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RESUMO  

 
A utilização de carboidratos oriundos dos resíduos agrícolas faz-se importante nas 

indústrias de alimentos, tecidos, papeis, detergentes, ração animal e ainda na produção de 
bioetanol. Algumas bactérias filamentosas são utilizadas nos processos de hidrólise 
enzimática, como Streptomyces thermocerradoensis I3, o qual foi isolado do solo e, neste 
trabalho, selecionado para produção de celulases e xilanases através de cultivo em 
fermentação semi-sólida (FSS) em Meio Mínimo suplementado com farelo de trigo (FT) 
como fonte de carbono. S. thermocerradoensis I3 foi cultivado por 4 dias à 37 °C e 
apresentou maior produção de Endoglucanase (2,92 U/mL) e Xilanase (12,34 U/mL) após 
72 horas de cultivo e de β-glicosidase (0,023 U/mL) e FPase (2,82 U/mL) após 96 horas 
de cultivo. O extrato de 96 horas foi concentrado e a enzima presente no extrato 
concentrado apresentou Massa Molecular de 17 kDa. Ela apresentou atividade de celulase 
e xilanase, as quais foram confirmadas por zimogramas e determinação das atividades 
enzimáticas. O extrato bruto (EB) e o extrato concentrado (EC) foram analisados quanto 
ao pH e temperatura ótimos para a atividade de celulases e xilanase. Os resultados obtidos 
demonstraram que a maior atividade de celulases totais (FPase) foi em pH 6,0 à 60 °C (EB) 
e pH na faixa de 3,0 e 6,0 à 80 °C (EC); a enduglucanase apresentou maior atividade na 
faixa de pH 6,0 à 55 °C (EB e EC); a xilanase apresentou maior atividade em pH 8,0 à 70 
°C (EB e EC). A atividade de xilanase do EB e da EC apresentou termoestabilidade de 
60% após 2 horas de incubação à 60 °C e a atividade de endoglucanase do EB e do EC 
permaneceu acima de 50% após 4 horas de incubação à 50, 60 e 70 °C. As análises 
qualitativas observadas por TLC (Thin Layer Chromatography) revelaram a liberação de 
oligossacarídeos e xilooligômeros a partir da hidrólise de diferentes substratos. S. 
thermocerradoensis I3 utilizou com sucesso o FT em FSS produzindo enzimas que 
apresentam as características necessárias para sua aplicação industrial. 

 
 
 
  
 
 

Palavras-Chaves: atividade enzimática, actinomicetos, hemicelulase, biomassa 
lignocelulósica.  



 
 
ABSTRACT  

 
The use of carbohydrates derived from agricultural waste is important in the 

industry of food, textiles, paper, detergents, animal feed and in the production of 
bioethanol. Some filamentous bacteria are used in the enzymatic degradation processes, 
such as Streptomyces thermocerradoensis I3, which was isolated from soil and this work 
was selected for the production of cellulases and xylanases by growing in semi-solid 
fermentation (SSF) in medium supplemented with wheat bran (WB) as carbon source. S. 
thermocerradoensis I3 it was maintained for 4 days at 37 ° C and showed a higher 
production of Endoglucanase (2,92 U/mL) and Xylanase (12,34 U/mL) after 72 hours of 
cultivation and β-glucosidase (0,023 U/mL) and FPase (2,82 U/mL) after 96 hours of 
cultivation. The 96-hour extract was concentrated. The enzyme present in the concentrated 
extract presented molecular mass of 17 kDa. It showed activity for cellulase and xylanases 
confirmed by zimograms and enzymatic activities. The crude extract (EB) and the 
concentrated extract (EC) were analyzed for pH and temperature optima for activity of 
cellulases and xylanases. The results showed that the highest activity of the total cellulase 
(FPase) was at pH 6.0 at 60 °C (EB) and pH in the range 3.0 to 6.0 at 80 °C (EC); the 
endoglucanase has higher activity at pH 6.0 at 55 °C (EB and EC); xylanase showed higher 
activity at pH 8.0 at 70 °C (EB and EC). The xylanase activity of EB and EC showed 
thermostability 60% after 2 hours of incubation at 60 °C and the endoglucanase activity of 
EB and EC remained above 50% after 4 hours of incubation at 50 °C, 60 °C and 70 °C. 
Qualitative analysis observed by TLC (Thin layer chromatography) showed the production 
of oligosaccharides and xilooligômeros from the hydrolysis of different substrates. S. 
thermocerradoensis I3 successfully used the WB in SSF producing enzymes that have the 
characteristics necessary for their industrial application. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 
 
1.1 BIOMASSAS LIGNOCELULÓSICAS 
 
1.1.1 Resíduos lignocelulósicos 
 

De acordo com Omachi et al. (2004) a biomassa vegetal é todo material orgânico, 
não fóssil que tenha conteúdo de energia química no seu interior, essa definição inclui todas 
as vegetações aquáticas ou terrestres, árvores, resíduos agrícolas, resíduos agroindustriais, 
entre outros. Resíduo é tudo aquilo que sobra de algum processo de produção ou 
exploração, de transformação ou utilização (OMACHI, et al., 2004). 

A biomassa lignocelulósica representa a parcela mais significativa da biomassa 
vegetal e compõem a maior fonte de compostos orgânicos da biosfera. A biomassa 
lignocelulósica, geralmente contém 30-45% de celulose, 25-30% de hemicelulose e 25-
30% de lignina. Esses três principais componentes representam juntos cerca de 90% da 
massa seca da biomassa. O percentual restante (10%) é constituído por pectina, proteína, 
cinzas e extrativos (materiais não estruturais solúveis, tais como açucares não-estruturados, 
material nitrogenado, clorofila e graxa) (GLAZER & NIKAIDO, 2008). 

Resíduos agroindustriais lignocelulósicos originados das atividades de agricultura 
e agroindústria tais como: farelo de trigo, bagaço de cana-de-açúcar (BCA), bagaço de 
cítricos, casca de frutas, palha e sabugo de milho podem ser convertidos em produtos de 
grande interesse comercial, tais como etanol e glicose; essas conversões podem ocorrer 
pela ação de enzimas hidrolíticas produzidas por micro-organismos (OJUMU, et al., 2003). 
Esses resíduos podem ainda ser utilizados como substrato para produção de enzimas na 
Fermentação semi-sólida (FSS) que podem ser aplicadas como aditivos de alimentos de 
ruminantes, nas indústrias têxtil, de alimentos, detergentes e na produção de bioetanol de 
segunda geração (GRAMINHA et al., 2008; SINGHANIA et al., 2010). 

O Brasil é um grande produtor de resíduos lignocelulósicos, cerca de 2.9 x 103 
milhões de toneladas desses resíduos são disponibilizados de cultura de cereais e 3 x 103 
milhões de toneladas de oleaginosas. Cerca de 50% da biomassa disponível no mundo é 
constituída por resíduos lignocelulósicos que podem ser utilizados na produção de 
bioetanol (SINGHANIA et al., 2010).  

Micro-organismos que produzem enzimas tais como: pectinases, celulases, 
xilanases, amilases, ligninases e inulinases que decompõem a lignocelulose podem ser 
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selecionados usando resíduos agrícolas de baixo valor comercial. A busca por enzimas que 
hidrolisam o complexo lignocelulolítico e que apresentem características adequadas para 
diferentes processos biotecnológicos desperta muito interesse nas pesquisas científicas 
(GRAMINHA et al., 2008). 
 
1.1.2 Celulose 
 

A celulose é um polímero linear de subunidades de D-glicose associadas por 
ligações β 1-4, sendo a celobiose a unidade do polímero. Em uma molécula de celulose 
pode haver mais de 15.000 subunidades de glicose e as cadeias de celulose estão agrupadas 
formando microfibrilas (Figura 1). Cada microfibrila de celulose é formada por 36 cadeias 
lineares de glicose, cuja organização determina as propriedades mecânicas da célula e 
promovem o suporte e resistência à parede celular (AGBOR et al., 2011). 

 

 
Figura 1: Esquema da fibra de celulose. Fonte: U.S. Departament of Energy Genomic Science.  

 
A maioria dos materiais celulósicos consiste em domínios cristalinos e amorfos, em 

variadas proporções. A estrutura cristalina da celulose é composta por monômeros de 
glicose unidas por ligações de hidrogênio e forças de van der Waals que fazem a união das 
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camadas adjacentes da celulose resultando em uma estrutura muito compacta capaz de 
impedir o acesso de moléculas de água e outras moléculas maiores. As regiões cristalinas 
da celulose são intermediadas por regiões menos compactas, chamadas de amorfas, são 
nessas regiões que ocorre a entrada de moléculas de água e enzimas (Figura 2) (CIOLACU 
e POPA, 2010). 

 
Figura 2: Estrutura da celulose. A) Organização de fibras de celulose, com regiões amorfas e 
cristalinas. B) Representação das ligações de hidrogênio intermoleculares e intramoleculares. 
Fonte: CASTRO et al., 2010. 

 
A celulose quando sofre hidrólise por ácidos ou enzimas produz monômeros de 

glicose (Figura 3). A glicose pode ser fermentada a etanol ou entrar em uma cadeia 
reacional industrial e produzir vários compostos, tais como: etileno, buteno, propileno, 
ácidos acrílicos, poliésteres, entre outros. Dessa forma, a molécula de celulose tem um 
grande valor comercial para diversos setores industriais (SCHUCHARDT & RIBEIRO, 
2001). 
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Figura 3: Esquema representando a hidrólise da celulose à glicose. Fonte: Adaptado de FENGEL 
& WEGENER, 1989. 

 
1.1.3 Hemicelulose 

 
As hemiceluloses encontram-se associadas à celulose e a lignina na parede celular 

dos vegetais e contribuem com 15-30% da biomassa vegetal sendo que em alguns tecidos 
de gramíneas e em cereais podem chegar a representar 50% do peso total 
(EBRINGEROVA et al. 2005).  

Acredita-se que a hemicelulose nas paredes das células vegetais, funcionem como 
um revestimento às fibrilas de celulose e para que haja um aumento significativo da 
digestibilidade da celulose é necessário que pelo menos 50% da hemicelulose seja 
removida (AGBOR et al., 2011).  

As hemiceluloses, também chamadas de polioses, diferem da celulose por serem 
amorfas, com estrutura ramificada e composta pela combinação de vários açucares 
(pentoses, hexoses, ácidos hexurônicos e deoxiexoses). Em comparação com as celuloses, 
as hemiceluloses apresentam peso molecular menor e a presença de ramificações de 
cadeias laterais. Por apresentarem uma combinação de diversos açúcares e por ser uma 
molécula amorfa, as hemiceluloses são mais solúveis em água e mais fáceis de serem 
degradadas que a celulose e a lignina (AGBOR et al., 2011).  

As hemiceluloses são classificadas de acordo com os açúcares presentes na cadeia 
principal do polímero: xilanas, glucomananas e galactanas. Sendo a xilana seu maior 
constituinte (FENGEL & WEGENER, 1989).  

 

Celobiose 
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1.1.3.1 Xilana  
 

A xilana é o principal constituinte da hemicelulose e corresponde a 
aproximadamente um terço da fonte de carbono renovável do planeta (COLLINS et al., 
2005). Está localizada na parede celular secundária das plantas, também é encontrada na 
parece celular primária, especialmente em monocotiledôneas. A cadeia principal de xilana 
é formada por unidades de D-xilopiranosil que podem ser substituídas por glucurono-
piranosil, α-O-metil-D-glucuranopiranosil, α-L-arabinofuranosil e grupos acetil, ácido 
ferrulico e ácido p-coumerico (Figura 4) (KULKARNI et al., 1999). 

 
Figura 4: Estrutura da xilana e sítios de ação de enzimas xilanolíticas. Fonte: BEG et al., 2001. 

 
Resíduos industriais ricos em xilana tem sido uma das mais importantes fontes de 

biomassa no mundo. Cerca de 40 milhões de toneladas de resíduos industriais ricos em 
xilana são gerados por ano, isso representa uma grande perda para as atividades 
agroindustriais e para o meio ambiente. As xilanas apresentam uma complexa estrutura e 
para que sejam degradas requerem a ação de um complexo enzimático (PATEL el al., 
2015). 

Xilanases, xilosidades, arabinofuronosidases, glucuronidases e esterases são 
algumas das enzimas requeridas para promover a degradação completa da xilana. Grande 
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parte dessas enzimas xilanolíticas são produzidas por Aspergillus spp., Tricoderma spp., 
Streptomicetos, Fibrobactérias, Clostridium spp. e Bacillus spp. (COLLINS et al., 2005). 

 
1.1.4 Lignina  

 
A lignina é uma macromolécula muito importante e abundante dentre a biomassa 

lignocelulósica. Cerca de 20% do carbono total fixado por fotossíntese é incorporado a 
lignina. Rigidez, impermeabilidade, resistência aos ataques de micro-organismos e à 
degradação oxidativa é conferida a parede celular vegetal por essa macromolécula. A 
lignina é uma macromolécula amorfa, altamente complexa e ramificada, constituída 
principalmente de unidades de fenilpropano (AGBOR et al., 2011). 

Os diferentes componentes lignocelulósicos são ligados pela lignina que confere ao 
material lignocelulósico uma maior coesão e o torna impermeável. Por apresentar uma 
forte aproximação com as microfibrilas de celulose, a lignina tem sido considerada a 
principal barreira física à hidrólise enzimática pelos micro-organismos dos materiais 
lignocelulósicos (AGBOR et al., 2011). 

 
1.2 FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA 
 

A Fermentação Semi-Sólida (FSS) pode ser definida como um processo que inclui 
o cultivo de micro-organismos na presença de uma fase líquida com máxima concentração 
de substrato em suportes sem movimento (HOLKER & LENZ, 2005).  

Uma possibilidade biotecnológica na bioconversão de lignocelulose tem sido o uso 
da FSS. Esse processo permite a detecção de enzimas oxidativas que tinham sido 
anteriormente descritas apenas em meios líquidos. Uma das enzimas encontradas no 
sobrenadante de cultura em meio semi-sólido é a lacase, uma fenol oxidase muito utilizada 
na biodegradação de cadeias poliméricas (BERROCAL et al., 1997). 

Durante a FSS com cultura de streptomicetos que utilizaram como fonte de carbono 
o farelo de trigo, foi dectado atividade de xilanase, demonstrando a habilidade dessa cepa 
em atuar sobre componentes da hemicelulose. A habilidade de extratos de células livres de 
Streptomyces spp. para solubilizar lignocelulose de farelo de trigo em condições de FSS, 
foi confirmada por Berrocal et al. (1997). 

Os fungos são os organismos mais adaptados a FSS, isso se deve a presença de hifas 
que crescem sobre as superfícies e penetram nos espaços entre as partículas colonizando o 
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substrato. No entanto há muitos estudos que apresentam resultados satisfatórios usando 
bactérias filamentosas na FSS. Na FSS o material sólido pode servir como suporte físico e 
como fonte de carbono e nutrientes para o crescimento microbiano. O material sólido 
utilizado nesse processo de fermentação pode ser de origem residual, diminuindo o 
problema da eliminação dos resíduos sólidos (GRAMINHA et al., 2008). 

Algumas enzimas são produzidas apenas em FSS como é o caso das glucoamilases 
do fungo Aspergillus oryzae que não são encontradas em culturas submersas. Foi descrito 
por Biesebeke et al. (2002) que A. oryzae em FSS enriquecido com cerne de trigo, secretou 
amilases e proteases não encontradas na FS, confirmando a importância dessa técnica em 
análises de produção e secreção de proteínas e enzimas por micro-organismos. 

Algumas enzimas fúngicas apresentam maior produção em FSS do que em FS, 
estudo descrito por Taragano et al. (1999). Estes autores compararam a produção de 
enzimas de A. niger em FSS e em FS e observaram que a produção de pectinesterases e 
pectina liase foi maior em FSS do que em FS. Na FS houve a produção de 10,7 U/5 g de 
farelo de trigo  e em FSS 28,1 U/5 g de farelo de trigo de pectina liase e a produção de 
pectinesterases foi de 0,84 U/5 g de farelo de trigo na FS e de 1,15 U/g de farelo de trigo 
na FSS. 

A FSS apresenta algumas vantagens quando comparada a FS como por exemplo: 
dispensa um complexo e sofisticado maquinário, alta produção de massa celular em um 
pequeno espaço de tempo, similaridade com o habitat natural de fungos e bactérias 
filamentosas, facilidade nas etapas, maior produção de enzimas comparado a FS e alta 
concentração de produtos. A FSS faz uso de resíduos sólidos agroindustriais como 
substrato para crescimento de micro-organismos que produzem enzimas de importante 
aplicação, incluindo: pectinases, celulases, xilanases, amilases, ligninases, inulinases, 
quitinases e fitases. Além disso, as enzimas produzidas são mais resistentes ao calor pois 
possuem uma maior estabilidade térmica (BERROCAL, 1997; AGUILAR et al. 2004; 
HOLKER et al., 2004; GRAMINHA et al., 2008).  

A FSS apresenta também muitas vantagens econômicas em suas aplicações 
biotecnológicas. Holker e Lenz (2005), calcularam os custos com a produção de celulases 
por FS e por FSS e concluíram que há uma eficiência econômica maior na produção de 
celulases por FSS do que por FS. Isso se deve porque os substratos lignocelulósicos para 
crescimento microbiano em FSS são mais baratos, há baixo requerimento de equipamentos 
e instrumentos e por serem utilizados poucos equipamentos e instrumentos também há 
redução na esterilização. Pode-se também reduzir custos na agropecuária com a utilização 
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da técnica de FSS, pois os resíduos lignocelulósicos podem ser enriquecidos com enzimas 
e produtos microbianos e utilizados como alimento de ruminantes facilitando a 
digestibilidade desses animais (GRAMINHA et al., 2008).  

Apesar das vantagens, a FSS ainda não é aplicada em larga escala devido à 
dificuldade do controle e monitoramento das variáveis do processo. Os sistemas de FSS 
apresentam dificuldades com controle do pH, com o fornecimento de nutrientes e umidade, 
além disso, a ausência de água livre e baixa condutividade térmica dos substratos sólidos 
dificultam a manutenção da temperatura devido a geração de calor. E ao fim do processo 
há uma alta concentração de impurezas nos produtos devido a atividade de degradação das 
fibras (HOLKER e LENZ, 2005; GRAMINHA et al., 2008) 

Houve ao longo do tempo um avanço no desenvolvimento da engenharia 
bioquímica na utilização da FSS, mas, esforços contínuos são necessários para 
proporcionar avanços tecnológico e assim tornar viável a produção de biomoléculas em 
escala comercial a partir da FSS (PANDEY, 2003). 

 
1.3 ACTINOMICETOS 
 

Os actinomicetos são bactérias classificadas como Gram-positivas que apresentam 
como principal característica a formação em algum estágio do ciclo de vida de filamentos 
ramificados que formam o micélio. Ao longo de seu desenvolvimento esse micélio pode 
permanecer estável ou fragmentar-se em bacilos ou cocos (MADIGAN et al., 2000). São 
encontrados em uma grande diversidade de habitats e substratos, sendo o solo o mais 
comum deles. A alta capacidade de crescerem em diferentes locais e substratos deve-se a 
vasta diversidade metabólica e a evolução de mecanismos específicos de dispersão 
(MCCARTHY; WILLIAMS, 1990). A grande maioria dos actinomicetos são saprófitas, 
mas muitos podem ser endofíticos, residindo em plantas hospedeiras estabelecendo 
relações mutualísticas ou parasíticas (KIM et al., 2005).   

Os actinomicetos são classificados em 51 gêneros divididos em oito grupos 
(Quadro 1). Todos os actinomicetos apresentam como característica o alto conteúdo de 
guanina e citosina em seu DNA. Os actinomicetos são filogeneticamente relacionados por 
apresentarem evidências baseadas na comparação de sequências do 16S ribossomal 
DNAr/RNAr (HOLT et al., 1994). 

Esses organismos podem ser autótrofos, heterótrofos, quimiotróficos ou 
fototróficos, uma vez que são metabolicamente diversos e capazes de utilizar diferentes 



 

9 
 

fontes de carbono e energia. A maioria dos actinomicetos são aeróbios, mas, alguns podem 
KiesSetup.exeser anaeróbios ou anaeróbios facultativos. Os actinomicetos crescem em 
solo de pH neutro à alcalino, mas, muitos crescem em solo ácidos (KENNEDY, 1999). 

A vasta diversidade de actinomicetos deve-se as suas estratégias reprodutivas que 
levam a formação de diferentes tipos de esporos característicos de cada ambiente, como: 
artrósporos - possuem algumas enzimas que metabolizam substratos endógenos e 
exógenos, endósporos - possuem grande quantidade de íons cálcio e magnésio e ácido 
diaminopimélico, aleuriósporos – constitutivamente dormentes proporcionando 
sobrevivência por períodos com falta de alimento e dissecação, zoósporos – possuem 
flagelos (ENSIGN, 1978).  

Os actinomicetos desenvolvem um papel essencial na decomposição de compostos 
orgânicos e poluentes ativos na natureza. Essas bactérias ainda atuam na decomposição de 
materiais orgânicos no solo, bem como na degradação de pesticidas (GROTH et al., 1999).  

Uma grande parcela dos actinomicetos produzem moléculas como a tiamina, 
riboflavina, flavoinas, vitamina B12, várias porfirinas, compostos contento ferro e 
coenzimas que intensificam ou inibem o crescimento de outros organismos. Além desses 
compostos, muitos actinomicetos produzem várias enzimas que atuam na clivagem de 
muitos compostos como: lignina, xilana e celulose (KENNEDY, 1999).  

Dentre os actinomicetos com alta capacidade de produção de metabólitos e enzimas 
estão os Streptomyces spp. Eles são importantes produtores de antibióticos e enzimas 
extracelulares com capacidade de degradar compostos celulolíticos. Os produtos gerados 
por eles apresentam alta potencialidade no uso industrial e farmacêutico (PADILHA, 
1998). 
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Quadro 1. Classificação dos Actinomicetosa 
Grupos agregados  Caracteristicas Gênero 
Actinobacteria  Aeróbicos, anaeróbicos 

facultativos ou anaeróbicos; 
ocorrem em bastão, cocos ou 
formam fragmentos de filamentos 
ramificados.  

Actinomyces, Agromyces, 
Arachnia, Arcanobacterium, 
Arthrobacter, 
Brevibacterium, 
Cellulomonas, 
Curtobacterium. 
Microbacterium, 
Micrococcus, Oerskovia, 
Promicromonospora, 
Renibacterium, Rothia, 

Actinoplanetes Aeróbicos, esporos não moveis 
armazenados dentro de vesículas; 
nenhum micélio aéreo. 

Actinoplanes, 
Amorphosporangium, 
Ampullariella, 
Dactylosporangium, 
Micromonospora, Pilimelia. 

Maduromicetes Aeróbicos; formam esporos de 
cadeias curtas que podem ser 
suportados sobre o micélio aéreo 
ou dentro de vesiculas; esporos 
com e sem motilidade.  

Actinomadura, 
Microbispora, 
Microtetraspora, 
Planobispora, 
Planomonospora, 
Spirillospora, 
Streptosporangium. 

Micropolisporas Aeróbicos; formam esporos de 
cadeias curtas que podem estar 
presentes no substrato e no micélio 
aéreo; não contêm ácidos 
micólicos.  

Actinopolyspora, 
Micropolyspora, 
Pseudonocardia, 
Saccharomonospora, 
Saccharopolyspora. 

Multilocular Aeróbicos ou anaeróbicos 
facultativos; micélio dividido em 
superficies planas; não formam 
hifas aéreas. 

Dermatophilus, Frankia, 
Geodermatophilus. 

Nocardioforma Aeróbicos; ocorrem como bacilos, 
cocos ou em filamentos 
ramificado; formam micélio aéreo 
fragmentado; contêm ácidos 
micólicos. 

Caseobacter, 
Corynebacterium, 
Mycobacterium, Nocardia, 
Rhodococcus. 

Streptomicetes Aeróbicos; formam micélio aéreo; 
esporos presentes no micélio 
aéreo. 

Lntrasporangium, 
Kineosporia, Kitasatoa, 
Nocardioides, Sporichthya, 
Streptomyces, 
Streptoverticillium. 

Thermomonosporas Aeróbicos; formam micélio aéreo 
extensivamente ramificado que 
carregam esporos que podem 
apresentar ou não motilidade. 

Actinosynnema, 
Nocardiopsis, 
Streptoalloteichus, 
Thermomonospora. 

a Baseado na classificação de Goodfellow & Cross. Fonte: Goodfellow & Williams, 1983.  
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1.3.1 Streptomyces spp. 
 
A família Streptomycetaceae compreende três gêneros, Streptomyces spp., 

Kitasatospora e Streptoverticillium, entre os quais o Streptomyces é o gênero representado 
por um grande número de espécies produtoras de antibióticos e enzimas extracelulares, 
além de promoverem o crescimento de plantas, por serem bactérias fixadoras de nitrogênio 
da atmosfera e por produzirem fito hormônios (SINGH & CHHATPAR, 2010). 

O gênero Streptomyces spp. pertence ao grupo dos actinomicetos, são bactérias 
aeróbias estritas que apresentam como característica o crescimento macroscópico em 
colônias arredondadas (Figura 5), formação de grumos quando cultivado em meio de 
cultura líquido. Possuem filamentos finos semelhantes às hifas fúngicas com diâmetro 
entre 0,5 a 2,0 µm, formando micélios. A reprodução dos Streptomyces spp. é realizada 
através de fragmentos de hifas ou por produção de esporos feita em áreas especializadas 
do micélio (LECHEVALIER, et al., 1989). 

Os Streptomyces spp. apresentam como principal habitat o solo, porém podem ser 
encontrados em mares, em associação com líquens, em tecidos animais e vegetais. A 
maioria dos Streptomyces tem crescimento em pH neutro ou levemente alcalino, no 
entanto, há relatos de crescimento de algumas cepas de Streptomyces spp. em pH ácido 
(3,5) ou alcalino (pH 8 a 11,5) (GONZÁLEZ et al., 2005; ZHI-QI et al., 2006). 

Streptomicetos são percebidos pelo odor característico de solo úmido conferido por 
uma substância produzida por eles chamada de geosmin (CANE et al., 2006). Uma outra 
característica dos Streptomicetos é a capacidade de despolimerizar lignina com degradação 
da celulose e da hemicelulose (POMETTO, 1986). 
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Figura 5: A: Colônias de Streptomyces thermocerradoensis I3. B: Micélio vegetativo. Fonte: Foto 
resgistrada no Laboratório de Bioquímica e Engenharia Genética. 

 
 
 Dentre as enzimas produzidas por Streptomyces spp. encontram-se as hidrolases 
com grande potencial de degradação de polímeros, presentes no solo, incluindo 
hemicelulose, pectina, queratina e quitina. Alguns Streptomicetos atuam sobre a lignina e 
a celulose promovendo a degradação desses componentes presentes na parede celular das 
plantas (GOODFELLOW & WILLIAMS, 1983). 
 
1.4 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DA CELULOSE E HEMICELULOSE  

 
Hidrólises em escala industrial de materiais residuais ricos em celulose, utilizando 

enzimas celulolíticas e lignoxilanolíticas produzidas por micro-organismos, tornou-se um 
interesse comum de investigação no mundo todo, como parte de pesquisas potenciais que 
envolvem a produção de fontes de energia, alimentos e produtos químicos 
(NEVALAINEN & PALVA, 1978). 

Para que haja alta eficiência na hidrólise enzimática da lignocelulose as celulases 
(endoglucanases, exoglucanases e β-glicosidase) devem estar associadas a outras 
hidrolases, principalmente hemicelulases tais como: endo-xilanases, exo-xilosidases, 
endo-mananases, arabinofuranosidases. Isso se deve ao fato de haver uma intensa interação 
entre a hemicelulose e a celulose, assim a hidrólise eficiente da fração de hemicelulose 
poderia ter um efeito sinérgico, aumentando a ação das celulases e assim melhorar o 
processo de hidrólise enzimática (TAHERZADEH, 2007). 

 

A B 
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1.4.1 Celulases  
 

Celulases são enzimas que hidrolisam a ligação β-1,4-glicosídica da celulose. Elas 
estão presentes em 13 das 82 famílias das hidrolases glicosídicas que são enzimas capazes 
de catalisar a hidrólise de ligações glicosídicas entre polímeros de glicose. As celulases 
hidrolisam a celulose e produzem produtos primários como glicose, celobiose e celo-
oligossacarídeos. O sistema completo de celulases compreende as celobiohidrolases (EC 
3.2.1.91), endoglucanases (EC 3.2.1.4) e β-glicosidases (EC 3.2.1.21) que atuam 
sinergicamente convertendo celulose cristalina em glicose (SINGHANIA et al., 2010).  

Primeiramente, as endo-glucanases clivam os polímeros de celulose expondo 
extremidades reduzidas e não-reduzidas, as celobiohidrolases atuam nessas extremidades 
reduzidas e não-reduzidas liberando celo-oligossacarídeos e unidades de celobiose e por 
fim as β-glicosidases clivam as unidades de celobiose liberando glicose completando a 
hidrólise (Figura 6) (SCHULEIN, 2000; SINGHANIA et al., 2010).  

As celulases ocupam a terceira posição de produção de enzimas em escala 
industrial, isso se deve ao fato de atuarem no processamento de algodão, nas indústrias de 
papel, alimentos e alimentação animal, produção de detergentes e na indústria têxtil, além 
de serem utilizadas na produção de etanol a partir de biomassa lignocelulósica 
(SINGHANIA et al., 2010). 

 
Figura 6: Representação esquemática da ação catalítica do complexo enzimático sobre 
celulose com geração de glicose. Fonte: Adaptado de: OGEDA & PETRI, 2010. 

Na natureza, os fungos e as bactérias são capazes de produzir enzimas capazes de 
catalisar as reações de hidrólise da celulose. Esses organismos celulolíticos podem ser 
divididos em duas subcategorias de acordo com a organização das enzimas produzidas por 
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eles (TOMME, et al., 1995). Na primeira encontram-se micro-organismos que possuem 
enzimas organizadas em complexos multienzimáticos chamados de celulossomas. 
Diferentes enzimas com diferentes especificidades catalíticas podem ser organizadas em 
um mesmo complexo, por exemplo: endoglucanases e celobiohidrolases. Celulossomas 
bacterianos típicos podem ser compostos por até 50 moléculas de proteínas (BAYER, et 
al., 1998). 

Na segunda, as enzimas que apresentam ação independente são produzidas por 
organismos celulolíticos de segunda subcategoria. Os fungos Humicola jecorina e 
Humicola grisea e as bactérias Streptomyces lividans e Cellulomonas fimi são exemplos 
de micro-organismos pertencentes a essa subcategoria (SANDGREN, et al., 2005).  

A utilização das celulases representa uma importante saída para a produção de 
combustíveis sustentáveis e consequente diminuição do uso de combustíveis fósseis. O 
etanol produzido a partir de biomassa lignocelulósica apresenta ser muito promissor, se 
for, por exemplo, misturado com gasolina pode reduzir cerca de 3-6% das emissões de 
dióxido de carbono na atmosfera (SINGHANIA et al., 2010). 

  
1.4.1.1 Endoglucanases (EC 3.2.1.4) 

 
As endoglucanases, também chamadas de CMCases, são tradicionalmente 

reconhecidas por sua habilidade em degradar substitutos solúveis derivados da celulose, 
por exemplo, a carboximetilcelulose (CMC) (SANDGREN, et al., 2005). 

As endoglucanases hidrolisam as ligações internas de regiões amorfas facilmente 
acessíveis, criando novas extremidades livres para ação das celobiohidrolases (SPREY & 
BOCHEM, 1992). 

 
1.4.1.2 Celobiohidrolases (EC 3.2.1.91) 
 

As celobiohidrolases, conhecidas também por exoglucanases e celulases totais atuam 
nos terminais redutores e não redutores das cadeias de celulose liberando celobiose 
(SANDGREN, et al., 2005).  

Podem ser de dois tipos: a tipo I hidrolisa terminais redutores e a tipo II hidrolisa 
terminais não-redutores. Essas enzimas podem sofrer inibição pela celobiose, por esse 
motivo é de grande importância a atuação de outras enzimas do complexo celulolítico 
como a β-glicosidases (BON, et al., 2008). 
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1.4.1.3 β-glicosidades (EC 3.2.1.21) 

 
As enzimas β-glicosidases, conhecidas também como celobiases, possuem 

propriedade de hidrolisar celobiose ou celo-oligossacarídeos em glicose, reduzindo assim 
a inibição das endoglucanases e exoglucanases pela presença de celobiose (PETROVA, et 
al., 2002). 

 
1.4.2 Xilanases (EC 3.2.1.8) 

 
Xilanases são glicosidases que catalisam a hidrólise das ligações 1,4-β-D-xilosidica 

presentes em xilanas. Elas compõem um grupo de enzimas envolvidas na produção de 
xilose. São produzidas por vários organismos incluindo bactérias, algas, fungos, 
protozoários, gastrópodes e artrópodes (PRADE, 1995). 

As xilanases microbianas tem despertado grande interesse devido sua alta 
capacidade em transformar lignocelulose em açúcar, álcool e outras substâncias úteis. As 
enzimas xilanolíticas multifuncionais são muito difundidas entre fungos e bactérias, mas, 
o grande potencial na produção de xilanases tem sido observado nos actinomicetos (EL-
GENDY; EL-BONDKLY, 2014). 

A heterogeneidade e complexidade da xilana resulta em uma grande diversidade de 
xilanases com variadas especificidades. Wong et al. (1988) classificaram as xilanases em 
dois grupos com base em suas características físico-químicas: um com xilanases de baixo 
peso molecular (<30 kDa) e ação em pH básico e outro com xilanases de alto peso 
molecular (>30 kDa) e ação em pH ácido. 

A utilização de xilanases tem sido prejudicada devido ao alto custo em seu processo 
de produção. Uma saída para diminuir esses custos é o uso de substratos baratos 
empregados na técnica de FSS, para que dessa forma seja economicamente viável sua 
produção e ainda reduzir o problema da eliminação de resíduos sólidos auxiliando o meio-
ambiente (EL-GENDY; EL-BONDKLY, 2014).  
 
1.5 APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE XILANASES E CELULASES 
 

A comercialização industrial de enzimas passou de 1 bilhão de Euros em 1995 para 
quase 2 bilhões de Euros em 2001 e continua a crescer com descobertas de novas enzimas 
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e aplicações (GODFREY, 2003). As indústrias de detergentes, amido, têxtil e álcool 
juntamente com as de alimento e ração animal são responsáveis pela maioria da produção 
de enzimas (COLLINS et al., 2005). 

As hidrolases constituem aproximadamente 75% do total de enzimas 
comercializadas, incluindo as celulases, amilases e hemicelulases, tornando-se o segundo 
maior grupo depois das proteases (BHAT, 2000). 

As xilanases apresentam um grande potencial de aplicação nos processos 
industriais, incluindo: extração de café e preparação de café solúvel (WONG, et al., 1988), 
produção de detergentes (KUMAR, et al., 2004), produção de ativos farmacológicos para 
uso como agentes antimicrobianos ou antioxidantes (CHRISTAKOPOULOS, et al., 2003), 
na produção de glicosídeos alquil para uso em surfactantes (MATSUMURA, et al., 1999) 
e lavagem dos dispositivos de precisão e semicondutores (IMANAKA, et al., 1992). 
Xilanases que apresentam atividade em temperaturas baixas e intermediárias, podem 
oferecer vantagens para o corrente uso de xilanases em muitos processos que utilizam 
temperaturas baixas ou moderadas, como é o caso da indústria de alimentos (COLLINS et 
al., 2005).  

A investigação ativa das celulases e polissacarídeos relacionados deu-se início em 
1950, a razão desse interesse foi a capacidade das celulases em converter lignocelulose, a 
fonte mais abundante de energia renovável na Terra, em glicose e açucares solúveis. Os 
estudos em torno das celulases, hemicelulases e pectinases revelaram o potencial 
biotecnológico em várias industrias, incluindo: alimentos, cervejarias e vinhos, 
alimentação animal, têxtil e lavanderias, polpa e papel, agricultura, bem como pesquisa e 
desenvolvimento (BHAT, 2000). 

A hidrólise por celulases bicominadas com hemicelulases é essencial para a 
conversão eficiente de biomassa lignocelulósica em combustível. Hidrólise enzimática 
feita por celulases e hemicelulases tem também sido explorada para a produção de muitos 
produtos úteis, incluindo produtos químicos como polifenol e ácidos orgânicos, e também 
solventes como acetona e butanol (KANG, et al., 2004).  

O desenvolvimento da química, da genética e do estudo das proteínas, bem como 
do conhecimento das relações estrutura-função das celulases e celulossomas e das enzimas 
produzidas por fungos e bactérias tem levado a especulações e expectativa no que diz 
respeito ao uso e aplicação nas pesquisas biotecnológicas (BHAT, 2000). 
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2 JUSTIFICATIVA  
 
 
Anualmente toneladas de resíduos agroindustriais ricos em lignocelulose são 

produzidos e grande parte dessa produção não dispõem de soluções ambientalmente 
adequadas quanto à disposição final e/ou reaproveitamento ou reciclagem. Bagaço de cana-
de-açúcar, farelo de trigo, palha de milho são exemplos de resíduos descartados ricos em 
celulose, hemicelulose e lignina, além de serem uma importante fonte de carbono para 
muitos micro-organismos. 

Diante desse cenário uma possibilidade biotecnológica seria a bioconversão de 
resíduos ricos em lignocelulose em processos de FSS (BERROCAL et al., 1997). Na FSS 
micro-organismos, como fungos e bactérias filamentosas, podem crescer sobre substratos 
lignocelulósicos e produzirem diferentes enzimas hidrolíticas, que podem ser utilizadas em 
uma ampla variedade de processos biotecnológicos. A FSS apresenta uma alternativa 
biotecnológica vantajosa por incluir baixo custo durante todo o processo, uma vez que a 
principal matéria prima do meio para crescimento de micro-organismo são os resíduos 
agroindustriais; alta produtividade de enzimas, isso se deve ao fato de o meio para FSS ser 
muito similar ao ambiente natural dos micro-organismos usados nessa técnica; além da 
FSS gerar resultados rápidos e ser de fácil execução (GRAMINHA et al., 2008; 
SINGHANIA, et al., 2010).  

Celulases e xilanases são enzimas muito utilizadas em escala industrial pois 
participam em muitos processos, tais como: processamento de algodão, nas indústrias de 
papel, alimentação animal, e alimentos de modo geral, produção de detergentes e na 
indústria têxtil, além de serem utilizadas na produção de etanol a partir de biomassa 
(SINGHANIA, et al., 2010). No entanto, a produção de celulases e xilanases tem sido 
prejudicada por seu alto custo nos processos de produção tradicional, encontrados, por 
exemplo, na Fermentação Submersa. 

Assim, o presente trabalho surgiu como resposta à necessidade de produção de 
celulases e xilanases utilizando processos de baixo custo. Como estratégia, adotou-se o 
processo de FSS como tecnologia para produção enzimática e utilização de resíduos 
lignocelulósicos como fonte de carbono e suporte para o crescimento de actinomicetos 
fermentativos. Para tornar as celulases e xilanases produzidas por Streptomyces 
thermocerradoensis I3 em FSS viáveis para sua aplicação é necessário avaliar a produção 
destas enzimas e caracterizá-las bioquimicamente, determinando as melhores condições 
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para maior atividade enzimática. Uma vez definidos os parâmetros bioquímicos ideais estas 
enzimas poderão ser utilizadas eficientemente em processos biotecnológicos.   
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3 OBJETIVOS  
 

3.1 Geral 
 
Avaliar a produção as celulases e xilanases produzidas durante o crescimento de 

Streptomyces thermocerradoensis I3 em meio contendo resíduos lignocelulósicos 
utilizando a técnica de FSS. 

 
3.2 Específicos  

 
 Cultivar o Isolado de Streptomyces thermocerradoensis I3 em meio suplementado 

com farelo de trigo em FSS; 
 Caracterizar parcialmente as celulases e xilanases quanto aos aspectos bioquímicos, 

tais como: pH ótimo, temperatura ótima, estabilidade à temperatura, efeito de íons, 
EDTA, SDS e β-mercaptoetanol, perfil eletroforético e zimograma;  

 Concentrar enzimas do extrato bruto pelo processo de filtração, de acordo com o 
tamanho das moléculas enzimáticas para melhor caracterizá-las; 

 Avaliar os produtos das hidrólises de diferentes substratos lignocelulósicos 
realizadas pela enzima presente no extrato concentrado. 
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4 METODOLOGIA DETALHADA 
 

4.1 LINHAGEM DA BACTÉRIA Streptomyces thermocerradoensis  I3  
 

O presente trabalho utilizou a linhagem da bactéria S. thermocerradoensis I3  
isolada do bagaço de cana-de-açúcar pertencente ao banco de bactérias do laboratório de 
Bioquímica e Engenharia Genética – ICB - UFG.  
 
4.2 FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA 
 

Repiques de S. thermocerradoensis I3 foram feitos retirando os esporos da placa de 
cultivo da bactéria distribuindo-os para formação de cinco colônias, em placas com meio 
Pridham (1956), contendo: (em g/L) Extrato de levedura – 4,0 g/L; Extrato de malte – 10,0 
g/L; C6H12O6 – 4,0 g/L; Ágar – 20,0 g/L. Após três dias em estufa a 37 °C a placa foi 
retirada e foi acrescentado a ela 10 mL de água autoclavada, para que os esporos fossem 
soltos utilizou-se de uma alça de vidro.  

Para a FSS foi utilizado Meio Mínimo contendo: (em g/L) Na2HPO4 – 7,0 g/L; 
K2HPO4 – 3,0 g/L; NaCl – 0,5 g/L; NH4Cl – 1,0 g/L. Foram utilizados oito Erlenmeyers 
de 500 mL. A cada frasco foi adicionado 5 g de farelo de trigo (FT) (previamente lavado, 
secado, triturado e autoclavado) juntamente com 15 mL de Meio Mínimo também 
autoclavado, deixando o FT com aspecto levemente umedecido. A esse meio semi-sólido 
foi acrescentado 1 mL contendo 106 esporos de S. thermocerradoensis I3 cuidadosamente 
distribuídos por todo o fundo do frasco. Os oito Erlenmeyers contendo os esporos de S. 
thermocerradoensis I3 foram colocados em estufa a 37 °C por 4 dias (BAKRI et al., 2003).  

Em intervalos de 24 horas até 96 horas dois Erlenmeyers eram retirados da 
incubação para a extração dos produtos secretados, para isso foi acrescentado 100 mL de 
água contendo 0,1% de Tween-80 e colocado em agitação constante de 180 rpm por 2 horas 
(25 °C). Após o período de 2 horas em agitação, todo o material suspenso foi centrifugado 
(9500 g, 15 min) e o sobrenadante foi estocado a 4 °C para posterior utilização nas 
atividades das enzimáticas.  

 
4.3 DETERMINAÇÃO DAS ATIVIDADES CELULOLÍTICAS  
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As atividades de celulases foram determinadas segundo metodologia descrita por 
Ghose (1987) e Adney e Baker (1996) e os açucares redutores pelo método ácido 3,5-
dinitrosalicílico (ADNS) (MILLER, 1959).  

A determinação das atividades celulolíticas foi realizada tanto para o extrato bruto 
(EB) quanto para o extrato concentrado (EC) e todos os ensaios foram realizados em 
triplicata. Para cálculo de atividade foi utilizado uma curva padrão previamente 
estabelecida utilizando-se glicose nas concentrações de 1-20 µmoles/mL. As leituras foram 
realizadas e utilizadas para compor um gráfico, obtendo-se assim a equação da reta que foi 
utilizada nos cálculos de atividade enzimática das celulases.  

 
4.3.1 Dosagem da atividade de endoglucanases (CMCases) 

 
A dosagem da atividade de endoglucanase testada em carboximetilcelulose (CMC) 

em micro-ensaio foi realizada de acordo com Ramada et al. (2010) com modificações nas 
concentrações da solução enzimática e do substrato. Foi utilizado CMC 1%, por ser o 
substrato mais comumente utilizado para dosagem das endoglucanases. A atividade de 
endoglucanase foi determinada em micro-ensaio utilizando 50 µL de amostra e 50 µL de 
CMC 1% diluído em tampão citrato de sódio pH 4,8. A solução foi incubada a 50°C por 1 
hora no termociclador (Biorad) e em seguida, a reação foi interrompida em banho de água 
fria. Posteriormente foi adicionado 100 µL de ADNS, para quantificação do teor de 
açúcares redutores, e aqueceu-se a mistura a 100°C por 5 minutos e foi realizada a leitura 
da absorbância em espectrofotômetro a 540 nm (BAILEY, 1988).  

 
4.3.2 Dosagem da atividade das celulases totais  
 

Para dosagem da atividade de FPase foi utilizado papel de filtro Whatman n° 1 (6 mm, 
obtidos em um perfurador de papel) como substrato. A atividade de FPase foi determinada 
em micro-ensaio homogeneizando-se 50 µL de amostra, 50 µL de tampão citrato pH 4,8 e 
o papel de filtro (6 mm). A solução foi incubada a 50°C por 1 hora no termociclador; e em 
seguida, a reação foi interrompida em banho de água fria. Posteriormente foi adicionado 
100 µL de ADNS, para quantificação do teor de açúcares redutores, aqueceu-se a mistura 
a 100°C por 5 minutos em seguida realizou a leitura da absorbância em espectrofotômetro 
a 540 nm.  
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4.4 DOSAGEM DA ATIVIDADE DE β-GLICOSIDASE 
 
Para dosagem da atividade de β-glicosidase do EB, foi utilizado como substrato pNP-

D-glicopiranosideo a 5 mM. A atividade foi determinada em micro-ensaio, utilizando 100 
µL de tampão citrato de sódio pH 4.8, 40 µL de pNP e 10 µL da amostra. A solução foi 
incubada a 50°C por 20 minutos. Após a incubação a atividade foi interrompida 
adicionando-se 100 µL de Na2CO3 1M. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 405 
nm.  

Uma unidade de (U) de β-glicosidase foi considerada como a quantidade de enzima 
necessária para a hidrólise de 1 mol de pNP-D-glicopiranosideo por minuto, sob as 
respectivas condições acima descritas. 

 
4.5 DETERMINAÇÃO DA ATIVIDADE XILANOLÍTICA  

 
A atividade enzimática de xilanase, tanto para o EB quanto para o EC, foi realizada 

utilizando como substrato a solução de xilana bechwood (Sigma®) 1% (p/v). A atividade 
foi determinada em micro-ensaio, adicionando-se 10 µL de amostra e 90 µL da solução de 
xilana 1%. A solução foi incubada a 50°C por 5 minutos. Posteriormente, para 
quantificação do teor de açucares redutores liberados, foi adicionado 100 µL de ADNS, as 
amostras foram aquecidas a 100°C por 5 minutos e realizada leitura da absorbância em 
espectrofotômetro a 540 nm.  

Para a determinação da atividade de xilanase pelo método de ADNS (MILLER, 
1959), foi realizado anteriormente uma curva padrão de xilose nas concentrações de 0,3 a 
4,2 mg/mL. As leituras foram realizadas e utilizadas para compor um gráfico, obtendo-se 
assim a equação da reta que foi utilizada nos cálculos de atividade enzimática da xilanase. 

 
4.6 EXTRATO BRUTO  
 
4.6.1 Caracterização bioquímica das celulases e xilanases presentes no EB 

 
Para determinar a temperatura ótima para a atividade de CMCase, FPase e Xilanase 

presentes no Extrato Bruto (EB) foram realizados ensaios enzimáticos na faixa de 
temperatura entre 30 °C a 80 °C, com variação de 5 °C, em pH 4,8. 
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As faixas de pH de 3,0 a 9,0, com variação de 0,5, foram utilizados para determinar 
o pH ótimo para as atividades de CMCase, FPase e Xilanase. As atividades foram 
realizadas a 50 °C com os seguintes tampões (0,05 mol/L): Citrato de Sódio em pH 3,0-
6,0; Fosfato de Sódio em pH 7,0-8,0; Tris-HCL em pH 9,0. 

Para análise da termoestabilidade o EB foi previamente incubado a 50 °C, 60 °C e 
70 °C por 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas. Nos intervalos estabelecidos, as alíquotas foram 
retiradas e a atividade de xilanase e CMCase foram realizadas. Todos os ensaios foram 
realizados em triplicata e os resultados expressos em valores relativos. 

 
4.6.2 Eletroforese em Gel de poliacrilamida contendo sulfato dodecil de sódio (SDS-

PAGE) do EB 
 

A eletroforese em gel de poliacrilamida foi realizada de acordo com o método de 
Laemmli (1970), usando-se um gel de concentração de 2% e um de separação de 12%. O 
EB coletado nos períodos de 24, 48, 72 e 96 horas foi previamente incubado com TCA 
(Ácido Tricloroacético) 20%, depois lavadas com acetona gelada e então ressuspendidas 
com tampão de amostra contendo: Tris-HCl – 100 mM; SDS 4%; Azul de bromofenol 
0,2%; Glicerol 20% e mercaptoetanol 10%. Após a corrida, os géis foram corados por 1 
hora em solução de Coomassie blue 0,1%, metanol 40% e ácido acético 10%. Depois 
descorados em solução de metanol 40% e ácido acético 10%, até a visualização das bandas. 
A massa molecular das bandas foi determinada utilizando o marcador Spectra Multicolor 
Broad Range Protein Ladder (10 a 260 kDa). 
 
4.6.3 Dosagem proteica  
  
 As dosagens das proteínas foram realizadas através do método de Bradford 
(1976). A curva de calibração foi determinada utilizando Albumina Sérica Bovina (BSA-
Sigma®). Para realização desse método foi utilizado 100 µL da amostra adicionada a  1 mL 
do reagente de Bradford, após incubação por 15 minutos em temperatura ambiente, a 
quantidade de proteína foi determinada por leitura de absorbância em espectofotometro no 
comprimento de onda de 595 nm. 
 
4.7 EXTRATO CONCENTRADO 
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4.7.1 Concentração do extrato de cultura 
 

Para concentração, o extrato bruto de S. thermocerradoensis I3 cultivado por 96 
horas foi centrifugado a 3700 rpm, em coluna Amicon Ultra-15 mL (Merck Millipore) com 
limite de 50 kDa. O filtrado obtido da primeira coluna (50 kDa) foi posteriormente 
centrifugado em coluna Amicon Ultra-15 mL com limite de 30 kDa. O filtrado da segunda 
coluna (menor que 30 kDa) foi submetido a atividades enzimáticas conforme os itens 4.3; 
4.4 e 4.5. O extrato concentrado (EC) também foi submetido à eletroferese em gel de 
poliacrilamida e zimograma.  
 

 
4.7.2 Caracterização bioquímica do EC   

 
Para determinar a temperatura ótima do Extrato Concentrado (EC) foi realizado a 

atividade para CMCase, FPase e Xilanase na faixa de temperatura entre 30 °C a 80 °C, 
com variação de 5 °C, em pH 4,8. 

Para determinar o pH ótimo do EC foi utilizado os pH compreendidos entre as 
faixas de pH 3,0 a 9,0, com variação de 0,5. As atividades foram realizadas a 50 °C com 
os seguintes tampões (0,05 mol/L): Citrato de Sódio em pH 3,0-6,0; Fosfato de Sódio em 
pH 7,0-8,0; Tris-HCL em pH 9,0. 

A análise da termoestabilidade foi realizada incubando o EC a 50 °C, 60 °C e 70 
°C por 0.5, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 horas. Nos intervalos estabelecidos, as alíquotas foram retiradas 
e a atividade de Xilanase e CMCase foram realizadas. Todos os ensaios foram realizados 
em triplicata e os resultados expressos em valores relativos. 

Para estudo da influência de íons nas atividades de CMCase e Xilanase, 90 µL do 
EC e 10 µL da solução contendo íons metálicos (5 mM) foram previamente incubados a 
50 °C por 1 hora. Após incubação foi realizado a atividade enzimática. Os íons utilizados 
foram: ClAl; NH3Cl; BaAl; CaCl; CuCl; LiCl; MgCl; HgCl; AgCl; NaCl; KCl; MnSO4; 
ZnSO4; FeSO4. A influência de EDTA, β-mercaptotanol e SDS também foram analisadas 
nas mesmas condições. 

 
4.7.3 Eletroforese em gel de poliacrilamida contendo sulfato dodecil de sódio (SDS-

PAGE) e Zimograma do EC 
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O EC foi submetido a eletroforese seguindo os mesmos procedimentos para a 
eletroforese realizada para o EB supracitados. 

Para análises de zimograma, o EC foi incubado em acetona gelada e depois 
ressuspendido com tampão de amostra sem β-mercaptoetanol. As amostras foram aplicadas 
em gel de poliacrilamida sem SDS para a atividade de CMCase e com SDS para a atividade 
de Xilanase.  

Para atividade de CMCase adicionou-se ao gel 0,2% (w/v) de CMC (Sigma®) e para 
a atividade de xilanase, 0,1% (w/v) de xilana bechwood (Sigma®). Após a corrida, os géis 
foram incubados durante 1 hora em Triton X-100 a 1% e em seguida, lavado com água 
destilada. Para atividade de CMCase, o gel foi incubado por 12 horas a 50 °C em tampão 
citrato de sódio 50 mM pH 4,8 e por 2 horas para a atividade de xilanase. Após a incubação 
os géis foram submersos em solução de Vermelho Congo 0,1% por 20 minutos. Os géis 
foram lavados com NaCl 1M até a visualização dos halos da atividade enzimática (BLUM 
et al., 1999). 

 
4.7.4 Hidrólise enzimática  

 
4.7.4.1 Hidrólise enzimática de diferentes substratos lignocelulósicos  

 
Para avaliar a capacidade das enzimas produzidas durante o processo de FSS em 

sacarificar a lignocelulose, foram utilizados como substrato: xilana bechwood 1%, CMC 
1%, FT 10%, celobiose 10%, farelo de soja 10%. 

Xilana 1% e o CMC 1% diluídos em tampão Fosfato de Sódio pH 6,0 foram 
incubados com 1 mL do EC à 50 °C por 48 horas. 

Para hidrólise do FT, Celobiose, Farelo de Soja foram adicionados 0,2 g do 
substrato à 1mL do EC e 1 mL de tampão fosfato de sódio pH 6,0 50 mM, as reações 
ficaram sob agitação de 80 rpm à 50 °C por 48 horas. 

 
4.7.4.2 Hidrólise enzimática do Bagaço de cana-de-açúcar (BCA) pré-tratado por 

explosão a vapor  
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A hidrólise do BCA foi realizada para avaliar a capacidade da solução enzimática 
de sacarificar o BCA previamente tratado por explosão a vapor e produzir açucares 
fermentáveis (KOVACS et al., 2009).  

Para isso, foi utilizado 2 g de BCA e 10 mL de tampão fosfato de sódio pH 6,0 50 
mM e 5 U/mL do EC (1 mL). A reação ficou sob agitação de 80 rpm à 50 °C por 48 horas. 
Adicionalmente a hidrólise enzimática do BCA também foi avaliada com a enzima 
presente no EC suplementada por 5 FPU do complexo enzimático Accellerase 1500 
(DuPont) composto por endoglucanase, exoglucanase, hemicelulase e β-glicosidase. 

 
4.7.4.2.1 Quantificação da glicose liberada na hidrólise do BCA 

 
  Para quantificação da glicose liberada as hidrólises foram submetidas ao teste de 

Glicose Enzimática Líquida (DOLES Reagentes) conforme instruções do fabricante. 
Sendo utilizado no teste 1,0 mL do Reagente de cor e 10 µL da solução de hidrólise, após 
mistura por agitação a reação foi incubada por 5 min em banho Maria à 37 °C, a leitura foi 
realizada a 510 nm. 
 
4.7.4.3 Análise dos produtos da hidrólise por TLC (Thin Layer Chromatography) 
 

A TLC é um método de rápido realização e de baixo custo para analisar os 
diferentes compostos de uma mistura.  

Os produtos das hidrólises foram analisados por Cromatografia de Camada Delgada 
(TLC). Empregou-se uma coluna de sílica Alugram SIL G/UV (20 x 20 cm, MACHEREY-
NAGEL, GM), utilizando na fase móvel: C4H10O; CH3OH e H2O, nas proporções de 4:2:1 
(vol), respectivamente. A revelação foi feita com imersão da coluna de sílica em solução 
contendo: 7,5 mL de Ácido fosfórico; 1,0 mL de anilina; 1,0 g de difenilanina e 50 mL de 
Acetona P.A. Para a identificação das bandas a coluna de sílica foi colocada em estufa à 
100 °C por 15 min, após imersão em solução reveladora (PIETROBON et al., 2011).  

 
 

 
 

 



 

27 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
5.1 EXTRATO BRUTO 
 
5.1.1 CINÉTICA DA PRODUÇÃO DE CELULASES E XILANASES DE S. 

thermocerradoensis I3 
 

S. thermocerradoensis I3 foi cultivado em FSS contendo 15 mL de Meio Mínimo 
suplementado com 5 gramas de FT para produção de enzimas. O FT foi utilizado nesta 
FSS por ser uma excelente fonte de carbono para a produção de celulases e xilanases 
(BRITO-CUNHA et al., 2013).  A produção de enzimas pelo S. thermocerradoenis I3 foi 
acompanhada por medição de atividades de β-glicosidase, CMCase e xilanase a cada 24 
horas de incubação, durante 96 horas.  

 
5.1.1.1 β–glicosidase  

 
A maior produção de β-glicosidase foi observada primeiramente em 24 horas 

(Duplicata 1: 0,020 U/mL ou 0,40 U/g de substrato; Duplicata 2: 0,024 U/mL ou 0,48 U/g 
de substrato) e depois em 96 horas (Duplicata 1: 0,023 U/mL ou 0,46 U/g de substrato; 
Duplicata 2: 0,022 U/mL ou 0,44 U/g de substrato) de incubação (Figura 7).  

 

 
Figura 7: Produção de β-glicosidase por S. thermocerradoensis I3 cultivado por 96 horas em FSS.  
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Estudos indicam que a β-glicosidase pode ficar parcialmente armazenada no espaço 
periplasmático das células bacterianas não sendo secretada, dificultando a análise de sua 
atividade, esse mecanismo pode explicar a baixa atividade de β-glicosidase (0,40 – 0,48 
U/g de substrato) encontrada neste trabalho. (WOODWARD & WISEMAN, 1982).  

Garcia et al. (2015) avaliaram a produção de β-glicosidase pelo fungo Lichtheimia 
ramosa em FSS contendo FT e obtiveram após 96 horas de cultivo 162,2 U/g. Diferentes 
cepas de Aspergillus spp. foram cultivados em FSS contendo FT e produziram: 305±7,07 
U/g/min (A. niger), 295±8,12 U/g/min (Aspergillus awamori), 875±35,5 U/g/min 
(Aspergillus oryzae) (RAZA et al., 2011). A produção de β-glicosidase pelo fungo 
Thermomucor indicae-seudaticae N31 em FSS contendo FT resultou em 18,3 U/g após 96 
horas de cultivo (PEREIRA et al., 2015) 

A partir da análise dos dados da produção de β-glicosidase nos trabalhos descritos 
anteriormente foi possível observar que a produção dessa enzima no presente trabalho foi 
pouco significativa, por esse motivo não houve continuidade em sua caracterização. 
 
5.1.1.2 CMCase 
 

Foi realizado uma avaliação em duplicata da produção de CMCase entre 24 e 96 horas 
e a atividade máxima de CMCase foi obtida após 72 horas (Duplicata 1: 2,500 U/mL ou 
50 U/g de substrato; Duplicata 2: 2,916 U/mL ou 59,2 U/g de substrato) de cultivo (Figura 
8).  

 

 
Figura 8: Produção de CMCase por S. thermocerradoensis I3 cultivado por 96 horas em FSS.  
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  Silva et al. (2005) analisaram a produção de CMCase pelo fungo Thermoascus 
aurantiacus miehe em FSS suplementada com FT, a máxima produção foi de 300 U/g após 
quatro dias de cultivo. Ang et al. (2013) cultivaram Aspergillus fumigatus SK1 em FSS e 
obtiveram 54,27 U/g de CMCase após 11 dias de incubação, neste trabalho foi observado 
uma quantidade maior de CMCase (59,2 U/g de substrato)  em um tempo menor (72 horas). 
No trabalho de Sherief et al. (2010) o fungo Aspergillus fumigatus cultivado em FSS 
contendo FT e arroz produziu após quatro dias 9,65 U/g.  
 Os dados da produção de CMCase em FSS presentes neste e nos trabalhos citados 
incentivam a utilização dos resíduos agroindustriais, especialmente FT, como substratos 
na produção desta enzima, bem como de hemicelulases e outras celulases, uma vez que 
pode contribuir para a diminuição dos custos da produção enzimática e também para a 
redução da poluição ambiental provocada pelo acúmulo de resíduos no meio ambiente 
(ADSUL et al., 2009).   
 
5.1.1.3 Xilanase 

 
Foram realizados testes em duplicata para avaliar a produção de xilanase nos 

intervalos de incubação entre 24 e 96 horas e foi obtido 12,34 U/mL (246,8 U/g de 
substrato) para duplicata 1, após 72 horas de incubação, após 96 horas de incubação para 
a duplicata 2 o foi obtido 9,12 U/mL (182,4 U/g de substrato) (Figura 9).  
 

 
Figura 9: Produção de xilanase por S. thermocerradoensis I3 cultivado por 96 horas em FSS.  
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 Outros trabalhos realizaram a produção de xilanase em FSS contendo FT e 
obtiveram: 418,7 U/g após quatro dias do cultivo de A. fumigatus SK1 (Ang et al., 2013); 
640 U/g após 4 dias do cultivo de T. aurantiacus miehe (SILVA et al., 2005). Maciel et al. 
(2008) obtiveram 20 U/g de xilanase produzida por Aspergillus niger LPB 326 em FSS 
contendo bagaço de cana-de-açúcar após quatro dias de cultivo. 

Dessa forma, sugerimos que o cultivo de S. thermocerradoensis I3 em FSS, 
apresenta uma produção representativa de xilanase em um curto espaço de tempo, ou seja, 
a enzima produzida pode catalisar a hidrólise da xilana de maneira efetiva. 

 
5.1.1.4 Perfil eletroforético  

 
Na figura 10-A, visualiza-se o perfil das proteínas secretadas por S. 

thermocerradoensis I3 em SDS-PAGE, ao longo das 96 horas de incubação. Durante o 
cultivo de S. thermocerradoensis I3 em FSS há produção de pigmentos que dificultam a 
visualização das proteínas secretadas em SDS-PAGE, por esse motivo o EB de 96 horas 
foi centrifugado com carvão ativado para remoção dos pigmentos e o resultado desse 
procedimento pode ser observado na Figura 10-B. 
 

  
Figura 10: SDS-PAGE com EB S. thermocerradoensis I3 cultivado em FSS por 96 horas. A: 
Extrato bruto apenas precipitado com acetona; B: Extrato bruto lavado com carvão aditivado para 
remoção dos pigmentos e depois precipitado com acetona. 
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Há na natureza, especialmente em actinomicetos, a produção de um sistema 

múltiplo de proteínas, por isso é comum serem encontradas com massas moleculares 
variadas como pode ser observado no EB produzido por S. thermocerradoensis I3 em FSS 
que apresentou em SDS-PAGE massas moleculares compreendidas entre 10 e 70 kDa 
(NASCIMENTO, et al.; 2002; VINHA, et al 2011).  
 
5.1.2 CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DO EXTRATO BRUTO PRODUZIDO 

POR S. thermocerradoensis I3 EM FSS 
 

 O cultivo de S. thermocerradoensis I3 em FSS contento FT foi ressuspendido e 
centrifugado e o extrato bruto resultante foi utilizado como fonte de enzimas para a 
caracterização quanto ao pH e temperaturas ótimos e a estabilidade a temperatura. 
5.1.2.1 pH e temperatura ótimos para atividade de CMCase 
 

A partir da análise do gráfico da Figura 11, pode-se sugerir que a maior atividade 
de CMCase no EB foi obtida em pH 5,0 e pH 5,5 mesmo pH ótimo da CMCase 
caracterizada por Silva et al. (2005). Avaliando a atividade em pH 7,0 nota-se que a 
atividade de CMCase diminuiu 50% em relação a maior atividade, entretanto pode-se 
observar que houve a manutenção de mais de 70% de atividade na faixa entre 4,0 e 6,0 e 
na faixa entre 7,5 e 9,0, demonstrando um alto potencial de ser utilizada em diferentes 
processos biotecnológicos. 

 

 
Figura 11: pH ótimo para atividade de CMCase produzida por S. thermocerradoensis I3 em FSS. 
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Na Figura 12 pode-se visualizar os resultados da temperatura ótima para a atividade 

de CMCase presente no EB, sendo a maior atividade obtida a 55 °C. Ao comparar este 
resultado com os disponíveis em outros trabalhos, verificou-se que a temperatura ótima 
para a atividade de CMCase de T. aurantiacus foi a 75 °C e 85 °C (SILVA et al., 2005) e 
50 °C para a CMCase produzida por Trichoderma harzianum (AHMED et al., 2016)  
ambos cultivados em FSS. 
 

 
Figura 12: Temperatura ótima para atividade de CMCase produzida por S. thermocerradoensis I3 
em FSS. 
 
5.1.2.2 pH e temperatura ótimos para atividade de FPase 
 

A atividade de FPase permaneceu estável em todas as faixas de pH apresentando 
sua atividade acima de 60% (Figura 13).  
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Figura 13: pH ótimo para atividade de FPase produzida por S. thermocerradoensis I3 em FSS.  
 
 
 Os resultados para a temperatura ótima da atividade de FPase podem ser 
visualizados na Figura 14, sendo a maior atividade registrada a 60 °C, sendo essa a 
temperatura ótima para a atividade contra o papel de filtro. 

 
Figura 14: Temperatura ótima para atividade de FPase produzida por S. thermocerradoensis I3 em 
FSS.  
 

Ang et al. (2013) realizaram a caracterização da FPase produzida por Aspergillus 
fumigatus SK1 em FSS e obtiveram como resultado o pH 3,0 e pH 5,0 e temperatura de 60 
°C como condições ótimas para a atividade de FPase. Apesar do interesse científico e 
comercial que as FPases despertam, existem poucos estudos sobre a sua biossíntese e suas 
características bioquímicas. 
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5.1.2.3 pH e temperatura ótimos para atividade de Xilanase 
 

Pode-se constatar a partir da observação do gráfico da Figura 15 que houve maior 
atividade de xilanase no pH 8,0 para o EB. A atividade permaneceu acima de 60% entre o 
pH 4,0 e 9,0. 
 

 Figura 15: pH ótimo para atividade de xilanase produzida por S. thermocerradoensis I3 em FSS.  
 

Brito-Cunha et al. (2013) analisaram a influência do pH na atividade de xilanases 
não purificadas, produzida por S. thermocerradoensis I3 em FS e observaram maior 
atividade em pH 6,0 e 9,0, com manutenção da atividade acima de 60% na faixa de pH 
compreendida entre 5,0 e 9,5. Os resultados obtidos neste trabalho e no trabalho de Brito-
Cunha et al. (2013) sugerem que as xilanases do extrato bruto produzido por S. 
thermocerradoensis I3 apresentam atividade em uma faixa extensa de pH, dessa forma 
podem receber aplicações em processos que utilizem variadas faixas de pH. 

O EB apresentou maior atividade de xilanase à 65 e 70 °C permanecendo com mais 
de 80% de atividade entre 75 e 80 °C (Figura 16). Estes resultados corroboram com os 
obtidos por Ang et al. (2013) e Silva et al. (2005).  
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Figura 16: Temperatura ótima para atividade de xilanase produzida por S. thermocerradoensis I3 
em FSS.  
 
5.1.3 ANÁLISE DA TERMOESTABILIDADE DAS ENZIMAS DO EXTRATO 

BRUTO 
 

A Figura 17 ilustra a termoestabilidade da atividade de xilanase do EB. Após duas 
horas de incubação a 50 °C a atividade permaneceu acima de 40% da inicial, decorridas 
três horas a atividade caiu para 10% da atividade inicial. A 60 °C após duas horas a 
atividade permaneceu acima de 56% da inicial, após quatro horas a enzima apresentou 
atividade de 66% da inicial e decorrido esse tempo caiu para 40% da atividade inicial. A 
70 °C após uma hora a atividade caiu para 50% da inicial e após duas horas, diminuiu para 
10% da atividade inicial.  

 

 
Figura 17: Termoestabilidade da atividade de xilanase às temperaturas de 50 °C, 60 °C e 70 °C.  
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A termoestabilidade da atividade de CMCase do EB está representada na Figura 

18. Após quatro horas de incubação, a atividade de CMCase à 50 °C permaneceu acima de 
80%, à 60 °C a atividade permaneceu acima de 50% e após cinco horas de incubação, à 70 
°C a atividade permaneceu acima de 60%.  
 

 
Figura 18: Termoestabilidade da atividade de CMCase às temperaturas de 50 °C, 60 °C e 70 °C. 
 

A termoestabilidade é uma interessante propriedade das enzimas utilizadas em 
processos biotecnológicos (RAY, 2010). Em ensaios de hidrólise, por exemplo, as 
termoestáveis apresentam várias vantagens, como atividade específica mais elevada, o que 
ocasiona a diminuição na quantidade da carga enzimática utilizada no processo, conferindo 
maior estabilidade podendo alongar o tempo de hidrólise e permitir o aumento da 
flexibilidade de variações do processo (VIIKARI et al., 2007). Assim, celulases e xilanases 
termoestáveis apresentam vantagens na aplicação industrial e biotecnológica. 
 
 
5.2 EXTRATO CONCENTRADO  
 

O conhecimento detalhado dos mecanismos de ação das enzimas é necessário para 
aplicá-las em processos biotecnológicos (BHATIA et al., 2002). Assim, para melhor 
caracterizar e viabilizar a utilização das enzimas produzidas por S. thermocerradoensis I3 
o EB foi concentrato e o material contendo proteínas com massas moleculares inferiores a 
30 kDa foi analisado.  
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5.2.1 CONCENTRAÇÃO DO EXTRATO DE CULTURA 
 
O processo de concentração de uma enzima de interesse baseia-se no seu isolamento 

e posterior transferência para um ambiente que a torne pronta para a aplicação pretendida. 
O isolamento de uma enzima é importante para melhor caracterizá-la quanto ao pH e 
temperatura ótimos para a atividade, a faixa de estabilidade térmica, os efeitos de ativação 
e inibição causados por íons e outros produtos e além disso, favorece a avaliação da ação 
hidrolítica da enzima sobre compostos celulósicos e hemicelulósicos. 

Segundo Tsujibo et al. (1992) muitas xilanases produzidas por Streptomyces spp. 
apresentam a capacidade de degradar não apenas a xilana mas também celulose, dessa 
forma o EC foi submetido a ensaios enzimáticas para averiguação das atividades de 
xilanase e celulase. O ensaio para atividade de celulases e xilanases do EC revelou a 
presença de 4,00 U/mL de xilanase, 4,26 U/mL de CMCase e 2,13 U/mL de FPase (dados 
não apresentados). 

Segundo Wong et al. (1998) as xilanases podem ser classificadas em dois grupos 
com base em suas características físico-químicas, um grupo com xilanases de peso 
molecular <30 kDa e outro com xilanases com peso molecular >30 kDa. Brito-Cunha et al. 
(2013) em análise de zimograma para xilanases do sobrenadante de cultura do I3 de S. 
thermocerradoensis, observaram a presença de três halos de atividade com massas 
moleculares de 39, 21, 18 e 17 kDa. Sendo assim, a maior parte das xilanases produzidas 
pelo I3 de S. thermocerradoensis encontram-se no grupo das xilanases menores que 30 
kDa.  
 O extrato concentrado apresentou uma única banda em SDS-PAGE de massa 
molecular de 17 kDa (Figura 19). Esse resultado corrobora com o apresentado por Brito-
Cunha et al. (2013) e Brito-Cunha et al. (2015) que por meio da análise de zimograma, 
observaram a produção de xilanase e CMCase por S. thermocerradoensis I3 em FS com a 
mesma massa molecular (17 kDa).  
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Figura 19: SDS-PAGE do EC e EB de S. thermocerradoensis. A: EC de 96 horas; B: marcador 
Spectra Color ; C: EB de 96 horas. 

 
 Para confirmar a qual grupo de enzimas, celulases ou xilanases, pertence o EC (17 
kDa) foi aplicado 1% de xilana bechwood em gel de SDS-PAGE para análise do perfil de 
xilanases e 0,2% de CMC para análise do perfil de CMCase. O zimograma para xilanases 
revelou um único halo de atividade com a mesma massa molecular presente no gel de SDS-
PAGE (Figura 20).  
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Figura 20: A: Zimograma para atividade de xilanases. B: SDS-PAGE com EC e Marcador Spectra 
Color (M). 
 

O zimograma para atividade de CMCases foi realizado em gel sem SDS, uma vez 
que a atividade dessa enzima apresentou inibição na presença de SDS. Um halo de 
atividade com a mesma massa molecular (17 kDa) também pode ser observada na Figura 
21, evidenciando atividade de CMCases da enzima concentrada. 
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 Figura 21: A: Zimograma para atividade de CMCase. B: SDS-PAGE com EC. 
 

Os resultados mostrados até esse momento apontam que a enzima presente no EC 
de massa molecular 17 kDa, tem caráter bifuncional, capaz de hidrolisar as ligações β-1,4-
glicosidicas em celulose e β-1,4-xilosidicas em xilana. Flint et al. (1993) em seus estudos 
observaram a presença de uma enzima bifuncional, com atividade para xilanase e celulase, 
produzida por Ruminococcus Flavefaciens. Pérez-Avalos et al. (2008) ao realizar a 
concentração do sobrenadante a partir da produção de Cellulomonas flavigena observaram 
por meio de atividades enzimáticas e zimogramas, a bifuncionalidade da enzima 
concentrada com massa molecular de 49 kDa, com atividade para xilanases e celulases, 
produzida por essa bactéria.  

Tendo em vista a importância das celulases e xilanases em degradar lignocelulose, 
uma enzima bifuncional portando ambas as atividades hidrolíticas, pode apresentar uma 
grande vantagem na produção de bioetanol, tanto no processamento de alimentos quanto 
no preparo da alimentação animal (CHANG, et al., 2011).  

 
5.2.2 CARACTERIZAÇÃO PARCIAL DO EXTRATO CONCENTRADO 

PRODUZIDO POR S. thermocerradoensis I3 EM FSS 
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A completa degradação dos resíduos lignocelulósicos à glicose e a outros 
oligômeros requer reações sinérgicas entre diferentes enzimas, por isso a caracterização de 
cada uma das enzimas co-relacionadas é crucial (ANG et al., 2013). Para a determinação 
da temperatura e pH ótimos do EC foi realizado a atividade de CMCase, FPase e xilanase 
nas temperaturas de 30 °C à 80 °C e na faixa compreendida entre os pH 3,0 e pH 8,0.  
 
5.2.2.1 pH e temperatura ótimos para atividade de CMCase 
 

A análise dos resultados obtidos, demonstrou que o EC possui sua maior atividade 
de CMCase em pH 6,0 e a atividade foi mantida a mais de 70% na faixa de pH 
compreendida entre 7,0 e 9,0 (Figura 22).  

 

 
Figura 22: pH ótimo para atividade de CMCase do EC. 
 

A CMCase produzida em FS e caracterizada por Brito-Cunha et al. (2015) apresenta 
atividade em faixas de pH semelhantes, sendo a maior registrada em pH 5,0. De acordo 
com os resultados obtidos por Pérez-Avalo et al. (2008) o sobrenadante de cultura 
apresentou maior atividade de CMCase em pH 6,0 e 7,0. Esses resultados corroboram com 
os obtidos no presente trabalho e confirmam o perfil levemente acidófilo presente em 
outras celulases. 

O gráfico da Figura 23 demonstra a influência da temperatura na atividade da 
CMCase do EC sendo observado a atividade ótima em 55 °C, resultado próximo a 
temperatura ótima mais comum encontrada em celulases.  
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  Figura 23: Temperatura ótima para atividade de CMCase do EC.  
 

A temperatura ótima observada para essa CMCase do EC condiz com a temperatura 
ótima observada por outros autores (PÉREZ-AVALO et al., 2008; CHANG et al., 2011; 
BRITO-CUNHA et al., 2015). 
 
5.2.2.2 pH e temperatura ótimos para atividade de FPase 
 

Em todas as faixas de pH a atividade de FPase foi mantida acima de 60% em relação 
a maior atividade obtida (pH 6,0) (Figura 24). Essa ampla tolerância ao pH mostrou que 
esse parâmetro não influencia de forma significativa na atividade de FPase.  

 

 
Figura 24: pH ótimo para atividade de FPase do EC. 
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A temperatura ótima para a atividade de FPase presente no EC foi obtida em 80 °C 
e em 35 °C, 50 °C e 60 °C picos acima de 80% de atividade, em relação a maior atividade 
registrada (Figura 25). 
 

 
Figura 25: Temperatura ótima para atividade de FPase do EC. 

 
Brito-Cunha et al. (2015) analisou a influência da temperatura e do pH na atividade 

de FPase produzida por S. thermocerradoensis I3 em FS. A maior atividade foi obtida na 
faixa de pH compreendida entre 4,0 e 5,0 e nos pH 6,0 e 8,0. Em relação a temperatura a 
maior atividade foi observada em 45 °C. As diferenças entre pH e temperatura ótima entre 
FPase produzida pelo I3 em FSS e em FS, confirma a existência de um sistema múltiplo 
de celulases produzidas por S. thermocerradoensis I3 (VINHA et al., 2011). 
 
5.2.2.3 pH e temperatura ótimos para atividade de Xilanase 

 
O EC apresentou dois picos de atividade em pH 6,0 e pH 8,0, aproximadamente 

60% da atividade de xilanase foi mantida na faixa de pH entre 4,0 e 9,0 (Figura 26). 
Portanto, a xilanase do material concentrado apresenta uma faixa de estabilidade, em 
relação ao pH, apropriada para ser utilizada em processos bioquímicos que ocorram numa 
ampla faixa de pH abrangendo perfis ácidos e básicos. 
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Figura 26: pH ótimo para atividade de xilanase do EC. 
 
  Streptomyces spp. 7b foi cultivado em FSS e a influência do pH na atividade de 
xilanase foi analisada, foi observado por Bajaj e Singh (2010) que a maior atividade de 
xilanase ocorreu em pH 6,0 e 7,0, mas também apresentou atividade em pH 5,0 (78%), 8,0 
(81%) e 9,0 (63%), em pH 10,0 a atividade da enzima decresceu drasticamente. A xilanase 
produzida pelo fungo T. aurantiacus miehe apresentou pH ótimo nas faixas de 5,0 e 5,5 
tendo sua atividade reduzida em 50% quando o pH passou de 5,5 para 6,5 (SILVA et al., 
2005). 

A temperatura ótima para a atividade de xilanase do EC foi a 70 °C e 80 °C, os 
resultados podem ser visualizados na Figura 27.  

 

 
Figura 27: Temperatura ótima para atividade de xilanase do EC. 
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A máxima atividade de xilanase produzida por Streptomyces sp. 7b em FSS 
encontrada por Bajaj e Singh (2010) foi a 50 °C, mas foi registrado também que a atividade 
permaneceu acima de 60% a 30, 40 e 60 °C. 

Os ensaios para avaliação do efeito do pH e da temperatura sobre a atividade de 
xilanase demonstraram que essa enzima produzida por S. thermocerradoensis I3 em FSS 
possuem alta atividade em temperaturas elevadas e em pH alcalino e por isso são enzimas 
muito desejáveis para aplicações biotecnológicas. 

 
5.2.3 ANÁLISE DA TERMOESTABILIDADE DAS ENZIMAS DO EXTRATO 

CONCENTRADO 
 
Sendo a termoestabilidade um importante parâmetro das enzimas aplicadas em 

processos biotecnológicos foi realizado a análise da termoestabilidade da atividade de 
xilanase e CMCase do EC. 

A Figura 28 mostra o gráfico de termoestabilidade da atividade de xilanase. A 50 
°C a atividade, após uma hora de incubação caiu para 26% da atividade inicial, e após três 
horas de incubação a atividade estava próxima de 0. A 60 °C após duas horas de incubação 
a atividade permaneceu a aproximadamente 60% da atividade inicial e após três horas de 
incubação caiu para 34% da atividade inicial. A 70 °C a enzima apresentou um perfil de 
estabilidade semelhante, após uma hora de incubação a atividade caiu para 20% da 
atividade inicial e após duas horas permaneceu com aproximadamente 25% da atividade 
inicial.  
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Figura 28: Termoestabilidade da atividade de xilanase do EC às temperaturas de 50 °C, 60 °C e 70 
°C.  

 
 

 Segundo Brito-Cunha et al. (2013) o extrato bruto de S. thermocerradoensis I3 
cultivado em FS contendo xilanase após quatro horas de incubação, foi capaz de reter 70% 
da sua atividade inicial, avaliando as temperaturas de 50 °C e 80% na temperatura de 60 
°C, após 8 horas de incubação mantiveram 75% da atividade a 50 °C e 55% da atividade à 
60 °C. A xilanase de Streptomyces spp. 7b não se apresentou altamente termoestável, mas, 
a enzima mostrou estabilidade a 50 °C durante 30 e 45 minutos (BAJAJ & SINGH, 2010). 

A atividade de CMCase apresentou termoestabilidade à 50 °C, 60 °C e 70 °C sendo 
que a atividade permaneceu acima de 60% após 5 horas de incubação em todas as 
temperaturas (Figura 29). 
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Figura 29: Termoestabilidade da atividade de CMCase do EC às temperaturas de 50 °C, 60 °C e 70 
°C.  

 
A atividade de CMCase produzida por S. viridobrunneus SCPE-09 mostrou-se 

estável à 50 °C, retendo mais de 80% da atividade máxima, mesmo depois de duas horas 
de incubação (VINHA et al., 2011). A endoglucanase analisada por Azizi et al. (2015) 
demostrou ter estabilidade termal à 55 °C e a 65 °C após quatro horas de incubação, tendo 
sua atividade mantida acima de 50% em comparação ao controle. 

Embora uma grande parte das CMCases apresentem termoestabilidade a 
temperaturas abaixo de 50 °C, algumas, como a observada nesse trabalho, apresentam 
meia-vida em temperaturas superiores a 60 °C. A endoglucanase produzida por 
Streptomyces transformant T3-1 caracterizada por Jang & Chen (2003), também 
apresentou essa característica, após 15 horas de incubação à 60 °C e após cinco horas de 
incubação à 70 °C, a enzima ainda apresentava 50% de atividade comparada a atividade 
inicial.  

 
5.2.4 EFEITO DE ÍONS METÁLICOS, EDTA, SDS E β-MERCAPTOETANOL 

SOBRE A ATIVIDADE DE XILANASE E CMCase  
 
O estudo dos efeitos dos íons metálicos e de outros agentes químicos é importante 

para a caracterização das enzimas de aplicação industrial. O efeito de íons metálicos como 
ativadores ou inibidores pode ser atribuído a uma mudança na solubilidade, no 
comportamento dos nutrientes ionizados e ainda mudança nas propriedades catalíticas da 
própria enzima (EL-GENDY; EL-BONDKLY, 2014). 

0
20
40
60
80

100
120

0 1 2 3 4 5 6

ATI
VID

ADE
 RE

LAT
IVA

 CM
Cas

e%

TEMPO (HORAS)

50°C
60°C
70°C



 

48 
 

Alguns íons metálicos podem fazer parte do complexo enzimático ou ainda 
funcionar como um co-fator para aumentar a atividade da enzima. O aumento da atividade 
enzimática pode ser devido ao fato de alguns íons metálicos atuar aumentando a 
estabilidade da enzima pelo seu substrato ou ainda podem atuar estabilizando a 
conformação do sitio catalítico (CHAUVAUX, et al., 1995). 

Celulases são enzimas propensas a interferências causadas por íons metálicos. No 
ambiente natural os íons metálicos podem surgir a partir de outras atividades microbianas 
ou eventos abióticos e nos processos industriais os íons metálicos podem ser derivados a 
partir dos tratamentos da biomassa utilizada como matéria prima. Fe2+, Cu2+ e Mn2+ estão 
dentre os íons metálicos que mais causam inibição na atividade de celulases (TEJIRIAN 
&  XU, 2010). 

Os íons utilizados foram selecionados com base na literatura de acordo com a 
indução e inibição na atividade de algumas enzimas. O efeito dos íons metálicos, do β-
mercaptoetanol, do SDS e do EDTA na concentração de 5 mM sobre a atividade de 
xilanase e CMCase foi avaliado e os resultados são apresentados na Tabela 1. 
 
Tabela 1. Efeito de íons metálicos, β-mercaptoetnaol, SDS e EDTA nas atividades de xilanase e 
CMCase do EC. 

Atividade Relativa (%)a 
Íonsb Xilanase CMCase 

Controle  100 ± 0,01 99,87 ± 0,03 
NaCl - 60,45 ± 0,01 
KCl - 100 ± 0,06 
AgCl 5,23 ± 0,02 86,52 ± 0,01 

NH3Cl 16,86 ± 0,04 108,2 ± 0,31 
FeSO4 44,77 ± 0,01 21,91 ± 0,03 
CuCl 46,51 ± 0,05 26,32 ± 0,07 
ClAl 47,67 ± 0,03 91,81 ± 0,10 

MnSO4 50,00 ± 0,01 43,7 ± 0,09 
MgCl 59,30 ± 0,03 63,22 ± 0,11 
CaCl 63,95 ± 0,02 99,62 ± 0,11 

ZnSO4 72,67 ± 0,01 11,59 ± 0,26 
LiCl 79,65 ± 0,01 60,58 ± 0,16 
HgCl 101,16 ± 0,00 74,81 ± 0,09 
BaAl 119,77 ± 0,02 141,2 ± 0,36 

   
β-mercaptotanol 1,74 ± 0,03 21,03 ± 0,19 

EDTA 42,44 ± 0,02 0 
SDS 39,53 ± 0,02 13,22 ± 0,18 

a Atividade relativa é expressa em porcentagem em relação ao controle (100% com atividade 
enzimática de 1,647 U/mL para xilanase, 1,373 U/mL para CMCase.  
b A concentração final da reação foi de 5 mM. 
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Para a atividade de xilanase houve redução da atividade na presença dos íons Cl+ 

(52,33%), NH4+ (83,14%); Cu2+ (53,49%); Ag+ (94%); Mn2+ (50%); Fe3+ (55,23%) e em 
presença de β-mercaptoetanol demonstrou redução de 98% da atividade, na presença de 
EDTA e SDS a atividade reduziu 57% e 60%, respectivamente. Houve ativação na 
atividade de xilanase na presença de Ba2+ (119,77%) e Hg2+(101,16%).  

No trabalho de El-Gendy e El-Bondkly (2014), a atividade de xilanase produzida 
por Streptomyces spp. ESRAA-301097 foi avaliada após incubação em solução de íons 
metálicos. Na presença Hg2+, Cd2+, Pb2+, Ni+ e Li+ a atividade reduziu para 38, 87, 90, 79 
e 81%, respectivamente. Na presença de SDS a atividade reduziu 59% em relação a 
atividade do controle e em solução de EDTA não houve efeito inibitório na atividade de 
xilanase.  

A atividade da endo-β-1,4-xilanase de Streptomyces sp. AMT-3 reduziu para 18,3, 
16 e para 17,7% na presença de Cu2+, Fe2+ e Mn2+, respectivamente, em comparação ao 
controle (NASCIMENTO et al., 2002). 

Para a atividade de CMCase houve redução na presença de Cu2+ (26,32%), Mn2+ 
(43,7%), Zn2+ (11,59%), Fe3+ (21,91%), β-mercaptoetanol (21,03 %) e SDS (21,03%) em 
relação a atividade registrada no controle. Não houve atividade de CMCase em presença 
de EDTA, essa completa inibição é justificada pelo fato de que esta enzima não dispõe de 
íons divalentes, necessários para a ligação estável com o EDTA.  

Houve ativação da atividade de CMCase na presença de NH4+ e Ba2+ para 108,2% 
e 141,2%, respectivamente. 

Os resultados apresentados por Brito-Cunha et al. (2015) corroboram com os 
apresentados neste trabalho, pois a atividade de CMCase foi inativada por EDTA (54,4% 
de inativação) e pelos íons Mg2+ (39% de inibição); Ba2+ (35% de inibição) e NH4+ (37% 
de inibição). 

A atividade de CMCase produzida por S. viridobrunneus SCPE-09 foi influenciada 
negativamente pelos íons Cu2+, Fe2+ e Mn2+, enquanto que na presença de Ca2+ e Na+ a 
atividade de CMCase sofreu pouco ou nenhum efeito (VINHA et al., 2011). 

A partir desses resultados podemos determinar o que pode ser incluído e excluído 
nas aplicações industriais da presente enzima tornando-a amplamente eficaz.   
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5.2.5 HIDRÓLISE ENZIMÁTICA  
 
5.2.5.1 Hidrólise enzimática de diferentes substratos  

 
O EC foi incubado em xilana 1%, CMC 1%, celobiose, FT e farelo de soja diluídos 

em tampão Fosfato de sódio pH 6,0 à 50 °C durante 48 horas, as amostras foram analisadas 
em TLC, que apresenta-se como um método simples e qualitativo na análise da liberação 
de monossacarídeos e oligossacarídeos durante a hidrólise. 

Assim pode-se observar qualitativamente a liberação de oligossacarídeos, xilose e 
xilooligômeros na hidrólise realizada com CMC 1%, xilana 1%, celobiose e FT e farelo de 
soja (Figura 30). 
 

 
Figura 30: TLC realizada com hidrolisado obtido a partir de reação de hidrólise com enzima 
presente no EC. Marcadores : Glicose, Xilose, Celobiose e xilooligassacarídeos. Amostras :  EC+ 
1-Xilana ; 2-CMC ; 3-Farelo de trigo ; 4-Farelo de soja ; 5-Celobiose.   

 

Gli    Xil   Cel   X1   X2   X3   X4           1           2             3            4            5 
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A hidrólise de substratos celulósicos leva a produção inicial de oligossacarídeos 
tais como : celobiose, celotetrose e celopentose, posteriormente esses oligossacarídeos 
podem ser convertidos em glicose (SASAKI et al., 1998). Os oligossacarídeos podem ter 
aplicações diretas em produtos farmacêuticos e na agricultura, mas a indústria de alimento 
é o principal local de utilização dessas substâncias, especialmente em alimentos dietéticos 
pois os oligossacarídeos atuam como substitutos do açúcar (CRITTENDEN e PLAYNE, 
1996). 

A hidrólise enzimática apresenta grande potencial de utlização pois apresenta um 
menor custo comparado a hidrólise ácida ou alcalina, uma vez que é realizada em 
temperaturas mais baixas e pH mais neutro, dessa forma, não é necessário o uso de 
maquinários específicos (DUFF e MURRAY, 1996).  
 
5.2.5.2 Hidrólise enzimática do BCA pré-tratado por explosão a vapor  
 

Alguns mecanismos limitam a acessibilidade das celulases à fibra de celulose, dentre 
esses mecanismos a presença de xilana (hemicelulose) é um dos mais relevantes. A adição 
de xilanase às celulases aumenta a eficiência da hidrólise, pois a presença de xilanase 
facilita o acesso das enzimas à celulose. Além disso, sistemas com xilanase requerem 
quantidades menores de celulase reduzindo os custos nos processo de hidrólise enzimática 
(HU et al., 2011).   

Estudos recentes tem mostrado que as hemiceluloses, principalmente sob a forma de 
xilana e seus oligómeros, podem inibir à atividade das celulases. Assim, a remoção de 
hemiceluloses torna-se de elevada importância para a realização da conversão de celulose 
a glicose (QING & WYMAN, 2011) 

O uso das hemicelulases arabinofuranosidase, β-xilosidase e endoxilanase para a 
suplementação da celulase comercial Accellerase 1500 (DuPont) levou ao aumento em até 
50% da liberação de glicose a partir da hidrólise do BCA, demonstrando a capacidade 
dessas enzimas em melhorar a digestibilidade da celulose e tornar a hidrólise mais eficiente 
(CINTRA, 2016). 

Com esse objetivo, foi proposta uma análise da ação do EC com atividade xilanolítica 
e celulolítica sobre a eficiência hidrolítica do complexo enzimático Accellerase 1500 
composto por exoglucanase, endoglucanase, hemi-celulase e β-glicosidase. A Accellerase 
1500 é produzida por uma linhagem mutante de Trichoderma reesi e é muito eficiente no 
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processamento da biomassa lignocelulósica devido a uma grande concentração de β-
glicosidase garantindo, desta forma, uma maior liberação de glicose (XU & GENENCOR, 
2010). 
 Os resultados obtidos por meio do teste de Glicose Enzimática Líquida revelou a 
liberação de 26,68 mg/dL de glicose obtida pela hidrólise do BCA pré-tratado realizada 
pelo complexo enzimático Accellerase 1500, 8,22 mg/dL de glicose liberados pela 
hidrólise realizada apenas pela enzima do EC e 47, 04 mg/dL de glicose a patir da hidrólise 
realizada com o EC suplementado pela Accellerase (Figura 31).  

 
Figura 31: Teste de Glicose Enzimática do efeito da suplementação de Accellerase 1500 com EC 
durante hidrólise de BCA.  
 
 Esses resultados sugerem que a suplementação do complexo enzimático 
comercial com o EC levou ao aumento de 76,3% de glicose liberada, revelando a 
capacidade do EC em melhorar a degradação da BCA e aumentar o rendimento da 
hidrólise.  
 Uma endoxilanase de A. nidulans e uma arabinofuranosidase de A. niger foram 
utilizadas para suplementar celulases comerciais (Accellerase 1500 e Cellic – Novozymes) 
durante a hidrólise da palha de trigo, ao fim do processo de hidrólise houve um aumento 
de 10% no rendimento, demonstrando o potencial da suplementação por hemicelulases ao 
tornar o processo de hidrólise mais eficaz (ALVIRA ; NEGRO ; BALLESTEROS, 2011).  
 A suplementação com o EC pode reduzir a carga enzimática requerida para a 
hidrólise da lignocelulose, diminuindo assim os custos desse processo. O melhor 
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desempenho da hidrólise com uso do EC dá-se ao fato de que a atividade xilanolítica do 
EC promove a remoção da xilana e xilooligômeros que atuam como barreira à ação das 
celulases (QING & WYMAN, 2011).  

Os dados quantitativos podem ser observados de forma qualitativa por meio da TLC 
(Figura 32). 

 
Figura 32: TLC realizada com hidrolisado obtido a partir de reação de hidrólise do BCA com EC 
suplementada com o complexo enzimático Accellerase 1500. Marcadores : Glicose e Xilose. 
Amostras :  1-BCA+EC ; 2-BCA+Accellerase ; 3-BCA+EC+Accellerase.    
 
  Observa-se através da TLC da hidrólise do BCA que houve liberação não somente 
de oligossacarídeos e glicose, mas também de xilose e xilooligômeros que são os principais 
açúcares hemicelulósicos que podem ser utilizados como fonte de carbono e energia em 
processos de fermentação. Além disso, a xilose pode ser convertida em xilitol que 
apresenta ser uma molécula de interesse econômico, principalmente na fabricação de 
adoçantes. Xilitol apresenta vantagens sobre a glicose e a sacarose, pois possui baixo valor 
calórico e atua como anticarcinogênico (PARAJO & DOMINGUEZ, 1996 ; SILVA et al., 
1998 ; KIM et al., 1999). 

   Gli   Xil     1        2        3   
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6 CONCLUSÕES  
 
Com base nos resultados obtidos neste trabalho foi possível concluir que: 
 

 O Isolado 3 de S. thermocerradoensis utilizou com sucesso o farelo de trigo como 
fonte de carbono, apresentando um bom desempenho na produção e secreção de 
celulases e xilanases na FSS. 

 A FPase presente no EB apresentou: maior atividade em pH 6,0 e temperatura de 
60 °C.  

 A atividade de CMCase presente no EB apresentou: maior atividade nos pH 4,5 e 
5,5 e em temperatura de 55 °C, possui termoestabilidade de 80% após quatro horas 
de incubação à 50 °C, 50% após cinco horas de incubação à 60 °C e 60% após cinco 
horas de incubação à 70 °C. 

  A xilanase presente no EB apresentou: maior atividade em pH 8,0 e em 
temperatura de 70 °C, possui termoestabilidade de 40 e 60% após duas horas de 
incubação à 50 °C e 60 °C, respectivamente.  

 O sobrenadante concentrado apresentou uma enzima bifuncional de massa 
molecular de 17 kDa, com atividade para xilanases e celulases, observadas por meio 
de atividade enzimática e análise de zimograma. 

 A FPase do EC teve sua atividade mantida a mais de 90% na faixa de pH 
compreendida entre 3,0 e 6,0, e maior atividade à 80 °C. 

 A atividade de CMCase do EC apresentou: maior atividade em pH 6,0 e na 
temperatura de 55 °C. A atividade de CMCase apresentou estabilidade acima de 
50% ao ser avaliada nas temperaturas 50 °C, 60 °C e 70 °C após quatro horas de 
incubação. A atividade da enzima é inibida na presença dos íons Cu2+, Zn2+, Mn2+, 
Fe3+ e na presença de β-mercaptoetanol, EDTA e SDS; ocorre ativação da atividade 
na presença de NH4+ e Ba2+. 

 A xilanase do EC apresentou: maior atividade em pH 8,0 à 70 °C; possui 
termoestabilidade de 60% após duas horas de incubação à 60 °C; ocorre inibição 
da atividade quando em presença dos íons Ba2+, Ag+ e na presença de β-
mercaptoetanol, EDTA e SDS e ocorre ativação da atividade na presença de Ca2+ e 
Hg2+. 
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 As hidrólises dos diferentes substratos (farelo de trigo e de soja, xilana, CMC, 
celobiose e BCA) apresentaram a partir da análise por TLC a liberação de 
monossacarídeos, oligossacarídeos e xilooligossacarídeos.  
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7 PERSPECTIVAS 
 
A partir das conclusões têm-se por perspectivas: 
 

 Publicar artigo em periódico científico para contribuir com as pesquisas 
biotecnológicas. 

 Decifrar a estrutura tridimensional da enzima concentrada. 
 Realizar o sequenciamento do gene da enzima presente no extrato concentrado. 
 Realizar a clonagem e a expressão heteróloga do gene em procarioto (Escherichia 

coli) e eucarioto (Pichia pastoris). 
 Avaliar potenciais aplicações biotecnológicas, especialmente na nutrição. 
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