8, utilizando o tampão McIlvaine. Após a produção, 

cada sobrenadante de cultura foi avaliado de acordo com o ensaio de análise funcional da 

EXPB7. Os resultados obtidos estão representados no gráfico da Figura 24. 

 

 

Figura 23. Efeito macroscópico da EXPB7 sobre o papel de filtro durante o ensaio de 

swelling. 
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Figura 24. Análise do perfil de proteínas secretadas pelo transformante 5 durante a 

produção da proteína EXPB7 recombinante em diferentes pHs. Canaleta 5,0. 

Perfil de proteínas do sobrenadante de cultura obtida da produção em tampão 

McIlvaine pH 5,0. Canaleta TF6. Perfil de proteínas do sobrenadante de cultura 

obtida da produção em tampão fosfato de potássio pH 6,0. 

 

Observando o gráfico da Figura 24, conclui-se que os diferentes pHs 

influenciaram de forma positiva na produção da proteína recombinante pelo transformante 

5, melhorando o seu desempenho. Nos pHs 4, 5 e 8 a enzima apresentou os melhores 

resultados nos testes realizados, onde a melhor condição para a expressão heteróloga da 

proteína EXPB7 de cana-de-açúcar foi em pH 8, resultando em uma expansina com maior 

eficiência funcional. No mesmo trabalho realizado com expansina de tomate, a proteína 

LeEXP2 foi produzida com sucesso pela levedura P. pastoris em meio com pH entre 5 e 8 

(Liu et al., 2014), corroborando com os resultados obtidos neste trabalho. 

Os sobrenadantes da produção de EXPB7 pelo transformante 5 em diferentes 

pHs foram analisadas de acordo com o perfil proteico por SDS-PAGE e o resultado pode 

ser observado na Figura 25. Observa-se que o perfil proteico da produção de EXPB7 pelo 

transformante 5 em pH 8, que apresentou uma maior eficiência de produção e secreção da 

proteína recombinante, se assemelha com o perfil apresentado pelo sobrenadante de cultura 

obtido da produção em tampão fosfato de potássio pH 6. 
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Figura 25. Efeito da atividade funcional da proteína EXPB7 após a produção pela 

levedura P. pastoris variando o pH do meio de cultura. pH 3 ao pH 8 (tampão 

McIlvaine variando o pH de 3 a 8), FpH6 (tampão fosfato de potássio pH 6), 

Tp (controle negativo do ensaio de atividade funcional contendo apenas 

tampão citrato de sódio pH 4,8 50 mM), BSA (controle negativo do ensaio de 

atividade funcional contendo BSA) e FP_SI (controle negativo do ensaio de 

atividade funcional utilizando papel de filtro sem incubação). 

 

Com o intuito de melhorar o desempenho da proteína recombinante EXPB7 e 

tendo como base o resultado proveniente da variação do pH durante a produção da proteína 

recombinante pelo transformante 5, foi proposto variar também o pH do ensaio de análise 

funcional, a fim de identificar qual o pH ideal para a atuação da proteína EXPB7 sobre o 

papel de filtro. Desta forma, o ensaio foi realizado com o sobrenadante de cultura de T.05 

utilizando o tampão GCF, cujo pH variou de 5 a 9, onde o tampão Citrato de Sódio 50 mM 

pH 4,8, normalmente utilizado no ensaio, foi utilizado como controle. Os resultados são 

mostrados no gráfico da Figura 26 a seguir. 
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Figura 26. Efeito da atividade funcional de proteína EXPB7 variando o pH do ensaio de 

swelling. CpH4,8. Controle positivo utilizando tampão citrato de sódio pH 4,8 

50 mM. GpH5 ao GpH9. Ensaio utilizando tampão GCF 50 mM nos pHs de 5 

a 9. FP_SI. Controle negativo do ensaio de atividade funcional utilizando papel 

de filtro sem incubação. 

 

Por meio da análise do gráfico, percebe-se que o pH ideal, onde há uma melhor 

atuação funcional da EXPB7 foi utilizando tampão GCF pH 6. Liu e colaboradores (2014) 

concluíram que o melhor pH para atuação da expansina de tomate (LeEXP2) foi o pH 4,8, 

porém, também pode-se observar que o pH tem uma grande influência sobre a 

funcionalidade da expansina, o que também foi possível observar neste trabalho 

A interação entre a EXP e as celulases tem sido descrita em vários outros 

estudos, onde observou-se uma relação negativa, não sendo verificada nenhuma atividade 

funcional da EXP que pudesse incrementar a atividade enzimática das celulases 

adicionadas ao ensaio (Kim et al., 2009; Ekwe et al., 2013; Liu et al., 2014; Georgelis et 

al., 2014). Os resultados apresentados neste trabalho são contraditórios à maioria dos 

resultados obtidos por outros pesquisadores, pois foi possível observar uma relação 

positiva da EXPB7 com as celulases, onde a atividade enzimática das celulases dosadas na 

presença da EXPB7 foi maior em relação aos ensaios utilizando apenas as celulases. 

Após a busca por artigos que pudesse servir de base para a comparação dos 

resultados de atividade funcional obtidos neste trabalho, foi observado que todos os 

trabalhos que realizaram ensaios utilizando EXPs foram feitos com a proteína já 

purificada, onde os resultados eram plotados em relação a quantidade de açúcar redutor 
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liberados em mg/mL (Liu et al., 2014; Kim et al., 2009). Neste trabalho todos os ensaios 

foram realizados com o sobrenadante de cultura contendo a proteína EXPB7, 

consequentemente, a comparação dos resultados obtidos para EXPB7 com as demais EXPs 

descritas na literatura se torna inviável. Fazem parte das perspectivas deste estudo a 

purificação da proteína EXPB7 e a repetição dos ensaios, o que possibilitará análises 

comparativas com as EXPs de outras espécies. O que se pode concluir, até o momento, é 

que a levedura P. pastoris foi capaz de produzir e secretar a proteína EXPB7 de cana-de-

açúcar recombinante funcionalmente ativa, o que ainda não foi reportado na literatura. 

4.3.2 Adsorção da proteína EXPB7 a celulose e xilana 

O ensaio de adsorção foi realizado com a EXPB7 presente no sobrenadante de 

cultura do T.05. Após a execução do ensaio de ligação a polissacarídeos, as amostras 

foram analisadas por SDS-PAGE, e o resultado pode ser observado na Figura 27 a seguir. 

Pela análise da Figura 27 é possível se identificar uma banda de aproximadamente 45 kDa 

que se liga tanto em Avicel quanto em xilana birch-wood (canaleta 6 e 8, indicada pela seta 

vermelha), enquanto o controle negativo não apresenta essa banda. Tais resultados são 

fortes indícios de que esta banda de aproximadamente 45 kDa possa ser da proteína 

EXPB7 recombinante glicosilada. Evidencia-se também nesta figura a capacidade de 

ligação da EXPB7 a diferentes carboidratos. Esta afinidade à Avicel (celulose 

microcristalina) e à xilana confirma a presença de um CBM que foi predito através da 

análise in silico, indicando uma forte interação entre a EXPB7 e os polissacarídeos. Este 

resultado corrobora com o trabalho de Chen e colaboradores (2010) e de Tovar-Herrera e 

colaboradores (2015) em que as proteínas AfSwo1 e ScExlx1 de A. fumigatus e S. 

commune também foram capazes de se ligar a diferentes polissacarídeos como Avicel, 

quitina e xilana. 
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Figura 27. Análise do perfil proteico obtido após o ensaio de ligação a polissacarídeo 

utilizando avicel e xilana. MM. Marcador molecular. 1. Sobrenadante de 

cultura do C− (levedura transformada com o vetor pHILD-2 vazio). 2. 

Sobrenadante do ensaio de ligação ao avicel do C− (levedura transformada com 

o vetor pHILD-2 vazio). 3. Avicel incubado com o sobrenadante do C− 

(levedura transformada com o vetor pHILD-2 vazio) precipitado. 4. 

Sobrenadante de cultura do T.05. 5. Sobrenadante do ensaio de ligação ao 

avicel do T.05. 6. Avicel incubado com o sobrenadante do T.05 precipitado. 7. 

Xilana precipitada após a incubação com o sobrenadante de cultura do C− 

(levedura transformada com o vetor pHILD-2 vazio). 8. Xilana precipitada 

após a incubação com o sobrenadante de cultura do T.05. 

 

4.3.3 Identificação de glicosilação na proteína EXPB7 

As análises in silico da sequência de aminoácidos da EXPB revelaram 

prováveis sítios de N e O-glicosilação, o que sugeriu que a proteína recombinante 

apresentaria massa molecular superior a massa predita de 25 kDa. No ensaio de adsorção 

foi observado que a EXPB7 se adsorveu a celulose e xilana e apresentou massa molecular 

aproximada de 45 kDa. Para confirmar que a EXPB foi glicosilada foi realizado o 

experimento com o reagente de Schiff  com a proteína de 45 kDa que adsorveu a Avicel. 

Foi realizado o ensaio de ligação ao Avicel com o sobrenadante de cultura do T.05 e como 

controle negativo, foi utilizado o sobrenadante de cultura da levedura P. pastoris selvagem 

linhagem GS115. As amostras deste ensaio foram aplicadas em gel SDS-PAGE e coradas 
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com reagente de Schiff a fim de confirmar que a proteína EXPB7 foi glicosilada. O 

resultado da coloração dos géis é mostrado na Figura 28. 

 

 

Figura 28. A. Perfil de proteína após o ensaio de ligação a polissacarídeo utilizando 

Avicel corado com Coomassie Blue. B. Perfil de proteína após o ensaio de 

ligação a polissacarídeo utilizando avicel corado com reagente de Schiff. MM. 

Marcador molecular. 1. Avicel fervido após a incubação com o sobrenadante 

de cultura do T.05. 2. Eluição das proteínas do sobrenadante de cultura do T.05 

adsorvidas com SDS 10%. 3. Sobrenadante de cultura do T.05. 4. Avicel 

fervido após a incubação com o sobrenadante de cultura da levedura selvagem. 

5. Eluição das proteínas do sobrenadante de cultura da levedura selvagem 

adsorvidas com SDS 10%. 6. Sobrenadante de cultura da levedura selvagem. 

 

A foto do gel corado com o reagente de Schiff mostra a banda de 

aproximadamente 45 kDa (seta vermelha), indicando que esta proteína foi glicosilada. É 

importante destacar que no controle negativo, essa banda proteica não aparece, 

confirmando que a levedura não produz essa proteína na sua condição nativa. A proteína 

recombinante AfSwo1 (Chen et al., 2010) também foi glicosilada e teve aproximadamente 

60% da sua massa molecular aumentado (48,8 kDa para 78 kDa). Também foi relatado na 

literatura que a expressão heteróloga de uma EXPB de Phleum pratense pela levedura P. 

pastoris resultou em uma proteína com modificações pós-traducionais, aumentando sua 

massa molecular de 33 kDa para 40 kDa, indicando um acréscimo de 15% a mais de 

carboidrato em relação a proteína nativa (Grobe et al., 1999). A expressão heteróloga de 

uma ScExlx1 em P. pastoris também produziu uma proteína glicosilada, tendo seu peso 

aumentado. Após análises em busca de sítios de glicosilação, foi identificado um único 

sítio, que foi capaz de mudar o peso molecular da proteína (Tovar-Herrera et al., 2015). 

Assim como no caso da EXPB7, a proteína LeEXP2 possui sete sítios de glicosilação, 
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tendo sua massa aumentada de 25 kDa para 45 kDa, confirmando que esse padrão de 

glicosilação aumenta o tamanho da proteína em aproximadamente 80% (Liu et al., 2014). 

A partir desse resultado, pode-se inferir que a banda de aproximadamente 45 

kDa pode corresponder a proteína EXPB7 recombinante de cana-de-açúcar, supondo que 

as cadeias glicosídicas adicionadas a sua estrutura tenham aumentado a sua massa 

molecular de 25 kDa para 45 kDa. 

4.3.4 Pré-purificação da proteína EXPB7 recombinante  

Para prosseguir com as análises, foram realizadas algumas etapas de pré-

purificação para melhorar os ensaios de funcionalidade. 

Ao esclarecer o provável tamanho da proteína, os experimentos de purificação 

se tornam mais coerentes no processo de isolamento, e para isso várias técnicas foram 

utilizadas. A primeira delas foi a precipitação por sulfato de amônia, onde as amostras 

foram analisadas por SDS-PAGE e pelo ensaio de análise funcional da proteína 

recombinante. 

A Figura 29 mostra o perfil proteico das amostras precipitadas de cada 

concentração, tanto do sobrenadante T.05 quanto do controle negativo. Fica evidente que 

nenhuma das concentrações foi capaz de precipitar uma única proteína, pois o perfil se 

assemelha ao perfil do extrato bruto. 

O passo seguinte foi testar estas amostras da precipitação com sulfato de 

amônio no ensaio funcional da EXPB7. Foram observadas, por meio desta análise, 

algumas modificações na estrutura do papel de filtro, antes mesmo da etapa de dosagem de 

FPase, o que pode ser visualizado na Figura 30. 
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Figura 29. A. Análise do perfil de proteínas do sobrenadante de cultura do T.05 após o 

teste de precipitação por sulfato de amônia. As amostras foram precipitadas 

com sulfato de amônio nas concentrações de 30 a 90%. B. Análise do perfil de 

proteínas do controle negativo (levedura transformada com o vetor pHILD-2 

vazio) após o teste de precipitação por sulfato de amônia. As amostras foram 

precipitadas com sulfato de amônio nas concentrações de 30 a 90%. A seta 

vermelha indica a banda de aproximadamente 45 kDa. 

 

 

Figura 30. Imagem da primeira etapa do ensaio de análise funcional da proteína EXPB7 

recombinante. A. Amostras do sobrenadante e do precipitado do ensaio de 

purificação com sulfato de amônia na concentração de 40 e 50% do 

sobrenadante de cultura do controle negativo. B. Amostras do sobrenadante e 

do precipitado do ensaio de purificação com sulfato de amônia na concentração 

de 40 e 50% do sobrenadante de cultura do T.05. 

 

A imagem apresentada na Figura 30 mostra que o papel de filtro incubado com 

as amostras do sobrenadante de cultura do T.05 precipitado de 40% (P40) e 50% (P50) de 
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sulfato de amônia foi parcialmente desconstruído (Figura 30B), onde algumas fibras 

ficaram grudadas na parede do tubo de ensaio, enquanto o controle (Figura 30A) não 

obteve uma fragmentação tão evidente. Estes resultados constatam que a proteína 

recombinante EXPB7 é funcional, ao se constatar que o papel de filtro teve suas fibras 

fragmentadas até o ponto de diluir-se em solução, indicando que nessas concentrações de 

sulfato de amônia (40 e 50%), a proteína recombinante estava presente, embora não tenha 

sido observada nenhuma diferença nos perfis proteicos (Figura 30A). A literatura relata um 

resultado similar ao obtido neste trabalho, onde a proteína LeEXP2 purificada também foi 

capaz de diluir o papel de filtro em solução após 42 h (Liu et al., 2014). Yennawar e 

colaboradores (2006) também verificaram a expansão do farelo da palha de milho na 

presença de EXPB1. Todos estes resultados vão de encontro com o obtido neste trabalho, 

evidenciando o papel de afrouxamento das fibras desempenhado pelas EXPs. 

Diante deste resultado tão expressivo, de funcionalidade da EXPB7 

recombinante, os papeis de filtro do precipitado do T.05 de 50% foram coletados e 

analisados quanto ao seu aspecto morfológico por microscopia eletrônica de varredura, 

realizada no Laboratório Multiusuário de Microscopia de Alta Resolução (LabMic), do 

Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Para as imagens (Figura 31), foram 

utilizados o papel de filtro incubado apenas com tampão, o papel de filtro do P50 do 

controle negativo e o papel de filtro do P50 do T.05, onde os aumentos de x50 e x300 

foram capazes de evidenciar melhor a desconstrução das fibras, que está indicada pelas 

setas vermelhas. 

Resultados similares foram obtidos nos experimentos de caracterização 

funcional de uma expansina realizados por Liu e colaboradores (2014), onde o papel de 

filtro foi tratado com LeEXP2 purificada, e esta proteína foi capaz de promover o 

afrouxamento das fibras, formando “buracos” na superfície do papel de filtro, validando os 

resultados obtidos neste trabalho. A proteína ScExlx1 também teve sua atividade funcional 

avaliada na presença de Avicel, onde foi observado redução nas partículas de celulose 

microcristalina (Tovar-Herrera et al., 2015). Chen e colaboradores (2010) por meio de 

expressão heteróloga em A. oryzae de uma swolenina de Aspergillus fumigatus (AfSwo1), 

produziram a proteína recombinante e avaliaram o efeito desta proteína purificada sobre o 

Avicel. Os pesquisadores observaram uma considerável fragmentação da celulose 

microcristalina, confirmando a capacidade de afrouxamento das fibras de celulose por esta 

classe de proteínas acessórias. 
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Figura 31. A. Imagens da microscopia eletrônica de varredura correspondente ao aumento de 50 vezes. B. Imagens da microscopia eletrônica 

de varredura correspondente ao aumento de 300 vezes. 1. Papel de filtro incubado com tampão (controle negativo 1). 2. Papel de 

filtro incubado com a amostra do precipitado com sulfato de amônia 50%, do sobrenadante de cultura da levedura transformada 

com o vetor vazio (controle negativo 2). 3. Papel de filtro incubado com a amostra do precipitado com sulfato de amônia 50% do 

sobrenadante de cultura do T.05. 
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Os resultados da dosagem de FPase do ensaio de swelling realizado com as 

amostras obtidas após a precipitação com sulfato de amônio foram plotados em um gráfico 

que pode ser observado na Figura 32. Pela análise do gráfico, nota-se que nenhuma das 

amostras precipitadas com sulfato de amônio promoveu um aumento na atividade 

enzimática em relação ao controle negativo (Papel de filtro sem incubação). Este resultado 

também foi observado no trabalho de Liu e colaboradores (2014), utilizando a proteína 

LeEXP2 purificada em um ensaio de sinergismo utilizando como substrato o papel de 

filtro. 

 

 

 

Figura 32. Efeito da atividade funcional de proteína EXPB7 utilizando sobrenadante de 

cultura do T.05 precipitado com sulfato de amônio nas concentrações de 30 a 

90%.  30 a 90% (concentração de sulfato de amônio utilizada para a 

precipitação do sobrenadante de cultura T.05), Tp (controle negativo utilizando 

tampão Citrato de Sódio pH 4,8 50 mM), BSA (controle negativo do ensaio de 

atividade funcional contendo BSA) e FP_SI (controle negativo do ensaio de 

atividade funcional utilizando papel de filtro sem incubação. 

 

 

Outra estratégia utilizada para o isolamento da proteína recombinante EXPB7 

foi a precipitação do sobrenadante de cultura do T.05 com diferentes proporções de 

acetona. Porém, nenhuma das proporções conseguiu precipitar a proteína EXPB7 

recombinante, como é mostrado na Figura 33. 
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Figura 33. A. Análise do perfil proteico após a precipitação do sobrenadante de cultura do 

T.05 com diferentes proporções de acetona (1:1, 1:2, 1:3). C− (sobrenadante de 

cultura da levedura transformada com o vetor pHIL-D2 vazio). B. Análise do 

perfil proteico do sobrenadante de cultura do T.05 precipitado em diferentes 

proporções contendo 4 microgramas de proteínas. MM. Marcador molecular. 1. 

Precipitado obtido da proporção 1:1 de acetona. 2. Precipitado obtido da 

proporção 1:2 de acetona. 

 

 

As amostras precipitadas foram utilizadas no ensaio de análise funcional da 

proteína recombinante, e foi observado um aumento na dosagem de FPase na amostra 

precipitada na proporção de 1:1 de acetona, embora o melhor perfil proteico apresentado 

seja o da amostra precipitada na proporção de 1:2 de acetona (Figura 34). 
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Figura 34. Efeito da atividade funcional de proteína EXPB7 utilizando sobrenadante de 

cultura do T.05 precipitado com diferentes proporções de acetona. FP_SI. 

Controle negativo do ensaio de atividade funcional utilizando papel de filtro 

sem incubação. 1:1. 1 volume de acetona para 1 volume de sobrenadante de 

cultura do T.05. 1:2. 1 volume de acetona para 2 volumes de sobrenadante de 

cultura do T.05. 

 

Uma outra estratégia, a cromatografia líquida, foi utilizada para obtenção da 

EXPB7 recombinante purificada. Na Figura 35A é possível visualizar as frações 3 e 4 da 

primeira etapa que apresentam a banda de 45 kDa bem evidentes (seta vermelha), 

principalmente na fração 3. Essas frações foram recuperadas antes do gradiente de sal. Isso 

ocorreu, pois, a coluna MonoQ é utilizada para cromatografias de troca aniônica, tendo 

como trocadores resinas com cargas positivas. Como a EXPB7 recombinante possui um pI 

teórico de 9 e o tampão de corrida utilizado na coluna estava em pH 8, conclui-se que a 

proteína estava com carga positiva e, portanto, não se ligaria na coluna por possuírem a 

mesma carga, saindo nas primeiras frações antes do gradiente de sal. Logo após, a amostra 

contendo as frações 3 e 4 foi injetada na coluna de gel filtração Superdex 75 e a banda de 

45 kDa correspondente a proteína EXPB7 foi localizada na fração 30 (canaleta 4 indicada 

com a seta vermelha) (Figura 35B). Como é possível observar, a banda de 45 kDa se 

encontra parcialmente isolada. 
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Figura 35. Análise eletroforética em gel SDS-PAGE das etapas de purificação da proteína 

recombinante EXPB7. A. Diferentes frações coletadas após a injeção do 

extrato bruto na coluna MonoQ. MM. Marcador de massa molecular. 1. Extrato 

bruto antes da aplicação na coluna de cromatografia de troca iônica. 2, 3, 4 e 5 

são diferentes frações obtidas após a cromatografia. B. Diferentes frações 

coletadas após a injeção das frações 3 e 4 reunidas na coluna Superdex 75l. 

MM. Marcador de massa molecular. 1, 2, 3, 4 e 5 correspondem às frações 27, 

28, 29, 30 e 31 obtidas após a cromatografia de exclusão molecular. 

 

4.3.5 Análise funcional da proteína EXPB7 recombinante na presença de BCA 

Os resíduos lignocelulósicos, como o BCA, são substratos interessantes para 

aprofundar o conhecimento sobre o papel das enzimas acessórias na formulação de 

misturas enzimáticas experimentais (Várnai et al., 2014). Por isso, o BCA pré-tratado por 

explosão a vapor foi utilizado para o estudo da interação da proteína recombinante EXPB7 

com as celulases. 

As EXPs microbianas ou swoleninas, principalmente as EXLX, são usadas na 

adição de misturas enzimáticas para a hidrólise de lignocelulose. Com a difícil expressão 

heteróloga de EXPs de plantas, principalmente as EXPBs relatadas na literatura, a 

utilização desta proteína juntamente com coquetéis enzimáticos comerciais é um desafio 

(Ekwe et al., 2013; Georgelis et al., 2015). 

Alguns estudos utilizando EXPs bacterianas relatam a melhora no rendimento 

de misturas enzimáticas quando utilizadas na hidrólise do papel de filtro. Porém, quando 

uma carga maior de celulases comerciais era acrescentada à reação, não foi possível 
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identificar melhora na ação conjunta com EXPs, não sendo, portanto, aplicada a indústria. 

Contudo, não há nenhum relato, até o momento, que descreva a utilização destas proteínas 

recombinantes, tanto microbianas quanto vegetais, juntamente com coquetéis enzimáticos 

comerciais na hidrólise de uma lignocelulose in natura, principalmente bagaço de cana-de-

açúcar (Kim et al., 2009; Lee et al., 2010).  

O primeiro trabalho que utilizou EXP de plantas em hidrólise foi relatado por 

Cosgrove em 2001, onde foi obtido um aumento na taxa de conversão da celulose 

microcristalina, utilizando baixos níveis de celulases. Outro estudo mostrou que uma 

significativa taxa de conversão de celulose em açúcares foi obtida após a utilização de 

quantidades extremamente pequenas de EXPB1 de Zea mays na hidrólise da serragem de 

álamo amarelo (Baker et al., 2000), sendo este o primeiro estudo relatando a utilização de 

uma EXP vegetal na hidrólise de biomassa lignocelulósica.  

Com base no que foi exposto, e tendo conhecimento da dificuldade de se obter 

resultados a partir da hidrólise de biomassa lignocelulósica utilizando EXPB recombinante 

juntamente com coquetéis enzimáticos comerciais, foi proposto a realização da hidrólise 

simultânea do BCA variando a concentração de EXPB7 recombinante, onde foi feita a 

dosagem de glicose liberada nos ensaios, que são mostradas no gráfico da Figura 36. 

Observa-se que o sobrenadante de cultura do T.05 nas concentrações de 2 (0,011625 

mg/mL), 4 (0,0775 mg/mL) e 5 (0,124 mg/mL) juntamente com a mistura enzimática na 

hidrólise simultânea foram capazes de liberar mais glicose em comparação à hidrólise 

contendo apenas a mistura enzimática comercial (Cellic®), onde o sobrenadante de cultura 

na concentração de 5 resultou em um rendimento de 17,53% (de 2,11 mg/mL para 2,48 

mg/mL) na liberação de glicose. 
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Figura 36. Análise da liberação de glicose durante as reações de hidrólise simultânea do 

BCA pré-tratado com a mistura enzimática comercial Cellic® Ctec 2 e o 

sobrenadante de cultura contendo a EXPB7 recombinante em diferentes 

concentrações. Cellic (mistura enzimática comercial 2,5 FPU/g de substrato), 

EXPB7 [1] (sobrenadante de cultura do T.05 contendo 0,003875 mg/mL de 

proteínas totais), EXPB7 [2] (sobrenadante de cultura do T.05 contendo 

0,011625 mg/mL de proteínas totais), EXPB7 [3] (sobrenadante de cultura do 

T.05 contendo 0,031 mg/mL de proteínas totais), EXPB7 [4] (sobrenadante de 

cultura do T.05 contendo 0,0775 mg/mL de proteínas totais), EXPB7 [5] 

(sobrenadante de cultura do T.05 contendo 0,124 mg/mL de proteínas totais) e 

EXPB7 [6] (sobrenadante de cultura do T.05 contendo 0,465 mg/mL de 

proteínas totais). 

 

 

Na Figura 37 é possível observar que a adição do sobrenadante de cultura do 

T.05 nas concentrações 1, 2, 4 e 5, conjuntamente com a mistura enzimática comercial 

Cellic® aumentou a liberação de açúcar redutor quando comparadas com a hidrólise 

contendo apenas Cellic®. 

Portanto, podemos concluir, após a análise das Figuras 36 e 37, que o 

sobrenadante de cultura na concentração 0,124 mg/mL contendo a proteína EXPB7 foi a 

melhor concentração que obteve a maior conversão de celulose tanto em glicose quanto em 

açúcares redutores totais. 
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Figura 37. Análise da liberação de açúcar redutor durante as reações de hidrólise 

simultânea do BCA pré-tratado com a mistura enzimática comercial Cellic® 

Ctec 2 e o sobrenadante de cultura contendo a EXPB7 recombinante em 

diferentes concentrações. Cellic (mistura enzimática comercial 2,5 FPU/g de 

substrato), EXPB7 [1] (sobrenadante de cultura do T.05 contendo 0,003875 

mg/mL de proteínas totais), EXPB7 [2] (sobrenadante de cultura do T.05 

contendo 0,011625 mg/mL de proteínas totais), EXPB7 [3] (sobrenadante de 

cultura do T.05 contendo 0,031 mg/mL de proteínas totais), EXPB7 [4] 

(sobrenadante de cultura do T.05 contendo 0,0775 mg/mL de proteínas totais), 

EXPB7 [5] (sobrenadante de cultura do T.05 contendo 0,124 mg/mL de 

proteínas totais) e EXPB7 [6] (sobrenadante de cultura do T.05 contendo 0,465 

mg/mL de proteínas totais). 

 

 

Após a realização da hidrólise simultânea, foi proposta a realização de uma 

hidrólise sequencial, onde os resultados são mostrados na Figura 38, representando a 

liberação de glicose, utilizando três concentrações do sobrenadante de cultura do T.05. 

Neste gráfico observa-se que nenhuma das concentrações conseguiu liberar mais glicose 

em relação a hidrólise contendo apenas Cellic. 
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Figura 38. Análise da liberação de glicose durante as reações de hidrólise sequencial do 

BCA pré-tratado com a mistura enzimática comercial Cellic® Ctec 2 e o 

sobrenadante de cultura contendo a EXPB7 recombinante em diferentes 

concentrações. Cellic (mistura enzimática comercial 2,5 FPU/g de substrato), 

EXPB7 [1] (sobrenadante de cultura do T.05 contendo 0,00775 mg/mL de 

proteínas totais), EXPB7 [2] (sobrenadante de cultura do T.05 contendo 0,0775 

mg/mL de proteínas totais) e EXPB7 [3] (sobrenadante de cultura do T.05 

contendo 0,155 mg/mL de proteínas totais). 

 

 

O resultado observado na Figura 38 pode ser explicado devido a capacidade da 

EXPB7 de se ligar a polissacarídeos já demonstrada neste trabalho. A cinética da primeira 

etapa da hidrólise sequencial, onde o sobrenadante de cultura contendo a proteína EXPB7 

ficou um longo tempo em contato com o BCA, pode ter provocado a adsorção desta 

proteína no substrato, impedindo com que ela desenvolvesse sua atividade funcional e, 

após a adição da mistura enzimática, a presença da EXPB7 ligada a celulose e/ou 

hemicelulose presente no bagaço pode ter impedido o acesso das enzimas do coquetel ao 

seu substrato polissacarídico, bloqueando assim sua ação sobre a celulose. As 

consequências dessas interações já foram descritas na literatura (Mansfield; Mooney; 

Sadder, 1999; Rahikainen et al., 2011), onde a acessibilidade das celulases às microfibrilas 

da celulose é considerada um dos fatores limitantes das reações de hidrólise, sendo de 

fundamental importância para um maior rendimento na conversão de celulose a glicose 

(Maeda et al., 2011; Pietrobon, 2008). 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

A partir da análise dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se afirmar que: 

i. O gene expb7 identificado no transcritoma de cana-de-açúcar é membro da família 

das β-expansinas, categoria β-2. 

ii. A levedura P. pastoris é capaz de expressar o gene expb7, produzir a proteína 

recombinante e secretá-la. 

iii. A levedura P. pastoris é capaz de produzir a proteína recombinante EXPB7 de 

cana-de-açúcar funcionalmente ativa. 

iv. A melhor estratégia de purificação da proteína recombinante EXPB7 é a 

cromatografia líquida. 

v. A EXPB7 recombinante promove o afrouxamento das fibras de papel de filtro 

juntamente com celulases, aumentando a eficiência destas enzimas. 

vi. Como evidenciado pelas imagens de microscopia eletrônica de varredura, a 

incubação com a proteína EXPB7 promove aumento da distância entre as fibras de 

celulose em papel de filtro. 

vii. A adição de EXPB7 ao coquetel de enzimas comerciais (Cellic® Ctec 2 - 

Novozymes®) para hidrólise de fibras de celulose aumenta a liberação de moléculas 

de glicose e de açúcares redutores totais. 

viii. A EXPB7 recombinante obtida neste trabalho é a primeira β-expansina de cana-de-

açúcar produzida em levedura P. pastoris, funcionalmente ativa, capaz de 

promover aumento de eficiência da hidrólise do BCA em associação com celulases 

comerciais (Cellic® Ctec 2 - Novozymes®). 

 

 Com base nos resultados obtidos, foram propostas sugestões para a 

continuidade do trabalho. Algumas delas são apresentadas a seguir: 

i. Sugerimos a realização de um novo experimento de purificação em cromatografia 

líquida, repetindo a mesma estratégia do resultado obtido neste trabalho, porém, 
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com uma maior concentração da amostra injetada, para facilitar a visualização da 

proteína e obter a EXPB7 purificada em maior quantidade; 

ii. Realizar todos os testes de caracterização bioquímica com a proteína EXPB7 

purificada; 

iii. Propomos a realização de um planejamento experimental para a complementação 

de coquetéis enzimáticos com a proteína EXPB7 recombinante na hidrólise do 

BCA; 

iv. Determinação das propriedades biofísicas da proteína recombinante EXPB7, 

principalmente a estrutura 3D e possíveis interações com outras moléculas como 

polissacarídeos. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A. Enzimas utilizadas 

 

Endonucleases de restrição: EcoRI, BamHI, SnaBI, AvrII, BglII, KpnI, XbaI. 

Taq DNA polimerase (Thermo Scientific® e Invitrogen®). 

Enzima T4 DNA ligase (Gibco®) e RNAse A (Qiagen®). 

 

 

 

Apêndice B. Marcadores de peso molecular utilizados 

 

Marcadores de DNA: GeneRuler™ 1kb Plus DNA Ladder (Thermo Scientific®). 

 

Marcadores de proteína: Pierce™ Unstained Protein Molecular Weight Marker (14,4 kDa a 

116 kDa) (Thermo Scientific®). 

 

 

 

Apêndice C. Kits de uso específico em Biologia Molecular 

 

Eluição do DNA de gel de agarose: Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System 

(Promega®). 

 

Extração de DNA plasmidial: Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System 

(Promega®), QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen®) e Qiagen Plasmid Plus Midi Kit 

(Qiagen®). 
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Apêndice D. Meios de cultura e soluções 

 

Os meios de cultura e soluções utilizados para cultivo de microrganismos 

foram esterilizados em autoclave a 120 °C, 1 atm, por 20 minutos (Sambrook & Russell, 

2001). 

 

 

Meios para cultivo de bactérias 

 

Meio Luria-Bertani (LB) 

Peptona de caseína .................................... 1,0% (p/v) 

Extrato de levedura ................................... 0,5% (p/v) 

NaCl .......................................................... 1,0% (p/v) 

O pH foi ajustado para 7,0. 

 

Meio LB Ágar 

Foi adicionado ágar bacteriológico 1,5% (p/v) ao 

meio LB. 

 

Meio SOB 

Bacto-Triptona .............................................. 20,0 g/L 

Extrato de Levedura ........................................ 5,0 g/L 

NaCl ................................................................ 0,6 g/L 

KCl .................................................................. 0,5 g/L 

O pH foi ajustado para 7,0. 

 

Meio SOC 

SOB ................................................................ 100 mL 

Glicose .......................................................... 20,0 mM 

MgCl2 ............................................................. 5,0 mM 

MgSO4 ............................................................ 5,0 mM 

As soluções de glicose, MgCl2 e MgSO4 foram 

esterilizadas por filtração em membrana de 0,22 μm 

(Millipore®). 
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Meios para cultivo da levedura P. pastoris e soluções estoque 

 

 

Meio YPD (Yeast Extract Peptone Dextrose) 

Extrato de Levedura .................................. 1,0% (p/v) 

Peptona de Caseína ................................... 2,0% (p/v) 

Glicose ....................................................... 2,0% (p/v) 

A glicose foi esterilizada por filtração em membrana 

de 0,22 μm (Millipore®). 

 

 

Meio YPD-Ágar 

Foi adicionado ágar bacteriológico a 1,5% (p/v) ao 

meio YPD. 

 

 

Meio de crescimento - Meio BMGY-U (Buffered Glycerol Complex Medium) 

Ureia ........................................................ 1,34% (v/v) 

Extrato de levedura ...................................... 1% (p/v) 

Peptona ......................................................... 2% (p/v) 

Fosfato de Potássio (pH 6,0) ......................... 100 mM 

Biotina ..................................................... 4x10-5 (v/v) 

Ampicilina ................................................ 100 μg/mL 

Glicerol ......................................................... 1% (v/v) 

 

 

Meio de indução - Meio BMMY-U (Buffered Methanol Complex Medium) 

Ureia ........................................................ 1,34% (v/v) 

Extrato de levedura ...................................... 1% (p/v) 

Peptona ......................................................... 2% (p/v) 

Fosfato de Potássio (pH 5,0) ......................... 100 mM 

Biotina ................................................... 4 x 10-5 (v/v) 

Ampicilina .................................................100 μg/mL  
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Metanol ........................................................ 1% (v/v) 

Para preparo dos meios BMGY-U e BMMY-U, uma 

solução contendo extrato de levedura, peptona e 

ureia foi autoclavada separadamente e depois foram 

adicionados os demais reagentes previamente 

esterilizados por filtração (biotina, metanol, 

ampicilina e glicerol) ou por autoclavagem (tampão 

fosfato de potássio). 

 

 

Meio MD (Minimal Dextrose) 

YNB ........................................................ 1,34% (p/v) 

Dextrose ....................................................... 2% (p/v) 

Biotina ................................................... 4 x 10-5 (v/v) 

Ágar bacteriológico ................................... 1,5% (p/v) 

 

 

YNB (Yeast Nitrogen Base) (estoque 10X) 

YNB* (Yeast Nitrogen Base) (Difco®) ...... 3,4% (p/v) 

Sulfato de amônio (NH4SO4) ..................... 10% (p/v) 

A solução foi esterilizada por filtração em 

membrana de 0,22 μm (Millipore®) e estocada a 

4 °C. 
* Sem aminoácidos e sulfato de amônio. 

 

 

Tampão Fosfato de Potássio (1 M, pH 6,0) 

K2HPO4 ......................................................... 132 mM 

KH2PO4 ......................................................... 686 mM 

A solução foi esterilizada por autoclavagem e 

estocada à temperatura ambiente. 
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Tampão McIlvaine (Fosfato/Citrato) 

A solução tampão de Mcllvaine é composta por duas 

soluções distintas, sendo uma de fosfato de sódio 

dibásico (0,2 M) e outra de ácido cítrico (0,1 M). 

Preparo para obtenção de 20 mL de tampão McIlvaine. 

pH Na2PO4 0,2 M 

(mL) 

Ácido Cítrico 0,1 M 

(mL) 

4,0  7,17  12,29 

5,0  10,30  9,28 

6,0  12,63  7,37 

7,0  16,47  3,53 

8,0  19,45  0,55 

 

 

Tampão GCF (Glicina/Ácido Cítrico/Fosfato de Sódio Bibásico) 

Para o preparo desse tampão são utilizadas soluções 

estoque de glicina, ácido cítrico e fosfato de sódio 

bibásico na concentração de 500 mM. As três 

soluções são misturadas para a concentração 

desejada, todas no mesmo volume. O ajuste do pH 

foi feito com NaOH na concentração de 5 M. 

 

Biotina (4 x 10-5 v/v) 

Biotina ..................................................... 0,02% (p/v) 

A solução foi esterilizada por filtração em 

membrana de 0,22 μm (Millipore®) e estocada a 

4 °C. 

 

Glicerol (10%) 

Glicerol ....................................................... 10% (v/v) 

Água destilada (q.s.p.) .................................... 100 mL 

 

Sorbitol (1 M) 

Sorbitol ........................................................... 18,21 g 

Água destilada (q.s.p.) .................................... 100 mL 
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Antibiótico  

Ampicilina (100 µg/mL para E. coli) (Sigma 

Aldrich®) - 100 mg/mL. Esterilizada por filtração 

em membrana de 0,22 μm (Millipore®). 

 

 

Apêndice E. Soluções do ensaio de determinação da atividade celulolítica 

 

 

 

Tampão Citrato de Sódio (50 mM, pH 4,8) 

Ácido Cítrico 0,1 M ......................................... 23 mL 

Solução de Citrato de Sódio 0,1 M .................. 27 mL 

Água destilada (q.s.p.) ...................................... 50 mL 

O pH deve ser ajustado com solução de NaOH ou 

HCl 1M. 

 

 

DNS (Ácido Dinitrosalicílico) 

Ácido 3,5-Dinitrosalicílico ............................... 0,75% 

NaOH ................................................................. 1,4% 

Tartarato de Sódio e Potássio ........................... 21,6% 

Fenol ................................................................. 0,54% 

Metabissulfito de Sódio .................................... 0,58% 

Água destilada (q.s.p.) .................................. 1000 mL 

Inicialmente, o DNS e o NaOH foram dissolvidos 

em água destilada. Posteriormente adicionou-se o 

tartarato de sódio e potássio, fenol e o metabissulfito 

de sódio. A solução foi deixada sob agitação até ser 

observada a completa dissolução dos reagentes 

quando o volume de água foi completado para 

1000 mL. A solução final foi titulada com HCl 

0,1 M, utilizando fenolftaleína como indicador 

(Miller, 1959). 
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Apêndice F. Soluções para eletroforese em gel de agarose 

 

 

 

Solução de Brometo de Etídeo 1% (p/v) 

Brometo de Etídeo .............................................. 1,0 g 

Água destilada ................................................ 100 mL 

 

 

 

Tampão de corrida para eletroforese em gel de agarose - TAE (50X) 

Tris base ............................................................ 242 g 

Ácido Acético Glacial ................................... 57,1 mL 

EDTA (0,5 M, pH 8,0) ................................... 100 mL 

Água destilada (q.s.p.) .................................. 1000 mL 

O pH da solução de EDTA deve ser ajustado com 

NaOH. 

 

 

 

Tampão TEB (50X) 

Tris base .......................................................... 0,89 M 

Ácido Bórico ................................................... 0,89 M 

EDTA .............................................................. 0,08 M 

 

 

 

Tampão de amostra para DNA (10X) 

TEB (20X) .................................................. 50% (v/v) 

Glicerol ....................................................... 30% (v/v) 

Azul de Bromofenol ................................ 0,25% (p/v) 

Xilenocianol ............................................ 0,25% (p/v) 
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Apêndice G. Soluções para análise de proteínas em gel de poliacrilamida desnaturante 

(SDS-PAGE) (Laemmli, 1970) 

 

Ácido Tricloroacético (TCA) 

Um volume de 1 mL de água destilada foi 

adicionado a 50 g de ácido tricloroacético. Após 

todo o ácido ser dissolvido, adicionou-se água 

destilada suficiente para um volume final de 50 mL 

e a solução obtida foi estocada a 4 °C. 

 

Persulfato de Amônio 10% (p/v) 

Persulfato de Amônio. ........................................... 1 g 

Água destilada (q.s.p.) ...................................... 10 mL 

 

Dodecil Sulfato de Sódio (SDS) 10% 

SDS .................................................................. 10,0 g 

Água destilada ................................................ 100 mL 

 

Tampão de amostra para proteína (2X) 

Tris-HCl 1M pH 6,8 ...................................... 200 mM 

SDS ........................................................... 4,0% (p/v) 

β-Mercaptoetanol ...................................... 4,0% (v/v) 

Glicerol .................................................... 20,0% (v/v) 

Azul de bromofenol  .................................. 0,1% (p/v) 

 

Acrilamida:Bis-acrilamida (39:1) 

Acrilamida ................................................ 39% (p/v) 

Bis-acrilamida  ........................................... 1% (p/v) 

A solução foi filtrada em papel de filtro e estocada 

ao abrigo da luz a 4 °C. 

 

Tampão de corrida – Tris-glicina (estoque 5X) 

Tris base ........................................................... 15,1 g 

Glicina .............................................................. 72,0 g 

SDS .................................................................... 5,0 g 

Água destilada (q.s.p) .................................... 1000mL 
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Tris-HCl (1,5 M, pH 6,8) 

Tris base ........................................................... 12,1 g 

Água destilada (q.s.p) ..................................... 100 mL 

O pH foi ajustado com HCl fumegante. 

 

Tris-HCl (1 M, pH 8,8) 

Tris base ........................................................... 18,2 g 

Água destilada ................................................ 100 mL 

O pH foi ajustado com HCl fumegante. 

 

 

 

 

Apêndice H. Preparo do gel de SDS-PAGE 

 

Os géis foram preparados conforme descrito na tabela a seguir: 

Soluções Concentrador 4% Separador 12% 

Acrilamida:Bis-acrilamida 39:1 0,1665 mL 2 mL 

Tampão Tris-HCl pH 8,8 - 1,25 mL 

Tampão Tris-HCl pH 6,8 0,250 mL - 

Água destilada 0,5875 mL 1,15 mL 

SDS 10 % 0,100 mL 0,500 mL 

Persulfato de Amônio 10 % 0,020 mL 0,100 mL 

TEMED 0,002 mL 0,005 mL 
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Apêndice I. Revelação de proteínas em gel SDS-PAGE por coloração com Azul de 

Comassie 

 

 

 

Solução corante para gel corado com Azul de Comassie 

Comassie Blue R-250 ................................ 0,2% (p/v) 

Etanol ......................................................... 40% (v/v) 

Ácido Acético Glacial ................................ 10% (v/v) 

Água destilada (q.s.p.) .................................. 1000 mL 

 

 

Solução descorante para gel corado com Azul de Comassie 

Metanol (99,8%) .............................................. 30 mL 

Ácido Acético Glacial (99,7%) .......................... 7 mL 

Água destilada (q.s.p) ..................................... 100 mL 


