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RESUMO 

 

O presente trabalho avaliou o efeito de métodos de pré-tratamento, ainda não testados, 

na hidrólise do bagaço de cana realizada com coquetéis enzimáticos fúngicos 

produzidos on-site. Além disso, o extrato enzimático de C. cubensis foi melhorado, por 

meio de alterações em suas condições de cultivo, e as enzimas α-arabinofuranosidases 

desse fungo foram purificadas, caracterizadas e avaliadas na hidrólise do bagaço de 

cana-de-açúcar pré-tratado alcalino. Os melhores resultados mostraram que o pré-

tratamento hidrotérmico permitiu a conversão de mais de 60% da glicana pelo blend 

enzimático C. cubensis-P.pinophilum, além de diminuir a necessidade de hemicelulases 

no processo. O farelo de trigo se destacou, em relação ao capim elefante e ao bagaço de 

cana-de-açúcar, como fonte de carbono no crescimento do C. cubensis. O melhor 

extrato enzimático, obtido a partir do crescimento do fungo em uma mistura do farelo 

de trigo e farinha de beterraba, na proporção 1:1, se mostrou mais completo e eficiente 

na sacarificação do bagaço de cana submetido ao pré-tratamento ácido ou alcalino, se 

comparado ao extrato enzimático obtido com farelo de trigo puro. A partir desse 

coquetel, foram purificadas e caracterizadas duas α-arabinofuranosidases, denominadas 

α-Ara1 e α-Ara2. As duas enzimas foram satisfatoriamente estáveis a 50 °C, com meia-

vidas de 68 e 77 horas, respectivamente, e apresentaram pH e temperatura ótimos 

próximos a 4,0 e 60 °C. A α-Ara1 foi identificada como membro da família GH51 e a α-

Ara2 como uma GH54. Se comparada à α-Ara1, α-Ara2 apresentou maior atividade 

específica em diferentes substratos, além de maiores eficiências catalíticas ao atuar 

sobre substratos naturais e complexos, provavelmente devido à presença do domínio de 

ligação à carboidrato CBM42, presente na estrutura desse enzima. A suplementação do 

coquetel comercial Multifect® CL com a α-Ara2 aumentou 1,6 vezes e liberação de 

glicose e 3,6 vezes a produção de xilose. Resultado idêntico foi observado após a 

combinação do coquetel comercial com as duas α-arabinofuranosidases purificadas, o 

que indicou sinergismo entre as mesmas. Portanto, o presente estudo contribui para 

maior conhecimento dos efeitos de diferentes pré-tratamentos na atuação das enzimas 

produzidas por C. cubensis, bem como traz algumas inovações relacionadas ao processo 

de produção de enzimas desse fungo e ao estudo de novas α-arabinofuranosidases com 

potencial para aplicação na indústria de etanol lignocelulósico. 
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ABSTRACT 

The present work evaluated the effect of pretreatment methods, not yet tested, on the 

sugarcane bagasse saccharification performed with fungal enzymatic cocktails produced 

on-site. In addition, the C. cubensis enzymatic extract was improved by changes in its 

culture conditions, and its α-arabinofuranosidases were purified, characterized and 

evaluated in the alkali pretreated sugarcane bagasse saccharification. The best results 

showed that the hydrothermal pretreatment allowed the conversion of more than 60% of 

the glycan by the enzymatic blend C. cubensis-P.pinophilum, in addition to reducing the 

requeriment for hemicellulases in the process. Wheat bran stood out in relation to 

elephantgrass and sugarcane bagasse as carbon source in the growth of C. cubensis. The 

best enzyme extract, obtained from fungus growth in a 1:1 ratio of wheat bran and beet 

flour, showed to be more complete and efficient in hydrolysis of sugarcane bagasse 

submitted to pretreatment with sodium hidroxide or sulfuric acid, if compared to 

cocktail obtained with wheat bran only. From this cocktail, two α-arabinofuranosidases, 

α-Ara1 and α-Ara2, were purified and characterized. The two enzymes were 

satisfactorily stable at 50 °C, with half-lives of 68 and 77 hours, respectively, and 

presented optimum pH and temperature close to 4.0 and 60 °C. Α α-Ara1 was identified 

as a member of the GH51 family and α-Ara2 as a GH54. Compared to α-Ara1, α-Ara2 

presented higher specific activity in different substrates, as well as higher catalytic 

efficiencies when acting on natural and complex substrates, probably due to the 

presence of the CBM42 carbohydrate binding domain, present in the structure of this 

enzyme. Supplementation of the commercial cocktail Multifect® CL with α-Ara2 

increased 1.6-fold glucose production and 3.6-fold xylose production. The same result 

was observed after the combination of the commercial cocktail with the two purified α-

arabinofuranosidases, which indicated synergism between them. Therefore, the present 

study contributes to a better knowledge about the effects of different pretreatments on 

the enzymes produced by C. cubensis performance, as well as some innovations related 

to the enzyme production process by this fungus and the study of new α-

arabinofuranosidases with potential for application in the lignocellulosic ethanol 

industry. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1892, Rudolf Diesel criou um protótipo de motor capaz de funcionar a base 

de combustível renovável produzido a partir do óleo de amendoim e outros óleos 

vegetais. Entretanto, em 1900, os combustíveis destilados a partir do petróleo 

apresentaram-se como alternativa mais barata e facilmente disponível. Com isso, a 

indústria de combustível baseada em petróleo firmou-se no mercado mundial até os 

anos 70, momento no qual ocorreu a crise do petróleo. Nesse contexto, houve uma 

significativa diminuição da oferta desse combustível que, juntamente com a alta dos 

preços desse recurso não renovável, reacendeu o interesse pelos combustíveis 

alternativos e renováveis (RUPPEL; HALL, 2007). Ao mesmo tempo, a economia 

global estava em crescimento e a necessidade por energia limpa e recursos renováveis 

encontrava-se em contínuo aumento (RIVALDI et al., 2007). Desde então, o interesse 

na redução da poluição ambiental e aquecimento global, bem como a busca intensiva 

por fontes alternativas de energia e processos sustentáveis incentivam o mercado 

mundial de combustíveis “limpos” (RUPPEL; HALL, 2007).  

O Brasil foi um dos países pioneiros na produção de biocombustíveis. Na década 

de 1970, foi lançado o programa brasileiro Proálcool a fim de substituir a gasolina pelo 

álcool e, consequentemente, diminuir a dependência política e econômica dos países 

produtores de petróleo. Neste programa, a cana-de-açúcar foi a matéria-prima escolhida, 

e como consequência, estudos agrícolas e tecnológicos foram intensificados, levando o 

Brasil a uma posição favorável na produção deste biocombustível (RODRIGUES, 

2014). Entretanto, dentre outras alternativas como por exemplo cultivares de cana 

energia e melhoramento genético de leveduras , o aprimoramento das tecnologias que 

utilizam a biomassa lignocelulósica pode contribuir para aumentar ainda mais a 

produção brasileira de etanol e a sustentabilidade do processo, sem aumentar a área de 

cultivo de cana-de-açúcar. 

De forma geral, a conversão da biomassa lignocelulósica em etanol de segunda 

geração envolve três etapas: pré-tratamento (desestruturação e aumento da 

disponibilidade da celulose e hemicelulose), sacarificação (conversão enzimática da 

celulose e hemicelulose em monômeros de açúcar) e fermentação (conversão dos 

açúcares em etanol por microrganismos fermentadores). Em todas estas etapas existem 
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grandes gargalos tecnológicos que precisam ser superados para tornar o processo viável. 

Alguns dos desafios a serem vencidos são a descoberta de um método de pré-tratamento 

eficiente, barato e com baixo impacto ambiental e o alto preço das enzimas comerciais 

atualmente utilizadas na etapa de sacarificação da biomassa lignocelulósica (DE 

ALMEIDA et al., 2014; GAN; ALLEN; TAYLOR, 2003).  

Apesar da etapa de pré-tratamento ter como principal objetivo desestruturar a 

biomassa lignocelulósica, os métodos que podem ser utilizados atuam por diferentes 

mecanismos. Assim, o efeito de vários tipos de pré-tratamento sob a ação de diferentes 

coquetéis enzimáticos tem sido alvo de muitas pesquisas, uma vez que a eficiência da 

etapa de sacarificação depende não apenas da severidade e tipo do pré-tratamento 

empregado, mas também da composição química da biomassa e das enzimas utilizadas 

na hidrólise (MAITAN-ALFENAS et al., 2015).  

Na tentativa de contribuir para a comercialização do etanol de segunda geração, 

estudos com novos organismos produtores de enzimas lignocelulolíticas, avaliação de 

diferentes sistemas de cultivo, obtenção de coquetéis enzimáticos mais eficientes, 

estudos com reciclagem de enzimas e utilização de resíduos agropecuários como fontes 

de carbono para a produção das enzimas são algumas das estratégias que vêm sendo 

utilizadas visando o descobrimento e desenvolvimento de celulases e hemicelulases 

com alta eficiência hidrolítica, estáveis e que tenham baixo custo.   

Dessa forma, o presente estudo, cuja relevância situa-se no âmbito econômico 

(geração de enzimas a baixo custo, reaproveitamento de resíduos e sustentabilidade da 

produção do etanol de segunda geração) e também ambiental (redução da poluição 

causada por rejeitos industriais e incentivo à produção de biocombustíveis); contribui 

para avaliação de diferentes métodos de pré-tratamento do bagaço de cana-de-açúcar e 

maior aprofundamento acerca das melhores condições de obtenção e atuação das 

enzimas produzidas pelo fungo Chrysoporthe cubensis. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. O etanol de segunda geração 

 A crise do petróleo da década de 1970 incentivou, em âmbito mundial, a busca 

por fontes alternativas de energia e o Brasil, utilizando a estrutura canavieira utilizada 

principalmente na produção de açúcar, lançou o Programa Nacional do Álcool - 

Proálcool (MORAES; BACCHI, 2014). 

 Criado em 1975, o Proálcool foi uma iniciativa governamental para fazer frente 

aos sucessivos aumentos do preço do petróleo. O programa tinha como objetivo garantir 

o suprimento de etanol no processo de substituição da gasolina e apoiar o 

desenvolvimento tecnológico da indústria sucroalcooleira. Na primeira fase do 

programa, até 1979, a ênfase foi a produção de etanol anidro para ser misturado à 

gasolina. Na segunda fase, a ênfase passou a ser o etanol hidratado, usado puro em 

motores adaptados para o combustível. Quando os preços do petróleo começaram a cair, 

no fim da década de 80, a produção do etanol hidratado declinou, mas, apesar das 

flutuações conjunturais, o etanol manteve-se como importante componente na matriz 

energética brasileira, uma vez que passou a ser misturado à gasolina em percentuais de 

até 25%. Em 2003, para se adaptar às tendências do mercado de energia, a indústria 

automotiva brasileira passou a fabricar em grande escala os carros bicombustíveis – os 

modelos flex - que garantem o escoamento da produção de etanol e ampliam a liberdade 

de escolha dos consumidores (ANP, 2011). 

 Pioneiro mundial no uso de biocombustíveis, o Brasil alcançou uma posição 

almejada por muitos países que buscam fontes renováveis de energia como alternativas 

estratégicas ao petróleo. A matriz energética brasileira, um conjunto de fontes de 

energia ofertado no país, pode ser considerada uma das mais limpas do planeta. Em 

2017, cerca de 43% da oferta de energia do país foi proveniente de fontes renováveis, 

enquanto que nas matrizes energéticas mundial e da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) esse percentual foi de apenas 14% e 10%, 

respectivamente, no mesmo ano. Além disso, o etanol e o bagaço da cana-de-açúcar 

representaram cerca de 40% do total da oferta energética renovável disponível e 

utilizada no Brasil durante 2017 (Figura 1) (BRASIL, 2018). 
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Figura 1: Oferta interna de energia no Brasil em 2017 (BRASIL, 2018). 

 Comparado aos combustíveis fósseis, o etanol apresenta as vantagens de ser uma 

fonte renovável de energia e de contribuir para a redução das emissões de dióxido de 

carbono. O Brasil encontra-se em uma posição favorável no que se refere à produção de 

etanol, por apresentar vantagens relacionadas à tecnologia de produção desse 

biocombustível. Algumas dessas vantagens são a possibilidade de liderança na 

agricultura de energia e mercado de biocombustíveis, sem ampliar a área desmatada ou 

reduzir a área destinada à produção de alimentos, e a diversidade de matérias-primas em 

diferentes biomas (PACHECO, 2011). Todas essas características fazem do Brasil o 

segundo maior produtor de etanol do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos 

da América, que obtém o biocombustível a partir do milho. 

 O Brasil apresenta vantagens competitivas, se comparado a outros países, 

também em relação ao etanol de segunda geração, como o menor custo e a fácil 

disponibilidade de grandes quantidades de matéria- prima, especialmente diante da 

possibilidade de uso do bagaço e da palha da cana nestes novos processos (PACHECO, 

2011). Essa tecnologia pode, então, ser integrada à estrutura existente nas unidades 

produtoras, reduzindo os custos de instalação e operação. A estimativa é de que o 

aproveitamento do bagaço e parte das palhas e pontas da cana-de- açúcar eleve a 

produção de álcool em 30 a 40%, para uma mesma área plantada (PACHECO, 2011). 

 Atualmente, a Raízen e a GranBio são as duas empresas responsáveis pela 

produção de etanol celulósico no Brasil. A Raízen iniciou, em 2014, a operação da sua 

primeira planta industrial para a fabricação deste biocombustível em escala comercial. 

Esta planta fica localizada em Piracicaba (SP) e possui a capacidade instalada para 
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produzir 42 milhões de litros de etanol, sendo o bagaço e a palha da cana-de-açúcar as 

matérias-primas empregadas no processo. Até 2024, a Raízen planeja construir mais 

sete plantas de etanol celulósico, além da primeira inaugurada em Piracicaba. A 

expectativa é que essas unidades, ao serem localizadas próximas às plantas para 

produção de primeira geração, operem com capacidade máxima e produzam um bilhão 

de litros de etanol por ano. Já a  Bioflex 1, unidade industrial da GranBio focada em 

biocombustível de segunda geração, mais fortemente em etanol de segunda geração, é a 

primeira fábrica de etanol celulósico em escala comercial do Hemisfério Sul e o projeto mais 

inovador da indústria sucroalcooleira desde o Proálcool. Esta planta, instalada no município 

alagoano de São Miguel dos Campos, está em atividade desde 2014, sendo ela a grande 

responsável pela produção do etanol celulósico a partir da palha da cana-de-açúcar, com 

capacidade para gerar 82 milhões de litros deste biocombustível por ano.  

Diante disso, percebe-se que o desenvolvimento tecnológico e a produção do 

etanol de celulósico não excluem a tecnologia tradicional; todos eles coexistem e são 

complementares. Portanto, a integração e otimização dos processos de primeira e 

segunda geração são a chave para a produção de etanol com alta eficiência e 

sustentabilidade (PACHECO, 2011). 

2.2. A estrutura da biomassa lignocelulósica 

 A biomassa lignocelulósica é composta por resíduos agrícolas como palhas, 

cascas, caules, hastes, bagaços e farelos, madeiras decíduas e coníferas; resíduos da 

indústria de polpa e papel; resíduos de plantas herbáceas, entre outros (DODD; CANN, 

2009). Esses resíduos lignocelulósicos são fontes de energia abundantes, baratas e 

renováveis. Entretanto, uma vez acumulados em grandes quantidades no ambiente 

podem trazer sérias consequências (MAITAN-ALFENAS; VISSER; GUIMARÃES, 

2015). 

 O termo estrutura lignocelulósica refere-se à parte do vegetal que forma a parede 

celular (lamela média, paredes primária e secundária), constituída por microfibrilas de 

celulose inseridas em uma matriz de hemicelulose, pectina, lignina e uma pequena 

quantidade de proteínas estruturais (STICKLEN, 2008; ZHAO; ZHANG; LIU, 2012). A 

Figura 2 apresenta a composição da parede celular de biomassa lignocelulósica. 
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Figura 2: Estrutura da biomassa lignocelulósica (Adaptado de ALVES, 2011). 

 O percentual composicional dos constituintes da biomassa lignocelulósica pode 

variar conforme a espécie vegetal, como demonstrado na Tabela 1. A celulose e a 

hemicelulose são predominantes nestes biopolímeros e representam fontes em potencial 

de açúcares passíveis de serem fermentados. 

Tabela 1: Composição química parcial de algumas biomassas lignocelulósicas (Adaptado de COUTO et 

al., 2004). 

Biomassas Lignocelulósicas Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) 

Farelo de cevada 23,0 32,7 24,4 

Sabugo de milho 31,7 34,7 20,3 

Bagaço de cana 40,2 26,4 25,1 

Palha de arroz 43,5 22,0 17,2 

Palha de trigo 33,8 31,8 20,1 

Casca de aveia 30,5 28,6 23,1 

Palha de sorgo 34,0 44,0 20,0 

Forrageiras 45,0 31,4 12,0 
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As fibrilas da fração celulósica conferem força e flexibilidade ao material (DE 

CASTRO; PEREIRA JR, 2010).  Como pode ser observado na Figura 3, a celulose é 

um homopolissacarídeo linear formado por diversas unidades de glicose unidas através 

de ligações glicosídicas do tipo β (1→4), formando as celobioses (dímeros de glicose). 

As cadeias poliméricas se ligam através de ligações de hidrogênio (ALVES, 2011; 

CANILHA et al., 2012; DE CASTRO; PEREIRA JR, 2010). 

  

  

 

    

 

 

 

 

Apesar de existirem outros componentes da biomassa lignocelulósica que 

dificultem a conversão da celulose em glicose, a própria celulose possui seus 

empecilhos em relação à sua degradação por enzimas e/ou microrganismos. Isso se deve 

ao fato deste polissacarídeo possuir em sua estrutura regiões cristalinas e regiões 

amorfas, sendo as primeiras mais recalcitrantes à ação enzimática e microbiana do que 

as segundas. Tamanha recalcitrância, característica da celulose cristalina, é resultante da 

predominância de ligações de hidrogênio existente entre várias cadeias de  β-glicano ao 

longo de todo o seu comprimento  (ZHAO; ZHANG; LIU, 2012). Essas interações 

intermoleculares fazem com que parte da celulose se apresente como microfibrilas, ou 

seja, com porosidade reduzida em relação à celulose amorfa.  

  A hemicelulose consiste em uma cadeia ramificada de açúcares, cujas unidades 

incluem principalmente aldopentoses, como D-xilose e L- arabinose, e aldo-hexoses, 

como D-glicose, D-manose e D-galactose. Contém também acetatos e substituintes 

como L-arabinofuranosila, ácido D-glicurônico, ácido D-galactourônico e ácido α-D-4-

O-metilglicurônico, na cadeia principal ou nas ramificações (GÍRIO et al., 2010). Sua 

cadeia principal pode ser constituída de um só tipo de unidade (homopolímero), como a 

xilana, ou de dois ou mais tipos de unidade (heteropolímero), como a glicomanana, 

Figura 3: Estrutura da celulose (Adaptado de ALVES, 2011) . 
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unidas entre si por ligações de hidrogênio (ALVES, 2011; MARTINS; MATTOSO; 

PESSOA, 2009). A grande complexidade da fração hemicelulósica deve-se à presença 

de diferentes unidades monoméricas, bem como à diversidade de ligações e de 

ramificações, que fazem com que a hemicelulose se associe à celulose na estrutura da 

parede celular , além de conectá-la à lignina (BON et al., 2008). 

A xilana é a principal hemicelulose presente na parede celular das plantas, 

sendo, após a celulose, o polímero mais abundante encontrado na natureza. Sua cadeia 

principal é formada por monômeros de xilose e as ramificações podem ser variadas, 

sendo estas determinantes para o nome da molécula, como observado na Figura 4.  

 

 

Figura 4: Tipos de xilana (Adaptado de GÍRIO et al., 2010). 

 A lignina, por sua vez, tem como função o aumento da resistência da estrutura a 

ataques químicos e enzimáticos (DE CASTRO; PEREIRA JR, 2010). Ela é uma 

macromolécula tridimensional, amorfa, altamente ramificada e apresenta em sua 

estrutura inúmeros grupos aromáticos e alifáticos, com diversos anéis fenilpropânicos 
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substituídos ligados por meio de diferentes tipos de ligações, como do tipo éter 

(hidroxilas primárias e secundárias, carbonilas, carboxilas, ésteres e ligações etilênicas) 

ou carbono-carbono (ALVES, 2011). Diferentemente da celulose e hemicelulose, a 

lignina não está relacionada à moléculas simples de açúcar, não sendo pretendida por 

isso, para a produção de bioetanol por rotas fermentativas. Essa fração, no entanto, 

desempenha um papel fundamental para o sucesso da tecnologia de hidrólise, uma vez 

que dificulta o acesso à celulose (CANILHA et al., 2012). 

2.3. Conversão da biomassa lignocelulósica em etanol de segunda geração 

Uma vez que a composição química dos materiais lignocelulósicos consiste, 

principalmente, em polissacarídeos (celulose e hemicelulose) e lignina, eles podem ser 

reciclados e utilizados na produção de diversos produtos de valor agregado, dentre eles 

o etanol lignocelulósico (MAITAN-ALFENAS; VISSER; GUIMARÃES, 2015). 

Porém, para que tal conversão seja possível, antes da produção do etanol propriamente 

dita, a biomassa lignocelulósica deve ser submetida às etapas de pré-tratamento e 

sacarificação detalhadas a seguir.   

2.3.1. Métodos de pré-tratamento 

 Segundo Maitan-Alfenas et al. (2015), o pré-tratamento da biomassa é 

necessário para alterar tanto a estrutura do material quanto a composição química do 

mesmo, a fim de facilitar o acesso rápido e eficiente das enzimas e a hidrólise dos 

carboidratos em açúcares fermentáveis. Dentre os diversos tipos de pré-tratamentos 

disponíveis (Tabela 2), aqueles que combinam princípios físicos e químicos geralmente 

representam as melhores opções para fracionar a biomassa lignocelulósica. 

Idealmente, esta etapa deveria aumentar o acesso das enzimas à celulose não 

cristalina, despolimerizar parcialmente a celulose, solubilizar a hemicelulose e/ou a 

lignina, modificar a estrutura da lignina, maximizar a digestibilidade do material pré-

tratado, minimizar a perda de açúcares e diminuir os custos operacionais (CANILHA et 

al., 2012). Entretanto, apesar das vantagens, todos os métodos também apresentam 

desvantagens e a relação custo x benefício deve ser avaliada considerando-se o objetivo 

desta etapa.  
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Tabela 2: Diferentes técnicas de pré-tratamento da biomassa lignocelulósica (CANILHA et al., 2012). 

Tipos Técnicas Objetivo 

Físico 

Moagem Reduzir cristalinidade da celulose 

Pirólise Degradar celulose em glicose 

Micro-ondas Remover hemicelulose e lignina 

Físico-químico 

Explosão a vapor Remover hemicelulose 

AFEX Remover lignina 

Explosão com CO2 Remover lignina 

Hidrotérmico Remover hemicelulose 

Químico 

Ácido Remover hemicelulose 

Básico Remover lignina 

Delignificação oxidativa Remover lignina 

Ozonólise Remover hemicelulose e lignina 

Organosolv Remover lignina 

Oxidação úmida Remover lignina 

Biológico 
Utilização de 

microrganismos 
Remover hemicelulose e lignina 

Uma das estratégias utilizadas para facilitar o acesso das celulases à celulose é a 

alteração e remoção parcial da fração hemicelulósica. Os métodos mais conhecidos que 

atuam principalmente na hemicelulose, segundo polissacarídeo mais abundante na 

parede celular vegetal (SILVEIRA et al., 2015), são o pré-tratamento ácido, pré-

tratamento hidrotérmico e explosão a vapor (ALVIRA et al., 2010; SILVEIRA et al., 

2015). O uso de ácido sulfúrico diluído é a técnica mais usual em escala industrial para 

desestruturar a biomassa lignocelulósica (ALVIRA et al., 2010; KUMAR; SHARMA, 

2017). Apesar de seu baixo custo, este método apresenta desvantagens consideráveis, 

como alta geração de compostos inibidores (furfural e hidroximetilfurfural) e corrosão 

de equipamentos, mesmo que esses atributos sejam menos notáveis quando comparados 

ao uso de ácido concentrado (ALVIRA et al., 2010; CANILHA et al., 2012; KUMAR; 

SHARMA, 2017). Os métodos físico-químicos (hidrotérmico e explosão à vapor) 

apresentam as vantagens de serem menos agressivos ao meio ambiente e gerarem 
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menos inibidores se comparados aos pré-tratamentos químicos (CANILHA et al., 2012; 

SILVEIRA et al., 2015). No entanto, a explosão a vapor é freqüentemente combinada 

com catalisadores ácidos, como H2SO4 e SO2, para diminuir o tempo e a temperatura 

necessários no processo (ALVIRA et al., 2010). 

A remoção e/ou alteração da lignina presente na biomassa lignocelulósica é 

outra estratégia comumente utilizada para facilitar a etapa subsequente, a hidrólise. 

Nesse caso, é possível um melhor aproveitamento da biomassa lignocelulósica uma vez 

que tanto a celulose quanto a hemicelulose poderão ser convertidas em monômeros de 

açúcar durante a sacarificação enzimática (MAITAN-ALFENAS et al., 2015; VISSER 

et al., 2013). Assim, o pré-tratamento alcalino se apresenta como uma alternativa capaz 

de aumentar a porosidade da biomassa (CARDONA; QUINTERO; PAZ, 2010) sem a 

presença de ácidos fortes e com mínima degradação de açúcares. Apesar dos hidróxidos 

não serem caros, tal método necessita de grande quantidade de água para lavar a 

biomassa, além de liberar compostos fenólicos que podem ser prejudiciais ao longo do 

processo (MAITAN-ALFENAS et al., 2015; VISSER et al., 2013). Outros métodos que 

atuam sobre a lignina têm se mostrado eficientes porém caros, como a AFEX e 

delignificação oxidativa, ou complexos e de difícil operação, como a explosão com CO2 

(CANILHA et al., 2012). 

Logo, esse estágio ainda representa uma parcela significativa do custo do 

processo (MAITAN-ALFENAS; VISSER; GUIMARÃES, 2015; NJOKU; AHRING; 

UELLENDAHL, 2012; PETERSEN; LARSEN; THOMSEN, 2009) e nenhum método 

já desenvolvido possui todas as características desejadas. Portanto, é necessário buscar 

uma tecnologia que seja eficiente na separação parcial ou total de componentes 

lignocelulósicos, com baixa geração de inibidores da hidrólise e da fermentação, baixo 

custo energético e mínima perda de açúcares (MAITAN-ALFENAS et al., 2015; 

PETERSEN; LARSEN; THOMSEN, 2009).  

 

2.3.2. Sacarificação enzimática 

Uma eficiente hidrólise da celulose requer a presença de três grupos de enzimas 

que atuam de maneira sinergística na sua completa despolimerização: endoglicanases, 

que clivam ligações internas da fibra celulósica; exoglicanases, que atuam na região 



 

14 

 

externa da celulose; e β-glicosidases, que hidrolisam oligossacarídeos solúveis em 

glicose  (Figura 5) (DE CASTRO; PEREIRA JR, 2010; LYND et al., 2002). 

 

A hemicelulose é um grupo de estruturas complexas que pode ser composto por 

três tipos de cadeias principais e muitas ramificações diferentes. De acordo com a 

Figura 6, a hidrólise dessa fração da biomassa é catalisada por um conjunto específico 

de enzimas dependente da estrutura do carboidrato: β-1,4-endoxilanase e β-1,4-

xilosidase para a xilana; β-1,4-endoglicanase e β-1,4-glicosidase para xilanoglicana; e 

β-1,4-endomannanase e β-1,4-manosidase para galactomanana (VAN DEN BRINK; DE 

VRIES, 2011). 

As α-arabinofuranosidases (EC 3.2.1.55) são responsáveis pela liberação de 

resíduos α-1,2-, α-1,3- e α-1,5-L-arabinofuranosil terminais presentes em hemiceluloses 

como arabinoxilana e outros polissacarídeos da parede celular vegetal que apresentam 

L-arabinose (AHMED et al., 2013; KHANDEPARKER et al., 2008; TEMER; 

TERRASAN; CARMONA, 2014). Elas são principalmente utilizadas em processos 

agro-industriais, como na conversão de biomassa hemicelulósica em biocombustivel e 

produtos químicos, mas também são aplicadas na deslignificação da polpa de celulose, 

no aumento do aproveitamento nutricional de forragens para alimentação de animais, na 

hidrólise de monoterpenil glicosidico do suco de uva, no processo de fermentação para 

a produção de vinho, dentre outras (NUMAN; BHOSLE, 2006; TEMER; TERRASAN; 

CARMONA, 2014). 

As α-arabinofuranosidases atuam sinergisticamente com outras enzimas para que 

a hidrólise completa da fração hemicelulósica da biomassa seja possível. Dessa forma, 

pode-se dizer que possuem potencial limitante da taxa de degradação da lignocelulose 

Figura 5: Hidrólise enzimática da celulose, sendo endoglicanases (EGL), celobiohidrolases 

(CBH) e β-glicosidase (BGL) (Adaptado de VAN DEN BRINK; DE VRIES, 2011). 
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presente em resíduos agrícolas e sua ação sozinha ou conjunta com outras enzimas 

representa uma ferramenta biotecnológica promissora e alternativa a algumas 

tecnologias químicas existentes, como a cloração na indústria de celulose e papel, 

síntese de oligossacarídeos e pré-tratamento de lignoceluloses para produção de 

bioetanol (NUMAN; BHOSLE, 2006), sendo elas, portanto, foco desse estudo. 

A classificação das  α-arabinofuranosidases é baseada na sequência de 

aminoácidos, similaridade da estrutura primária e análise de clusters hidrofóbicos. 

Assim, elas podem ser agrupadas em cinco famílias de glicosil hidrolases (GH) 

diferentes, sendo elas: GH3, GH43, GH51, GH54 e GH62. Tal classificação é capaz de 

fornecer informações a respeito tanto do mecanismo de ação quanto de características 

estruturais dessas moléculas (NUMAN; BHOSLE, 2006).  

Figura 6: Estrutura de três hemiceluloses - xilana, galacto(glico)mannana e xiloglicana – e sítios 

de ação das enzimas hemicelulolíticas; sendo ABF = α-arabinofuranosidase, AFC = α-fucosidase, 

AGL = α-1,4-galactosidase, AGU = α-glicuronidase, AXE = acetilxilana e esterase, AXH = 

arabinoxilana α-arabinofuranohidrolase, AXL = α-xilosidase, BXL = β-1,4-xilosidase, FAE = 

firuloil esterase, LAC = β-1,4-galactosidase, MAN = β-1,4-endomannanase, MND = β-1,4-

manosidase, XEG = β-1,4-endoglicanase xiloglicana ativa e XLN = β-1,4-endoxilanase (Adaptado 

de VAN DEN BRINK; DE VRIES, 2011). 
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Em relação ao mecanismo de ação, as α-arabinofuranosidases podem atuar por 

dois mecanismos principais, dando origem a uma retenção global ou a uma inversão da 

configuração anomérica. Como pode ser observado na Figura 7a, membros das famílias 

GH3, GH51 e GH54 clivam a ligação glicosídica utilizando deslocamento duplo de dois 

passos. No primeiro passo da reação (glicosilação), o resíduo ácido-base atua como um 

ácido geral, protona o oxigênio glicosídico e estabiliza o grupo de saída. O resíduo 

nucleofílico ataca o carbono anomérico, formando um intermediário glicosil-covalente 

com a configuração anomérica oposta ao substrato. Na segunda etapa (desglicosilação), 

o resíduo ácido-base atua como base geral e ativa uma molécula de água, que ataca o 

centro anomérico da enzima glicosil intermediária a partir da mesma direção da ligação 

original, liberando o açúcar livre com uma retenção global da configuração anomérica. 

Já os membros da família GH43, conforme demonstrado na Figura 7b, usam um 

mecanismo de único deslocamento, no qual um carboxilato atua como um catalisador de 

base geral, desprotonando a molécula de água nucleofílica que ataca a ligação, enquanto 

o outro ácido carboxílico atua como um catalisador ácido geral por protonar o grupo de 

saída (NUMAN; BHOSLE, 2006). 

Vários microrganismos, como bactérias e fungos, e algumas plantas são capazes 

de produzir α-arabinofuranosidases (KHANDEPARKER et al., 2008). Os fungos são 

considerados  importantes produtores de enzimas xilanolíticas e muitas espécies dos 

gêneros Penicillium (Penicillium sp., P. capsulatum, P. canescens, P. purpurogenum, P. 

brasilianum, P. funiculosum e P. chrysogenum) e  Aspergillus (Aspergillus kawachii, 

Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Aspergillus awamori)  têm se mostrado como 

boas fontes de α-arabinofuranosidases (NUMAN; BHOSLE, 2006; TEMER; 

TERRASAN; CARMONA, 2014). 

Enquanto as α-arabinofuranosidases de origem bacteriana, em sua maioria, são 

obtidas a partir de culturas crescidas sob fermentação submersa (FS), as de origem 

fúngica geralmente são obtidas a partir do cultivo dos microrganismos sob fermentação 

em estado sólido (FES). A FES representa diminuição de custo na produção de várias 

enzimas, pois requer o emprego de equipamentos mais simples e menor gasto de 

energia se comparada à FS (KHANDEPARKER et al., 2008).  
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Figura 7: Mecanismos de ação das α-arabinofuranosidases, por deslocamento duplo de dois passos (a) ou 

por único deslocamento (b) (Adaptado de NUMAN; BHOSLE, 2006). 

2.3.3. Fermentação 

 A fermentação alcoólica é um processo biológico no qual açúcares, como a 

glicose, galactose e manose são convertidos em compostos mais simples e energia 

celular, tendo como subprodutos etanol e dióxido de carbono.  

 As leveduras são os principais microrganismos empregados na produção de 

etanol a partir de amido hidrolisado e da sacarose. Isso porque elas possuem algumas 

vantagens frente a outros microrganismos, como por exemplo flexibilidade de crescer 

em um meio contendo açúcares simples, como a glicose, e em meio contendo 
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dissacarídeos como a sacarose (RODRIGUES, 2014). A levedura Saccharomyces 

cerevisiae é o microrganismo modelo empregado no processo fermentativo industrial 

por ser capaz de produzir etanol em altas concentrações, de fácil manutenção em 

reciclos fermentativos, adaptada ao estresse osmótico bem como a variações de pH 

temperatura e metabólitos, e resistente à contaminação com outros microrganismos 

(TESFAW; ASSEFA, 2014). Além disso, dentre os eucariotos, o seu genoma foi o 

primeiro a ser sequenciado, o que possibilitou vários tipos de manipulações genéticas no 

sentido de melhorar seu desempenho no processo fermentativo (GOFFEAU et al., 

1996). 

 Os açúcares derivados da biomassa lignocelulósica são uma mistura de hexoses 

(principalmente glicose) e pentoses (principalmente xilose). As primeiras podem ser 

fermentadas naturalmente por vários microrganismos, mas são poucos aqueles que 

conseguem fermentar as pentoses com altos rendimentos em etanol. Como a xilose e a 

arabinose representam uma fração significativa da biomassa lignocelulósica, 

microrganismos etanologênicos têm sido modificados geneticamente para serem 

capazes de fermentar tanto as pentoses quanto as hexoses à etanol e outros produtos de 

valor agregado (MAITAN-ALFENAS; VISSER; GUIMARÃES, 2015), aumentando o 

aproveitamento da biomassa lignocelulósica utilizada como matéria-prima no processo. 

2.4. O fungo Chrysoporthe cubensis 

Anteriormente conhecido como Cryphonectria cubensis (GRYZENHOUT et al., 

2006a), o fungo Chrysoporthe cubensis é um conhecido fitopatógeno capaz de infectar 

várias espécies de árvores de regiões de clima tropical e subtropical ao redor do mundo 

(CHEN et al., 2010; GRYZENHOUT et al., 2006b, 2006a). Embora o C. cubensis já 

tenha sido encontrado infectando a espécie Syzygium aromaticum (cravo-da-índia) e 

residindo em Miconia spp., membro da família Melastomataceae, ele é mais conhecido 

por ser um importante patógeno causador do cancro em espécies de Eucaliptus, que 

assim como o cravo-da-índia, pertence à família Myrtaceae (GRYZENHOUT et al., 

2006b, 2006a). A doença do cancro se manifesta no tronco das plantas hospedeiras 

causando lesões superficiais ou profundas e que podem levar à morte da planta. A 

infecção de jovens árvores susceptíveis resulta em uma morte rápida da planta, 
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enquanto que o acometimento de árvores mais velhas pela doença resulta no 

enfraquecimento dos seus troncos e posterior rompimento do mesmo (CHEN et al., 

2010).   

A introdução do gênero Eucaliptus no Brasil ocorreu no início do século XX e, 

desde então, tais plantações têm tido propósito industrial, sendo voltadas para a 

produção de celulose, papel, carvão vegetal, lâminas e compensados de madeira, painéis 

de madeira reconstituída e para reflorestamento (SOUZA, 2008). Diante disso, pode-se 

dizer que a ocorrência do cancro em espécies de eucalipto representa um prejuízo 

econômico considerável para os países que investem na cultura dessa planta afim de 

obter matéria-prima para variadas atividades industriais já citadas acima. 

  Fungos fitopatogênicos produzem enzimas extracelulares para degradar a 

parede celular vegetal, e há uma estreita relação entre a capacidade de secreção de 

hidrolases e a virulência desses microrganismos (FALKOSKI et al., 2013; KIKOT; 

HOURS; ALCONADA, 2009). Nesse sentido, Falkoski e colaboradores (2013) 

descobriram que o C. cubensis é uma excelente fonte de celulases e hemicelulases, uma 

vez que o seu extrato enzimático se mostrou complexo e mais eficiente que o coquetel 

comercial Multifect® CL durante a sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar pré-

tratado alcalino. No mesmo ano, Visser et al. (2013) obtiveram um blend enzimático a 

partir da mistura das enzimas do C. cubensis com as produzidas pelo fungo Penicillium 

pinophilum, na proporção 50:50 (v/v). Este blend apresentou sinergismo das atividades 

enzimáticas Fpase e endoglicanase, além de consideráveis eficiências de conversão da 

glicana (64%) e xilana (93%) oriundas do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado 

alcalino. Em outro trabalho, as enzimas presentes no mesmo blend C. cubensis-P. 

pinophilum se mostraram aptas a serem recicladas durante três ciclos de hidrólise do 

bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado alcalino (VISSER et al., 2015), o que representa 

uma boa alternativa para redução de custos com enzimas lignocelulolíticas. 

 Após comprovada a sua eficiência na conversão do bagaço de cana pré-tratado 

alcalino em açúcares fermentáveis, o desempenho do extrato enzimático do C. cubensis 

foi avaliado também na hidrólise do bagaço de cana pré-tratado com ácido sulfúrico 

diluído, comparativamente a vários coquetéis comerciais. Nesse trabalho, as enzimas 

produzidas pelo C. cubensis se destacaram tanto na hidrólise da biomassa pré-tratada 

alcalina quanto na hidrólise da biomassa prá-tratada ácida, uma vez que liberou glicose 
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e xilose em concentrações equivalente ou superiores àqueles resultantes da utilização 

dos coquetéis comerciais (MAITAN-ALFENAS et al., 2015). 

 Dois anos mais tarde, Dutra et al.  (2017) buscaram aumentar a produção de 

enzimas pelo mesmo microrganismo através do uso de diferentes técnicas de cultivo 

(FES ou FS) e fontes de carbono. O extrato enzimático obtido a partir do cultivo do C. 

cubensis em bagaço de cana-de-açúcar in natura sob FES foi o mais eficiente, inclusive 

em relação ao extrato resultante do cultivo do fungo em farelo de trigo sob FES, já 

utilizado nos estudos anteriores. 

 Para uma maior compreensão do porquê o extrato bruto do C. cubensis tem se 

mostrado tão eficaz ao hidrolisar a biomassa lignocelulósica, suas enzimas vem sendo 

purificadas e melhor estudadas. Três diferentes xilanases produzidas por este 

microrganismo foram parcialmente purificadas, caracterizadas e se mostraram 

importantes na sacarificação do bagaço de cana pré-tratado alcalino, uma vez que foram 

capazes de aumentar a liberação de açúcares redutores mediante atuação conjunta com 

um coquetel comercial (DE SOUSA GOMES et al., 2017). Além disso, tal trabalho 

contribuiu para uma melhor elucidação da forma de atuação dessas enzimas na 

biomassa lignocelulósica.  Em outro estudo, as β-glicosidades do C. cubensis também 

foram purificadas e aplicadas na suplementação de um coquetel comercial e também do 

próprio extrato bruto do C. cubensis. Os resultados do trabalho mostraram que elas 

foram capazes de aumentar a produção tanto de xilose quanto de glicose em todas as 

condições testadas, e que portanto são uma alternativa interessante para aumentar a 

eficiência da etapa de sacarificação da biomassa lignocelulósica (DE ANDRADE et al., 

2017).  

 Dessa forma, pode-se dizer que este fungo possui um elevado potencial 

biotecnológico para a produção de enzimas envolvidas na sacarificação da biomassa 

lignocelulósica e outros processos industriais. Embora as enzimas deste fitopatógeno 

estejam sendo alvo cada vez mais frequente de estudos, ainda existem muitas lacunas a 

serem preenchidas. Recentemente, o genoma do C. cubensis foi senquenciado 

(WINGFIELD et al., 2015) e, embora ainda não esteja anotado, tal trabalho abre portas 

para utilização de ferramentas de bioinformática que com certeza  contribuirão para uma 

melhor compreensão do proteoma deste microrganismo bem como uma maior 

elucidação da excelência do seu coquetel enzimático. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

O objetivo geral do presente trabalho foi desenvolver novas estratégias de 

produção e utilização de enzimas lignocelulolíticas do fungo Chrysoporthe cubensis, a 

fim de aumentar a eficiência da sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar, bem como 

investigar as características e importância das α-arabinofuranosidases nesse processo.  

3.2. Objetivos específicos 

 Os objetivos específicos foram divididos em três partes especificadas abaixo: 

• Combinação do pré-tratamento hidrotérmico com um blend enzimático fúngico 

como estratégia para melhorar a sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar; 

• Cultivo do fungo Chrysoporthe cubensis em farelo de trigo e farinha de 

beterraba como alternativa eficiente para a sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar; 

• Caracterização de novas α-arabinofuranosidases de Chrysoporthe cubensis e 

seus efeitos na sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Combinação do pré-tratamento hidrotérmico com um blend enzimático 

fúngico como estratégia para melhorar a sacarificação do bagaço de cana-de-

açúcar  

4.1.1. Microrganismos, cultivo e obtenção de enzimas 

Os fungos Chrysoporthe cubensis e Penicillium pinophilum foram obtidos da 

coleção micológica do Laboratório de Patologia Florestal  e Laboratório de Tecnologia 

Bioquímica, respectivamente, ambos pertecentes à Universidade Federal de Viçosa, 

Minas Gerais. Os microrganismos foram cultivados e crescidos de acordo com o 

método descrito por Visser e colaboradores (2013).  

Para preparar o inóculo do C. cubensis, frascos Erlenmeyer de 500 mL, contendo 

100 mL de meio (10,0 g.L-1 de glicose; 1,0 g.L-1 de NH4NO3; 1,0 g.L-1 de KH2PO4; 0,5 

g.L-1 de MgSO4 e 2,0 g.L-1 de extrato de levedura), foram inoculados com 10 discos de 

placa BDA (Batata Dextrose Ágar) na qual o fungo foi crescido por 5 dias. 

Posteriormente, os frascos foram incubados em shaker por 5 dias, com agitação de 150 

rpm a 28 °C. Polytron® foi usada para homogeneizar assepticamente a cultura obtida, a 

qual foi imediatamente utilizada para o meio de cultura sólido. Fermentação em estado 

sólido (FES) foi o método empregado para produzir as enzimas do C. cubensis, com 

farelo de trigo como fonte de carbono e umidade final igual a 60%. Os frascos usados 

na FES foram autoclavados a 121 °C durante 20 minutos e, em seguida, inoculados com 

5 mL de pré-inóculo preparado anteriormente e mantidos a 28°C em estufa incubadora. 

Após 7 dias, as enzimas secretadas durante a FES foram extraídas cm tampão acetato de 

sódio (50 mM), pH 5, na proporção de 10:1 (mL de tampão / g de substrato seco), com 

agitação de 150 rpm por 60 minutos à temperatura ambiente (VISSER et al., 2013). 

Para obtenção das enzimas do P. pinophilum, o fungo foi cultivado sob 

fermentação submersa (FS) em frascos Erlenmeyer de 250 mL, contendo 125 mL de 

meio (1,5 g.L-1 de  KH4PO4; 1,0 g.L-1 de NH4NO3; 0,5 g.L-1 de MgSO4; 1,5 g.L-1 de 

extrato de levedura; 0,5 g.L-1 de peptona; 0,2 g.L-1 de CaCl2; 0,03 g.L-1 de MnCl2; 0,025 

g.L-1 de FeSO4 e 0,04 g.L-1 de ZnSO4) e capim elefante moído (30 mesh) como fonte de 

carbono. Os frascos foram previamente autoclavados a 121°C por 20 minutos, e cada 



 

25 

 

um deles foi inoculado com 9 discos de placa BDA na qual o microrganismo foi 

crescido por 5 dias. Posteriormente, os frascos foram incubados em shaker por 7 dias, a 

150 rpm e 28°C (VISSER et al., 2013). 

Após a obtenção das enzimas produzidas por ambos os fungos, uma membrana 

de nylon foi utilizada para separação dos sólidos por filtração, seguida por uma 

centrifugação a 15000g  durante 10 minutos. O sobrenadante clarificado foi congelado e 

estocado até o uso. 

O blend enzimático foi produzido a partir da mistura dos sobrenadantes das 

culturas dos dois fungos na proporção de 50:50 (v/v) (VISSER et al., 2013).  

4.1.2. Ensaios enzimáticos 

Todos os ensaios enzimáticos  foram realizados em tampão acetato de sódio 100 

mM, pH 5, a 50 °C. Eles foram feitos em triplicata, os valores médios das atividades 

enzimáticas foram calculados e os respectivos desvios padrão mensurados foram 

inferiores a 10%.   

Papel de filtro Whatman No. 1 (1 × 6 cm, 50 mg) e carboximetilcelulose (1,25% 

p/v) foram utilizados como substratos para determinação das atividades de FPase e 

endoglicanase, respectivamente (GHOSE, 1987). O total de açúcar redutor liberado 

durante os ensaios enzimáticos foram quantificados pelo método do ácido 

dinitrosalicílico (DNS) (MILLER, 1959) utilizando glicose como padrão.  

A atividade de xilanase também foi mensurada e o substrato utilizado foi a 

xilana beechwood (1,25% p/v). A reação enzimática foi iniciada com a adição de 100 

μL do extrato enzimático diluído a 400 µL da solução de substrato com o polissacarídeo 

preparado em tampão. A mistura reacional foi incubada por 15 minutos e a quantidade 

de açúcar redutor liberada foi determinada pelo método de DNS (MILLER, 1959), 

utilizando-se xilose como padrão.  

 As atividades das enzimas β-glicosidase, β-xilosidase, α-manosidase, β-

galactosidase, α-arabinofuranosidase e celobiohidrolase foram mensuradas utilizando-se  

ρPNβ-Glc, ρNPβ-Xil, ρNPα-Man, ρNPβ-Gal, ρNPα-Ara e ρNPβ-Cel como substratos, 

respectivamente. Esses ensaios enzimáticos foram feitos de acordo com o método 

descrito por Falkoski et al. (2013), com modificações. O meio reacional foi formado por 
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20 µL de amostra diluída apropriadamente, 50 µL de substrato sintético (concentração 

final igual a 0,5 mM) e 30 µL de tampão. A mistura reacional foi incubada por 15 

minutos e a reação paralisada com a adição de 100 µL de solução de carbonato de sódio 

(0,5 M). A absorbância foi mensurada a 410 nm e uma curva padrão foi utilizada para 

estimar a quantidade de ρ-nitrofenol liberado.  

 A atividade de lacase foi determinada pelo monitoramento da oxidação do 

substrato ABTS [(ácido 2,2’-azino-bis(3-etilbenzotiazolina-6-sulfônico)]. O ensaio 

enzimático foi realizado com 100 μL da amostra enzimática diluída apropriadamente, 

350 μL de tampão e 50 μL de ABTS (10 mM). O meio reacional foi incubado por 10 

minutos e a absorbância foi imediatamente lida a 420 nm.  A atividade de lacase foi 

calculada pelo princípio de Lambert-Beer, usando um coeficiente de extinção molar de 

3,6 × 104 M-1cm-1 (MAITAN-ALFENAS et al., 2015). 

Para as enzimas cujos ensaios foram descritos acima, uma unidade de atividade 

enzimática (U) foi definida como a quantidade de enzima que liberou 1 µmol de 

produto por minuto, nas condições de ensaio adotadas. 

4.1.3. Pré-tratamento da biomassa 

O bagaço de cana-de-açúcar utilizado neste estudo foi adquirido na usina de 

açúcar e etanol Jatiboca, localizada no município de Urucânia, Minas Gerais. Este 

material foi lavado com água a temperatura ambiente e seco em estufa a 70 °C até 

atingir peso constante. Após a secagem, o bagaço de cana foi moído (partículas menores 

que 1 mm) e submetido ao pré-tratamento ácido ou hidrotérmico antes de ser utilizado 

nos experimentos de sacarificação. 

O pré-tratamento ácido foi realizado de acordo com o descrito por Falkoski et al. 

(2013), com modificações. A concentração utilizada de H2SO4 foi de 0,5% (v/v), a 

carga de sólidos igual a 10% (p/v) e a temperatura empregada foi de 121 °C durante 60 

minutos em autoclave. No pré-tratamento hidrotérmico, apenas água foi utilizada para 

desestruturar as amostras de bagaço de cana-de-açúcar moído a uma carga de sólidos 

igual a 10% (p/v) em autoclave a 121 °C durante 20 ou 60 minutos.  

Após o pré-tratamento, os materiais foram filtrados em funil de Buchner com 

papel de filtro e separados em frações sólida e líquida. A fração líquida foi desprezada e 
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a fração sólida foi lavada com água destilada à temperatura ambiente, seca, armazenada 

em frasco hemético e estocada a - 20 °C até o uso. 

4.1.4. Análise composicional e estrutural das amostras de bagaço de cana 

A determinação da composição química do bagaço de cana-de-açúcar não 

tratado e das amostras resultantes do pré-tratamento ácido e hidrotérmico foi realizada 

de acordo com o método da lignina de Klason modificado, derivado do método padrão 

T222 om-98 (TAPPI, 1999) e descrito por Dutra et al. (2017).  

Aproximadamente 3 g de amostra foram submetidas ao processo de extração 

com etanol 95 % (v/v) por 6 horas em extrator Soxhlet. A biomassa livre de extrativos 

(0,3 g) foi incubada a 30 °C com 3 mL de  H2SO4 72% (v/v) por 1 hora e o material 

resultante foi transferida para frascos contendo 84 mL de água deionizada, selados e 

colocados em autoclave a 118 °C por 1 hora. Para determinação gravimétrica da lignina 

ácida insolúvel, o materior foi resfriado e filtrado. Cromatografia de alta eficiência 

(HPLC) foi utilizada para determinar a concentração dos mônômeros de açúcar 

presentes na fração solúvel, enquanto a lignina solúvel ácida foi determinada por 

espectrometria no ultravioleta a 205 nm. O sistema de HPLC Dionex DX-300 (Dionex 

Co. – Sunnyvale, CA, USA) foi equipado com uma coluna Carbopac PA1 e um detector 

de pulso amperométrico com eletrodo de ouro. Antes da injeção, as amostras foram 

filtradas em membranas com poros de 0,45 μm e 20 μL de amostra foram injetados no 

cromatógrafo. A coluna foi pré-equilibrada com NaOH (300 mM) e a eluição realizada 

com fluxo de 1,0 mL.min-1 à temperatura ambiente.  

Os percentuais de celulose, hemicelulose e lignina, presentes nas diferentes 

amostras de bagaço de cana-de-açúcar, foram submetidos a uma análise de variância 

(ANOVA) seguida do teste de Tukey com nível de significância igual a 5% (α = 0,05) 

utilizando-se o software GraphPad Prisma 6.01. As análises foram realizadas em 

triplicata e o desvio padrão foi calculado para todos os ensaios. 

A análise estrutural do bagaço de cana-de-açúcar antes e após a etapa de pré-

tratamento foi realizada por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Para 

isso, amostras do bagaço de cana-de-açúcar in natura e da biomassa resultante do pré-

tratamento ácido e hidrotérmico foram secas a 60 °C por 7 dias em estufa. 
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Posteriormente, os materiais secos foram colocados sobre stubs,  metalizados com ouro 

utilizando-se o Metalizador Quorum Q150RS e examinados no microscópio eletrônico 

de varredura Leo 1430VP.  

4.1.5.   Sacarificação enzimática do bagaço de cana-de-açúcar 

Todas as amostras de bagaço de cana-de-açúcar obtidas após a etapa de pré-

tratamento, conforme descrito no item 4.1.3, foram aplicadas em ensaios de 

sacarificação, nos quais foram empregados o extrato bruto do fungo C. cubensis, o 

blend enzimático do C. cubensis e P. pinophilum e o coquetel comercial Multifect® CL. 

As misturas enzimáticas produzidas on-site foram concentradas 10 X em unidade de 

ultrafiltração Amicon (Millipore Corporation, Billerica, MA, EUA), equipada com 

membrana de 10 kDa, antes de serem utilizadas nos ensaios de sacarificação enzimática 

do bagaço de cana-de-açúcar.  

 A hidrólise enzimática foi realizada de acordo com o método descrito por 

Falkoski et al. (2013), com modificações. O experimento foi feito em frascos 

erlenmeyer de 25 mL com volume de trabalho igual a 10 mL, concentração inicial de 

sólidos de 8% (p/v) de material seco em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0. A 

carga enzimática foi especificada como 8 FPU por grama de biomassa, com adição de 

azida de sódio (10 mM) e tetraciclina (40 mg.L-1) à mistura reacional para inibir 

possíveis contaminações. A reação foi incubada sob agitação orbital de 250 rpm a 50 °C 

durante 48 horas. Alíquotas (0,2 mL) foram coletadas em diferentes intervalos de tempo 

para monitoramento do processo. Essas amostras foram imediatamente submetidas a 

banho fervente para desnaturação das enzimas e posteriormente centrifugadas por 5 

minutos a 16000 x g. O sobrenadante foi coletado e, em seguida, diluído 5 vezes com 

água destilada. 

Um cromatógrafo Shimadzu series 20A equipado com coluna Aminex HPX-87P 

(300 x 7,8 mm) e detector de índice de refração foi utilizado para quantificação, por 

HPLC, da glicose e xilose liberadas durante a hidrólise. Para isso, 20 μL do 

sobrenadante do ensaio de sacarificação, previamente diluído e filtrado, foram injetados 

na coluna, que foi eluída com água destilada em fluxo de 0,6 mL.min-1 e operada a 80 
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°C. As áreas dos picos obtidos foram convertidas em concentração do açúcar 

investigado, utilizando curvas padrão de glicose e xilose. 

 As eficiências de conversão da glicana e xilana presentes na biomassa foram 

calculadas pelas seguintes equações (FALKOSKI et al., 2013): 

  

Hidrólise da glicana (%) =  [Glicose produzida (g) × 0,90 × 100] 

 Celulose do bagaço pré-tratado (g) 

Hidrólise da xilana (%) =     [Xilose produzida (g) × 0,88 × 100]  

  Xilana bagaço pré-tratado (g) 

4.2. Cultivo do fungo Chrysoporthe cubensis em farelo de trigo e farinha de 

beterraba como alternativa  promissora para a sacarificação do bagaço de cana-

de-açúcar 

4.2.1.   Produção da farinha de beterraba e quantificação de açúcares 

remanescentes 

As beterrabas utilizadas para produção da farinha foram obtidas no mercado 

local e  pertenciam a lotes diferentes. Após lavagem superficial com água da torneira 

para remoção de sujidades, elas foram trituradas em liquidificador, juntamente com um 

pouco de água. A polpa de beterraba, obtida após a trituração, foi coada em membrana 

de nylon e lavada com água para remoção de açúcares que poderiam prejudicar a 

produção de enzimas posteriormente. A lavagem foi feita até que água residual deixasse 

de apresentar coloração rósea. Para remoção da umidade, o material coado e lavado foi 

submetido à secagem a 50 °C até atingir peso constante. Para finalizar o processo, os 

grânulos resultantes da etapa de secagem foram moídos e geraram uma farinha de 

beterraba constituída por partículas menores que 1 mm. 

4.2.2.   Microrganismo, cultivo e obtenção de enzimas 

O fungo C. cubensis foi cultivado e crescido de acordo com a metodologia de 

Visser e colaboradores (2013), bem como a extração das enzimas produzidas via FES 

conforme descrito no item 4.1.1. Entretanto, algumas modificações em relação à fonte 
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de carbono utilizada e tempo de cultivo foram feitas no método original conforme pode 

ser observado no delineamento experimental ilustrado na Figura 8. 

 

 

Figura 8: Delineamento experimental da indução da produção de enzimas lignocelulolíticas por 

Chrysoporthe cubensis, sendo farelo de trigo (FT) e farinha de beterraba (FB). 

Primeiramente, três diferentes resíduos agroindustriais e/ou materiais 

lignocelulósicos de baixo custo foram utilizados como substrato sólido: farelo de trigo, 
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capim elefante e bagaço de cana-de-açúcar. Nessa primeira etapa experimental, o tempo 

de incubação para produção de enzimas foi a segunda variável avaliada, sendo 4, 8 e 12 

dias os intervalos testados.  

Em um segundo momento, o fungo C. cubensis foi crescido e cultivado como 

anteriormente, entretanto as fontes de carbono utilizadas resultaram da mistura do farelo 

de trigo e farinha de beterraba em diferentes proporções (1:0, 3:1, 1:1, 1:3 e 0:1). Além 

disso, o tempo de duração da FES foi 8 dias em todas as condições avaliadas. 

4.2.3.   Ensaios enzimáticos e quantificação de proteínas 

 Os extratos enzimáticos obtidos, tanto na primeira quanto na segunda etapa do 

experimento, foram submetidos aos ensaios de detecção e quantificação das atividades 

enzimáticas Fpase, endoglicanase, xilanase, β-glicosidase, β-xilosidase, α-manosidase, 

β-galactosidase, α-arabinofuranosidase e β-celobiohidrolase conforme a metodologia 

descrita no item 4.1.2. 

 A concentração das proteínas, presentes nos extratos obtidos, foi determinada ao 

final da segunda etapa experimental. A análise foi feita de acordo com método azul de 

Coomassie, descrito por Bradford (1976), com modificações. Para isso, o reagente de 

Bradford concentrado 5 vezes foi preparado através da mistura de 0,1 g de Coomassie 

Brilhant Blue G-250, 50 mL de etanol 95% (v/v) e 100 mL de ácido fosfórico 85% 

(v/v). Após completa solubilização, foram adicionados à solução 50 mL de água 

destilada e, posteriormente, foi feita uma agitação durante 30 minutos seguida de 

filtração em papel de filtro Whatman N°1. Os ensaios de dosagem de proteínas foram 

realizados a partir da mistura de 50 μL de amostra, 750 μL de água destilada e 200 μL 

do reagente de Bradford anteriormente preparado. O meio reacional foi homogeneizado 

em vórtex e mantido à temperatura ambiente por 15 minutos. Uma vez que esse método 

se baseia no desenvolvimento de cor em função da ligação dos grupos funcionais 

básicos ou aromáticos da proteína com o pigmento Coomassie Blue Brilhant G-250 

(MIWA; FALCO; CALIJURI, 2008), as absorbâncias foram lidas a 595 nm e 

convertidas em massa de proteína pela utilização de uma curva padrão construída com 

soro albumina bovina (BSA). 

4.2.4.   Pré-tratamento e análise composicional da biomassa 
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O bagaço de cana-de-açúcar moído (partículas menores que 1 mm de tamanho), 

utilizado nesse experimento, foi da mesma procedência daquele mencionado no item 

4.1.3. Esse material foi submetido a dois métodos químicos de pré-tratamento distintos, 

ácido e alcalino, ambos de acordo com o método de Falkoski et al. (2013) modificado. 

O pré-tratamento ácido foi realizado com ácido sulfúrico 0,5% (v/v) nas condições 

detalhadas anteriormente no item 4.1.3. Em relação ao pré-tratamento alcalino, 

hidróxido de sódio 1,5% (p/v) foi utilizado para desestruturar a biomassa escolhida a 

uma carga de sólidos de 10% (p/v), a 121 °C durante 60 minutos. O material resultante 

foi filtrado em funil de Buchner com papel de filtro e separado em frações sólida e 

líquida. A fração líquida foi desprezada e a fração sólida foi lavada com água destilada à 

temperatura ambiente, seca a 60 °C até apresentar peso constante, armazenada em 

frasco hemético e estocada a - 20 °C até o uso. 

 A quantificação da celulose, hemiceloluse e lignina presentes nas amostras de 

bagaço in natura e naquelas resultantes dos pré-tratamentos ácido e alcalino foi feita de 

acordo com a metodologia detalhada no item 4.1.4, assim como a análise estatística dos 

dados. 

4.2.5.   Hidrólise enzimática do bagaço de cana-de-açúcar 

As amostras de bagaço de cana-de-açúcar obtidas após a etapa de pré-

tratamento, conforme descrito no item 4.2.4, foram aplicadas em ensaios de 

sacarificação, nos quais foram avaliados dois extratos enzimáticos produzidos pelo 

fungo C. cubensis: um produzido a partir do cultivo do microrganismo em farelo de 

trigo e outro resultante da utilização da mistura de farinha de beterraba e farelo de trigo, 

na proporção 1:1, como fonte de carbono. Ambos os extratos foram concentrados 10 

vezes por liofilização antes de serem aplicados nos ensaios de sacarificação. 

 A hidrólise enzimática foi realizada de acordo com o método descrito por 

Falkoski et al. (2013) modificado, como detalhado no item 4.1.5. Entretanto, o presente 

experimento teve duração total de 72 horas.  

Um cromatógrafo Shimadzu series 10A equipado com coluna Aminex HPX-87P 

(300 x 7,8 mm) e detector de índice de refração foi utilizado para quantificação, por 

HPLC, da glicose e xilose liberadas durante a hidrólise. Assim, 30 μL de amostra 
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previamente diluída (5 vezes) e filtrada foram injetados manualmente na coluna, que foi 

eluída com água em fluxo de 0,4 mL.min-1 e operada a 60 °C. As áreas dos picos 

obtidos foram convertidas em concentração do açúcar investigado, utilizando curvas 

padrão de glicose e xilose. Os percentuais de conversão da glicana e xilana, após 72 

horas de hidrólise, foram calculados conforme descrito no item 4.1.5.  

4.3.   Caracterização de novas α-arabinofuranosidases de Chrysoporthe cubensis e 

seus efeitos na sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar 

4.3.1.   Extrato enzimático bruto 

 O extrato enzimático produzido pelo fungo C. cubensis, quando este foi crescido 

na mistura de farelo de trigo e farinha de beterraba (1:1) de acordo com a metodologia 

detalhada no item 4.2.2, foi selecionado como fonte das enzimas de interesse e alvos do 

processo de purificação: as α-arabinofuranosidases. 

4.3.2.   Eletroforese em gel de poliacrilamida 

 Inicialmente, uma corrida eletroforética em gel de poliacrilamida, em condições 

não desnaturantes, foi utilizada para investigar o número de bandas de atividades α-

arabinofuranosidases no gel, com o objetivo de investigar a presença de isoformas dessa 

enzima no extrato enzimático.  

A montagem do sistema foi feita com duas placas de vidro, uma com dimensões 

de 20 x 12 cm e outra de 20 x 10 cm, e espaçador com 0,75 mm de espessura. A 

eletroforese em gel de poliacrilamida (12%) foi realizada segundo a metodologia de 

Laemmli (1970), com modificações. O gel separador foi preparado a partir da mistura 

de 2 mL de solução estoque acrilamida/N,N-metileno bisacrilamida 30% (p/v); 1,25 mL 

de tampão Tris/HCl 1,5 M pH 8,8; 0,025 mL de persulfato de amônio (PSA) 10% (p/v); 

0,05 mL de N,N,N,N-tetrametil-etilenodiamino (TEMED) e 1,8 mL de água destilada. 

O gel empilhador foi resultado da mistura de 0,65 mL de solução estoque 

acrilamida/N,N-metileno bisacrilamida 30% (p/v); 1,25 mL de tampão Tris/HCl 0,5 M 

pH 6,8; 0,025 mL de PSA 10% (p/v); 0,01 mL de TEMED e 3 mL de água destilada. 
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Em relação ao preparo da amostra, 15 μL de extrato enzimático foram 

misturados a 5 μL de tampão de extração (0,12 mL de tampão Tris/HCl 0,5 M pH 6,8; 

0,10 mL de glicerol; 0,48 mL de água destilada e 0,05 mL de solução de azul de 

bromofenol 0,5% (p/v)). No total, foram aplicados no gel 2,3 μg de proteínas presentes 

na amostra. 

Uma solução de Tris/HCl 0,025 M pH 8,3 e glicina 0,192 M foi utilizada como 

tampão de tanque durante a corrida eletroforética, que foi conduzida a 4 °C e 4 mA. 

Após 5 horas, a eletroforese foi finalizada e uma faixa de gel com aproximadamente 1 

cm de largura, correspondente à canaleta na qual a amostra foi aplicada, foi recortada e 

acondicionada em uma placa de petri. Em seguida, ela foi lavada com tampão acetato de 

sódio 100 mM pH 4,0 durante 6 minutos. Após a lavagem, a faixa de gel foi 

cuidadosamente coberta com uma solução de ρNP-α-Ara (3 mg.mL-1) e incubada por 15 

minutos a 50 °C em banho-maria. A reação enzima-substrato resultou na liberação do ρ-

nitrofenol (ρNP), que é amarelo em valores de pH maiores que 6,0. Portanto, foram 

adicionados cerca de 8 mL de carbonato de sódio 0,5 M para paralisar a re ação e 

permitir o desenvolvimento da coloração amarela no local de reação enzima-substrato, 

afim de evidenciar a(s) banda(s) proteica(s) correspondente(s) à(s) atividade(s) α-

arabinofuranosidase presentes na amostra. 

Um segundo gel de poliacrilamida, em condições não desnaturantes, foi feito 

após a segunda etapa do processo de purificação das enzimas de interesse, com o 

objetivo de verificar se a amostra resultante da cromatografia de interação hidrofóbica 

ainda possuía duas atividades de α-arabinofuranosidase diferentes. Para isso, os 

procedimentos de preparo e montagem do gel, bem como os de preparo da amostra 

foram feitos como descritos anteriormente. Entretanto, nesse caso, o substrato utilizado 

foi uma solução de ρ-Metilumbeliferil-α-arabinofuranosídeo (1,5 mM). Após o tempo 

de reação, o gel foi submetido à luz ultra-violeta para visualização das bandas proteicas 

de interesse.  

4.3.3.   Purificação das enzimas de interesse 

O processo utilizado para purificar as enzimas α-arabinofuranosidases do fungo 

C. cubensis está representado, de forma resumida, na Figura 9. 
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A primeira etapa do processo de purificação das α-arabinofuranosidases 

consistiu no fracionamento das proteínas presentes no extrato enzimático do fungo C. 

cubensis pela adição de sulfato de amônio. Esse método se baseia na precipitação de 

proteínas através da adição de grandes quantidades de um sal a uma solução, fenômeno 

também conhecido como “salting out”. Nesse método, a dissociação do sal adicionado 

provoca um aumento da força iônica da solução e diminui a camada de solvatação das 

proteínas. Consequentemente, a interação entre as moléculas proteicas aumenta, 

fazendo com que as mesmas tenham sua solubilidade diminuída e se precipitem. 

 Dessa forma, sob agitação magnética lenta e banho de gelo, foi feito o 

fracionamento a 45% (p/v) de saturação, através da adição de 258 g de sulfato de 

amônio sólido a 1 L de extrato enzimático. Em seguida, realizou-se uma centrifugação 

refrigerada (4 °C) a 30000 x g por 10 minutos. O precipitado foi separado e descartado, 

enquanto ao sobrenadante foi adicionado mais sulfato de amônio até atingir 70% (p/v) 

Figura 9: Fluxograma das etapas do processo de purificação das α-arabinofuranosidases. 
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de saturação (414 g/L). Após cerca de 4 horas de agitação lenta e banho de gelo, foi 

realizada uma nova centrifugação, nas mesmas condições anteriores. Porém, desta vez, 

o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi coletado e ressuspendido em 0,5 L de 

tampão acetato de sódio 50 mM, pH 4,0. 

A segunda etapa da purificação foi uma cromatografia de interação hidrofóbica, 

cujo princípio é a diferença de hidrofobicidade das moléculas, responsável por uma 

maior ou menor interação das mesmas com a fase estacionária apolar (CHIARINI; 

PENNA, 2003).  Assim, a amostra precipitada na faixa de saturação 45-70% (p/v) foi 

aplicada em uma coluna HiTrapTM Phenyl-Sepharose (5 mL - GE Healthcare) 

previamente lavada com tampão acetado de sódio 50 mM pH 4,0 (Tampão B) e 

equilibrada com solução tamponada de acetato de sódio 50 mM e sulfato de amônio 1 

M, pH 4,0 (Tampão A). Para isso, 4 mL de amostra foram misturados a 1 mL de uma 

solução de sulfato de amônio 4 M. Os 5 mL da solução resultante foram filtrados e 

injetados em um sistema de cromatografia líquida de proteína rápida (FPLC), AKTA 

Prime FPLC System (GE Healthcare), equipado com a coluna mencionada 

anteriormente. As proteínas foram eluídas com 50 mL do tampão A seguidos por um 

gradiente salino decrescente (100-0% de tampão B), com duração de 60 minutos. A 

cromatografia foi realizada a um fluxo de 2,0 mL/min e frações de 2,5 mL foram 

coletadas a partir da aplicação da amostra. Ao final, todas as frações foram submetidas 

ao ensaio de atividade enzimática padrão, conforme descrito no item 4.1.2, e aquelas 

que apresentaram atividade de α-arabinofuranosidase foram agrupadas (Pool-CIH). 

O conjunto de frações resultante da cromatografia de interação hidrofóbica foi 

concentrado 20 vezes por ultrafiltração, utilizando-se membranas de celulose 

regenerada capazes de reter moléculas maiores que 3 kDa (Amicon® Ultra-15 

Centrifugal Filter Unit - Millipore), à uma velocidade de centrifugação igual a 4000g e 

temperatura de 4 °C. 

A amostra concentrada foi, em seguida, submetida a uma cromatografia de 

exclusão molecular, que é um método de separação de moléculas que se baseia na 

diferença de tamanho das mesmas. Essa etapa foi feita no mesmo sistema de FPLC, 

citado anteriormente, equipado com uma coluna HiPrepTM 26/60 Sephacryl TM S-300 

HR (GE Healthcare). Foram aplicados 2 mL de amostra na coluna pré-equilibrada com 

tampão acetato de sódio 50 mM, pH 4,0. A eluição das proteínas foi feita em um fluxo 
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de 0,5 mL.min-1 utilizando-se o mesmo tampão de equilíbrio. Frações de 2,5 mL foram 

coletadas a partir da aplicação da amostra e aquelas correspondentes aos dois picos de 

atividade da enzima α-arabinofuranosidase foram reunidas, dando origem às duas 

amostras finais: α-Ara1 (frações do primeiro pico de atividade) e α-Ara2 (frações do 

segundo pico de atividade). 

4.3.4.   Determinação da concentração de proteínas 

 A quantificação de proteínas antes, durante e após as etapas de purificação foi 

feita utilizando-se o método do ácido bicinconínico (BCA) (SMITH et al., 1985), já que 

o sulfato de amônio presente em algumas das amostras interfere negativamente na 

metodologia descrita por Bradford (1976).  

Dessa forma, a mistura reacional foi formada por 100 μL de amostra diluída 

adequadamente em água destilada e 1 mL de reagente de trabalho, composto por 50 mL 

de BCA e 1 mL de sulfato de cobre pentahidratado 4% (p/v). Após a adição do reagente 

de trabalho à amostra, o meio foi rapidamente homogeneizado em vórtex e incubado à 

37 °C em banho-maria por, exatamente, 30 minutos. Terminado o tempo de incubação, 

o meio reacional foi deixado em repouso, durante 20 minutos, à temperatura ambiente. 

Em seguida, a leitura das absorbâncias foi realizada em espectrofotômetro a 562 nm, 

sendo os valores resultantes convertidos em massa de proteína pela utilização de uma 

curva padrão previamente construída com BSA.  

Nesse método, as proteínas provenientes da amostra reduzem o Cu2+ presente no 

reagente de trabalho, formando íons cobre monovalentes e complexo colorido com 

BCA (MIWA; FALCO; CALIJURI, 2008). Devido à instabilidade desse complexo, 

todos os passos do ensaio devem ser rigorosamente cronometrados,  com intervalo de 

30 segundos de um tubo de ensaio para outro.  

4.3.5.   Caracterização das α-arabinofuranosidases 

 Uma vez purificadas, as α-arabinofuranosidases, aqui denominadas α-Ara1 e α-

Ara2, foram caracterizadas em relação ao efeito do pH e da temperatura sobre sua 

atividade e estabilidade; ao efeito de diferentes íons, agentes redutores, açúcares e 

outros compostos sobre sua atuação em substrato sintético específico; à sua 
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especificidade mediante presença de diferentes substratos e aos parâmetros cinéticos. 

Além disso, as enzimas também foram submetidas à espectrometria de massas para 

confirmação da sua identidade e caracterização molecular e estrutural. Os métodos 

utilizados em cada etapa da caracterização das enzimas estão detalhados a seguir: 

 Efeito do pH: 

 A influência do pH sobre as atividades das enzimas α-Ara1 e α-Ara2, produzidas 

por C. cubensis, no substrato sintético ρNP-α-Ara foi avaliada. O ensaio foi realizado 

conforme descrito no item 4.1.2, exceto a solução tampão utilizada, uma vez que os 

valores de pH variaram de 2 a 11 (Tabela 3). 

Tabela 3: Soluções tampão utilizadas nos ensaios de avaliação do efeito do pH sobre as atividades das α-

arabinofuranosidasespurificadas do Chrysoporthe cubensis. 

Valor de pH do meio reacional Tampão utilizado (100 mM) 

2, 3, 7 e 8 Ácido Fosfórico/Fosfato de sódio 

4 Ácido Acético/Acetato de sódio 

5 – 6 Ácido Cítrico/Citrato de sódio 

9 – 11 Ácido carbônico/Carbonato de sódio 

 O efeito do pH na estabilidade das α-arabinofuranosidases purificadas também 

foi avaliado incubando-se as enzimas em diferentes pH’s, de acordo com a Tabela 3, 

por 1 hora a 4 °C. Após esse intervalo de tempo, o ensaio padrão de atividade foi 

conduzido conforme descrito no item 4.1.2.  Os dados os ensaios supracitados foram 

ajustados com uma curva do tipo Gaussiana, por regressão não linear, feita com o 

software SigmaPlot®, versão 12.5. 

 Efeito da temperatura: 

 Para a determinação das temperaturas ótimas de atividade das α-

arabinofuranosidases, α-Ara1 e da α-Ara2, o ensaio padrão com ρNP-α-Ara, descrito no 

item 4.1.2, foi realizado com cada uma das enzimas, variando-se a temperatura do 

ensaio de 30 °C a 80 °C. Os dados resultantes foram ajustados com uma curva do tipo 

Gaussiana, por regressão não linear, feita com o software SigmaPlot®, versão 12.5. 
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 A estabilidade térmica das enzimas purificadas foi avaliada a 50 °C e 60 °C. 

Para isso, as amostras provenientes da cromatografia de exclusão molecular foram 

incubadas nas temperaturas citadas e alíquotas das amostras foram retiradas em 

intervalos de tempo diferentes para realização do ensaio padrão de atividade de α-

arabinofuranosidase, descrito no item 4.1.2. Em relação à termoestabilidade a 50 °C, a 

atividade residual foi avaliada durante 120 horas de pré-incubação. Já no ensaio de 

termoestabilidade a 60 °C a atividade residual foi mensurada durante 85 minutos de pré-

incubação. 

 Os valores de meia-vida de cada uma das enzimas foram calculados a partir do 

ajuste dos dados dos ensaios de termoestabilidade à equações exponenciais de 

decaimento dos tipos y = y0+a.e(-b.x)+c.x e y = a.e(b/(x+c))  para 50 °C e 60 °C, 

respectivamente,  utilizando o programa SigmaPlot®, versão 12.5.  

 Efeito de íons, agentes redutores, açúcares e outros compostos: 

 Os efeitos de íons, agentes redutores, açúcares e outros compostos nas atividades 

da α-Ara1 e da α-Ara2 foram avaliados. Os ensaios de atividade enzimática com 

substrato ρNPα-Ara foram conduzidos como descrito no item 4.1.2, acrescentando-se 

1,4-Ditiotreitol (DTT); NaCl; HgCl2; azida de sódio; dodecil sulfato de sódio (SDS); 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA); CoCl2; MnSO4; MgSO4; ZnSO4; CaCO3; 

CuSO4; glicose; xilose; arabinose; furfural; hidroximetilfurfural (HMF) ou β-

mercaptoetanol ao meio reacional, nas concentrações de 2 mM e 10 mM. O efeito 

desses efetores sobre a atividade das enzimas foi determinado como atividade relativa 

considerando-se 100% a atividade mensurada em um ensaio sem efetor (controle).   

 Especificidade de substratos: 

 A atividade das α-arabinofuranosidases purificadas foi avaliada em relação à 

capacidade de hidrolisar diferentes substratos naturais e sintéticos. Para isso, a α-Ara1 e 

a α-Ara2 foram aplicadas no ensaio padrão de atividade de α-arabinofuranosidase 

(descrito no item 4.1.2), utilizando-se como substrato os compostos sintéticos ρPNα-

Glc, ρNPβ-Xil, ρNPα-Man, ρNPβ-Man, ρNPα-Gal, ρNPβ-Gal, ρNPα-Ara e ρNPβ-Cel, 

na concentração de 2 mM. Para avaliar a capacidade das enzimas purificadas de 

hidrolisar moléculas maiores e mais ramificadas, foram empregados como substrato a 
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xilana oat spelts, xilana beechwood, xilana birchwood e arabinoxilana de trigo, na 

concentração de 1,25% (p/v), sendo o ensaio realizado conforme especificações 

detalhadas no item 4.1.2 e os açúcares liberados  quantificados pelo método de DNS 

(MILLER, 1959). 

 Determinação das constantes cinéticas: 

 Para a obtenção dos valores aparentes das constantes de Michaelis-Menten (kM), 

das velocidades máximas (Vmax) e das constantes catalíticas (kcat), os ensaios de 

atividade enzimática foram realizados como descrito no item 4.1.2. Entretanto, as 

concentrações dos substratos  ρNP-α-Ara, xilana beechwood, xilana oat spelts e 

arabinoxilana de trigo foram variadas de forma crescente. 

 A concentração do substrato sintético ρNP-α-Ara variou de 0,25 a 8 mM. Já no 

caso dos substratos naturais e mais complexos, xilana beechwood; xilana oat spelts e 

arabinoxilana de trigo, as concentrações variaram de 0,25 a 4% (p/v). 

 Os valores aparentes de kM e Vmax foram calculados pela curva de velocidade em 

função da concentração de substrato (curva de Michaelis-Menten) utilizando-se o 

software GraphPad Prism, versão 6.0. Os valores aparentes de kcat foram calculados 

aplicando-se a equação kcat = Vmax / [E], sendo [E] a concentração molar de enzima 

utilizada no ensaio. 

 Espectrometria de Massas: 

As amostras α-Ara1 e α-Ara2, previamente concentradas 20 vezes em 

membranas de celulose regenerada de 3 kDa (Amicon® Ultra-15 Centrifugal Filter Unit 

- Millipore), a 4000g e 4 °C, foram submetidas a uma etapa de desnaturação por fervura 

na presença de tampão de amostra (concentração final de 0,0625 M de Tris-HCl pH 6,8; 

2% (p/v) de SDS; 10% (p/v) de glicerol e 5% (v/v) de β-mercaptoetanol) por 5 minutos. 

Após a fervura, 15 μg de proteína de cada amostra foram aplicados em uma eletroforese 

“short-run” em gel de poliacrilamida 10% (p/v). O gel empilhador foi composto pela 

mistura de 0,125 M de Tris-HCl pH 6,8; 4% (p/v) de Bis/Acrilamida (1:29); 0,1% (p/v) 

de SDS; 0,05% (p/v) de PSA e 0,005% (v/v) de TEMED. O gel de separação formado 

pela mistura de 0,375 M de Tris-HCl pH 8,8; 10% (p/v) de Bis/Acrilamida (1:29); 0,1% 

(p/v) de SDS; 0,05% (p/v) de PSA e 0,005% (v/v) de TEMED. O tampão de corrida foi 
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feito a partir da mistura de 0,025 M de Tris-HCl pH 8,3; 0,192 M de glicina e 0,1% 

(p/v) de SDS em água destilada. A corrida eletroforética  foi realizada a 20 mA por 20 

minutos e, após sua finalização, as bandas proteicas percorreram a distância de apenas 

0,5 cm do gel de separação. 

Posteriormente, o gel foi retirado da cuba eletroforética e mantido “overnight” 

em um recipiente contendo 2% (v/v) de ácido fosfórico e 30% (v/v) de etanol para 

fixação. Em seguida, o gel foi lavado 3 vezes, por 10 minutos, com 2% (v/v) de ácido 

fosfórico e mantido, durante 30 minutos, em solução formada por 2% (v/v) de ácido 

fosfórico, 18% (v/v) de etanol e 15% (p/v) de sulfato de amônio. Esta última solução foi 

trocada uma vez por uma solução idêntica, que continha também 0,02% (p/v) de 

Coomassie Brilhant Blue G-250. A etapa de coloração do gel durou cerca de 30 

minutos, sendo interrompida por uma lavagem da solução corante com água destilada. 

As bandas do gel, contendo cada uma das amostras, foram excisadas com auxílio de um 

bisturi e fragmentadas em pedaços menores para ser submetida à digestão em gel. 

Uma vez excisadas, as bandas foram mantidas a 37 °C em solução descorante 

(0,1 M de bicarbonato de amônio e 50% (v/v) de acetonitrila (ACN)) até descoloração. 

Posteriormente, foram feitas duas lavagens com 1 mL de água Milli-Q®, para remoção 

da solução descorante, e adicionados 500 μL de DTT 50 mM. O material foi então 

incubado a 65 °C por 30 minutos. Em seguida, o DTT foi removido e 300 μL de 

iodoacetamida 100 mM foram adicionados. Após incubação do material ao abrigo de 

luz  e à temperatura ambiente por 1 hora, a iodoacetamida foi removida e três lavagens 

com 500 µL de solução de bicarbonato de amônio 20 mM e ACN 50% (v/v) foram 

feitas, com duração de 20 minutos cada uma. O excesso de solução foi removido e o 

material foi seco em SpeedVac®.  

Para iniciar a digestão das proteínas provenientes das bandas excisadas do gel, 

ao material seco foram adicionados 15 µL de solução de tripsina:proteína (30:1) em 

bicarbonato de amônio 20 mM. Em seguida, o material foi colocado em banho de gelo, 

por 20 minutos, para reidratação do gel. O excesso de solução de tripsina foi removido e 

então os pedações de gel foram cobertos por bicarbonato de amônio 20 mM. O material 

foi incubado à temperatura ambiente por 18 horas. No dia seguinte, o sobrenadante foi 

recuperado e ao gel foram adicionados  50 µL de ácido trifluoracético (TFA) 0,1% (v/v) 

e ACN 50% (v/v).  Após 30 minutos em temperatura ambiente, o sobrenadante foi 
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recuperado e misturado ao primeiro sobrenadante coletado. O material resultante das 

duas etapas de recuperação do sobrenadante foi seco em SpeedVac® e, posteriormente, 

os peptídeos foram ressuspendidos em solução composta por 0,1% (v/v) de TFA e 2% 

(v/v) de ACN. Finalizada a digestão em gel, os peptideos foram purificados em Ziptip 

C18 (Millipore) e eluídos em 20 μL de solução com 0,1% (v/v) de TFA e 2% (v/v) de 

ACN.  

As análises de detecção das proteínas de C. cubensis foram realizadas em um 

sistema de UHPLC (Dionex Ultimate 3000,  Thermo Scientific) acoplado a um 

espectrômetro de massas (Q-exactive, Thermo Scientific) por meio de uma fonte de 

ionização nanospray. Dessa forma, 5 μL das amostras foram injetados no cromatógrafo, 

durante 3 minutos, por meio de um sistema de trapping utilizando uma coluna Acclaim 

PepMap100 (100 μm x 2 cm, C18, 5 μm, 100A, Thermo Scientific) em um fluxo de 7 

μL/min, utilizando como solvente  98% (v/v) de água e 2% (v/v) de ACN com 0,1% 

(v/v) de TFA. Posteriormente, os peptídeos foram direcionados a uma coluna de 

separação Acclaim PepMap100 (75 μm x 25 cm, C18, 3 μm, 100A, Thermo Scientific) 

com um fluxo de 0,3 μL/min, utilizando como solventes: A) 98% (v/v) de água e 2% 

(v/v) de ACN com 0,1% (v/v) de TFA e B) 80% (v/v) de ACN e 20% (v/v) de água com 

0,1% (v/v) de ácido fórmico. O gradiente do solvente B está expresso na Tabela 4. 

  

Tabela 4: Etapas da corrida em UHPLC e características do gradiente de solventes para separação e 

eluição dos peptídeos  

Duração da 

cromatografia (min) 

Solvente 

B (%) 
Etapas da cromatografia 

0 3,8 Início do trapping 

3 3,8 Término do trapping 

43 50,0 Separação e eluição 

44 99,0 Início da limpeza da coluna 

49 99,0 Término da limpeza da coluna 

50 3,8 Início do condicionamento para nova corrida 

60 3,8 Término do condicionamento para nova corrida 
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Após a eluição dos peptídeos da coluna cromatográfica, o sinal dos mesmos foi 

adquirido em 214 e 280 nm, sendo estes os comprimentos de onda nos quais os grupos 

amida e resíduos aromáticos, respectivamente, possuem máximo coeficiente de extinção 

molar. Os peptídeos foram então encaminhados para o espectrômetro de massas, por 

meio de uma fonte de ionização do tipo nanospray (eletrospray nanométrico). Nessa 

etapa, os íons foram detectados em polaridade positiva, com estado de carga esperado 

de +2,  sem listas de inclusão, exclusão ou tag. Foi realizado um método de análise 

dependente de dados (data dependent analysis, DDA). A resolução do precursor (MS1) 

foi de 70.000, com acúmulo de íons/cargas (Automatic gain control, AGC target) de 1 x 

106, tempo máximo de injeção 120 ms, varredura de 300-2000 mz. A resolução dos 

fragmentos (MS2) foi de 35.000,  AGC target de 5 x 105 (acúmulo mínimo de 1,25 x 

104), tempo máximo de injeção 120 ms, TopN de 12 (foram analisados os 12 íons mais 

intensos, dependentes da análise de MS1), janela de isolamento 2 mz, m/z mínimo de 

120,0 (sem limite máximo), energia de colisão (high-energy collision dissociation, 

HCD) de 28-30. A análise foi feita apenas para precursores com íons de carga 2-4 e com 

preferência para íons com perfil similar a peptídeos , excluindo isótopos na 

fragmentação e com exclusão dinâmica de 20 s para cada precursor analisado. 

 Identificação das proteínas: 

 Os arquivos contendo os espectros de massas (MS1 e MS2) e informações 

complementares, como corrente iônica e tempo de retenção, foram submetidos a uma 

análise computacional utilizando o software PEAKS Studio, versão 8.5, para 

identificação dos peptídeos provenientes da digestão tríptica das amostras. Tal análise 

foi feita pela metodologia de confluência de dados espectrais, que permitiu a posterior 

identificação das proteinas das quais vieram estes peptídeos. Para isso, o software 

PEAKS realizou a digestão in silico de um banco de dados com listas de possíveis 

proteínas a serem identificadas (proteoma predito do fungo C. cubensis obtido no 

Laboratório de Análises Bioquímicas da UFV), gerando dados espectrais teóricos e, 

posteriormente, comparou os espectros teóricos com os espectros MS2 experimentais. 

 Nessa análise de bioinformática, os parâmetros de busca foram: erro de massa do 

precursor (MS1) igual a 10 ppm; erro de massa do fragmento (MS2) igual a 0,1 Da; 

busca monoisotópica; enzima utilizada foi a tripsina (clivagem foi após resíduos de 
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lisina e arginina); máximo de 2 sítios de clivagem perdidos; carbamidometilação de 

cisteína (+57.02 Da) e oxidação de metionina (+15.99 Da) como modificações pós-

traducionais fixa e variável, respectivamente; máximo de 3 modificações pós-

traducionais por peptídeo (PTMs). Os peptídeos considerados bem identificados foram 

aqueles cujo critério de qualidade (-10logP) foi equivalente ao valor que rende, no 

máximo, 1% de índice de falsa descoberta (FDR). Já as proteínas consideradas bem 

identificadas foram aquelas que apresentaram pelo menos 3 peptídeos únicos. 

 Modelagem molecular: 

 Realizou-se a predição da estrutura tridimensional das enzimas α-Ara1 e α-Ara2 

através da ferramenta computacional Phyre2, classificada entre os melhores programas 

de predição de estrutura terciária e amplamente utilizada pela comunidade biológica 

(CAMARGO; AMARAL; CAMARGO, 2015). Esta ferramenta gratuita, disponível 

online, constrói modelos de proteínas por modelagem comparativa in-silico. Para isso, 

foi feita a submissão das sequências alvo (formato FASTA) para que a predição fosse 

realizada.  

Para identificar os aminoácidos catalíticos nas sequências das enzimas α-Ara1 e 

α-Ara2, foi realizado um alinhamento múltiplo de sequências proteicas de α-

arabinofuranosidases microbianas com estruturas conhecidas. O alinhamento múltiplo 

foi realizado utilizando os programas Clustal Omega e Color Align Conservation para 

análise de conservação de resíduos em alinhamentos múltiplos. Com o auxílio do 

sistema de visualização de moléculas Pymol, as figuras das representações 

tridimensionais preditas puderam ser movimentadas a fim de se obter o melhor ângulo 

para observação de características estruturais e funcionais das enzimas. 

4.3.6.   Pré-tratamento e análise composicional do bagaço de cana-de-açúcar 

 Uma vez que o melhor desempenho das enzimas produzidas pelo fungo C. 

cubensis foi observado no bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado alcalino (MAITAN-

ALFENAS et al., 2015), o método de pré-tratamento com NaOH foi escolhido para 

desestruturar o material lignocelulósico a ser empregado no ensaio cujo objetivo foi 

avaliar o efeito das α-arabinofuranosidases na sacarificação enzimática. Portanto, o 
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bagaço de cana-de-açúcar, cuja procedência foi informada no item 4.1.3, foi submetido 

ao pré-tratamento com 1,5% (p/v) de NaOH conforme descrito no item 4.2.4. 

 A quantificação da glicana, xilana e lignina presentes no bagaço in natura e no 

bagaço pré-tratado alcalino, foi feita de acordo com a metodologia detalhada no item 

4.1.4, assim como a análise estatística dos resultados. 

4.3.7.   Suplementação do coquetel comercial com a enzima purificada 

Com o objetivo de avaliar o efeito das α-arabinofuranosidases na sacarificação 

enzimática do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado alcalino, o coquetel comercial 

Multifect® CL foi combinado com as enzimas purificadas, de acordo com a Tabela 5.   

 

Tabela 5: Delineamento experimental da sacarificação com coquetel comercial suplementado com as α-

arabinofuranosidases purificadas de Chrysoporthe cubensis. 

Objetivo 
Coquetel 

comercial 
Suplementação 

Controle Negativo - - 

Controle Positivo 
Multifect® CL  

(15 FPU/g) 
- 

Efeito da α-Ara1 
Multifect® CL  

(15 FPU/g) 

α-Ara1 (15 U/g) 

Efeito da α-Ara2 α-Ara2 (15 U/g) 

Efeito da α-Ara1 + α-Ara2 α-Ara1 (7,5 U/g) +  α-Ara2 (7,5 U/g) 

 

A hidrólise enzimática foi realizada de acordo com o método descrito por De 

Andrade et al.  (2017) modificado. O experimento foi feito em frascos de penicilina 

com volume de trabalho igual a 2 mL, concentração inicial de sólidos de 2% (p/v) de 

material seco, em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5,0. A carga enzimática foi 

especificada como 15 FPU do Multifect® CL por grama de biomassa. Essa mistura 

comercial foi suplementada com 15 U de atividade total das enzimas α-

arabinofuranosidases purificadas (Tabela 5). Além das enzimas, foram adicionadas ao 

meio reacional azida de sódio (10 mM) e tetraciclina (40 mg.L-1) para inibir 

crescimento microbiano. A reação foi incubada sob agitação orbital de 250 rpm a 50 °C 
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durante 72 horas. Com a finalização do experimento, a fração líquida foi coletada e 

submetida a banho fervente, para desnaturação das enzimas, e posteriormente 

centrifugada por 5 minutos a 16000g. O sobrenadante foi coletado e, em seguida, 

diluído 5 vezes com água destilada. 

Um cromatógrafo Shimadzu series 20A equipado com coluna Aminex HPX-87H 

(300 x 7,8 mm) e detector de índice de refração foi utilizado para quantificação, por 

HPLC, da glicose e xilose liberadas durante a hidrólise. Assim, 20 μL de amostra 

previamente diluída e filtrada foram injetados na coluna, que foi eluída com ácido 

sulfúrico 0,005 mM, em fluxo de 0,6 mL.min-1 e operada a 80 °C. As áreas dos picos 

obtidos foram convertidas em concentração dos açúcares investigados, utilizando curvas 

padrão de glicose e xilose. Para análise estatística dos resultados de liberação de 

açúcares, utilizou-se uma análise de variância (ANOVA) seguida do teste de Tukey com 

nível de significância igual a 1% (α = 0,01) utilizando-se o software GraphPad Prisma 

6.01. As análises foram realizadas em triplicata e o desvio padrão foi calculado para 

todos os ensaios. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Combinação do pré-tratamento hidrotérmico com um blend enzimático 

fúngico como estratégia para melhorar a sacarificação do bagaço de cana-de-

açúcar  

A obtenção de enzimas lignocelulolíticas, a baixo custo, combinada ao emprego 

de métodos de pré-tratamento da biomassa, que sejam eficientes, pode ser a chave para 

aumentar a competitividade do etanol de segunda geração em relação aos combustíveis 

derivados do petróleo.  

Embora tanto o extrato enzimático produzido pelo fungo C. cubensis (CC) 

quanto o blend enzimático resultante da mistura desse coquetel com as enzimas 

produzidas pelo fungo Penicillium pinophilum (BL) tenham se mostrado como 

alternativas eficientes para a hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar, esses coquetéis 

enzimáticos ainda não foram aplicados na sacarificação do bagaço de cana pré-tratado 

com outros métodos além do pré-tratamento alcalino e ácido, com 1% (p/v) de 

hidróxido de sódio e 1% (v/v) de ácido sulfúrico, respectivamente (DE ANDRADE et 

al., 2017; DE SOUSA GOMES et al., 2017; DUTRA et al., 2017; FALKOSKI et al., 

2013; MAITAN-ALFENAS et al., 2015; VISSER et al., 2013). 

A severidade de um pré-tratamento está relacionada com a sua duração, 

temperatura e, no caso de métodos químicos, com a quantidade de composto químico 

utilizada (GÜTSCH; NOUSIAINEN; SIXTA, 2012). Diferentemente dos trabalhos 

anteriores, o objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos de métodos de pré-

tratamento menos severos, como utilização de 0,5% (v/v) de ácido sulfúrico ou apenas 

água quente, no desempenho do blend enzimático C. cubensis-P. pinophilum (BL) e do 

extrato bruto do C. cubensis (CC) durante a conversão da glicana e xilana, presentes na 

biomassa lignocelulósica, em monômeros de açúcar. O coquetel comercial Multifect® 

CL foi utilizado como controle e para fins de comparação. 

5.1.1. Análise comparativa entre as atividades enzimáticas dos extratos 

produzidos on-site e do coquetel comercial 
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  Uma das alternativas para se obter um coquetel enzimático completo e que seja 

eficiente na sacarificação da biomassa lignocelulósica é a mistura de extratos 

enzimáticos com atividades complementares. Diante disso, Visser e colaboradores 

(2013) resolveram avaliar a combinação das enzimas produzidas pelo fungo P. 

pinophilum, cultivado com capim elefante sob fermentação submersa, com aquelas 

resultantes do crescimento do fungo C. cubensis em farelo de trigo sob fermentação em 

estado sólido. Além de avaliarem a produção individual de enzimas, analisaram os 

resultados obtidos a partir de diferentes proporções de mistura - 25:75 (v/v); 50:50 (v/v) 

e 75:25 (v/v) - dos extratos do P. pinophilum e C. cubensis, respectivamente. Ao final 

do estudo, concluíram que os melhores resultados foram obtidos com a proporção 50:50 

(v/v). Dessa forma, o presente trabalho obteve os extratos enzimáticos produzidos on-

site de acordo com a metodologia descrita por Visser et al (2013) e os resultados das 

atividades enzimáticas mensuradas estão apresentados na Tabela 6. 

Tabela 6: Perfil enzimático (U/mL) dos extratos produzidos pelos fungos Chrysoporthe cubensis e 

Penicillium pinophilum e do blend de enzimas resultante da mistura de ambos, na proporção 50:50 (v/v). 

nd significa não detectado. Os valores descritos acima representam a média de três repetições. 

A composição dos extratos enzimaticos obtidos a partir do cultivo dos dois 

fungos foi substancialmente diferente, o que já era esperado em vista das distintas 

Enzima 
Unidades de atividade enzimática / mL 

P. pinophilum C. cubensis Blend 

FPase 0,13 ± 0,01 0,17 ± 0,00 0,23 ± 0,01 

Endoglicanase 3,75 ± 0,21 0,73 ± 0,06 5,60 ± 0,37 

β-celobiohidrolase 0,23 ± 0,01 0,42 ± 0,02 0,72 ± 0,03 

β-glicosidase 0,15 ± 0,00 0,78 ± 0,04 3,08 ± 0,19 

Xilanase 40,0 ± 3,76 7,42 ± 0,51 44,8 ± 2,93 

α-manosidase nd 0,01 ± 0,00 0,02 ± 0,00 

β-xilosidase 0,16 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,18 ± 0,00 

α-arabinofuranosidase 0,06 ± 0,00 0,40 ± 0,02 0,06 ± 0,00 

β-galactosidase 0,16 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,22 ± 0,01 

Lacase 1,73 ± 0,00 0,99 ± 0,00 1,02 ± 0,00 
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condições de cultivo (tipo de fermentação e fonte de carbono) dos mesmos. Uma análise 

comparativa entre os dois extratos brutos mostra que o P. pinophilum produziu um 

conjunto de enzimas bastante variado e rico principalmente em xilanase e 

endoglicanase, cujas atividades foram cerca de 5 vezes maiores que as apresentadas 

pelo CC. Em contrapartida, as atividades de α-arabinofuranosidase, β-glicosidase e β-

celobiohidrolase foram cerca de 7, 5 e 2 vezes maiores, respectivamente, do que as 

observadas no CC, indicando uma vantagem deste extrato enzimático em relação ao 

conteúdo de celulases. Em relação ao BL, esta mistura apresentou as atividades 

enzimáticas mais altas para quase todas as enzimas analisadas, com excessão da α-

arabinofuranosidase e lacase. Além disso, os valores das atividades de endoglicanase, β-

celobiohidrolase, β-glicosidase, α-manosidase e β-galactosidase, apresentados pelo BL, 

foram superiores à soma das atividades das respectivas enzimas presentes no CC e no 

extrato bruto do P. pinophilum antes da mistura, caracterizando sinergismo entre os 

componentes destes extratos enzimáticos (Tabela 6). 

Ao contrário dos extratos produzidos on-site, o Multifect® CL é um coquetel 

comercial muito concentrado que possui grande quantidade de proteínas solubilizadas 

devido à presença de vários aditivos e estabilizantes. Portanto, uma comparação direta 

entre as atividades enzimáticas, expressas em U.mL-1,  encontradas em diferentes 

extratos enzimáticos não permite uma  avaliação justa (FALKOSKI et al., 2013). A 

FPase é considerada uma atividade padrão para determinar a carga enzimática no 

processo de sacarificação, o que justifica o uso deste parâmetro como referência para 

estabelecer análise comparativa entre diferentes extratos enzimáticos (FALKOSKI et 

al., 2013). Dessa forma, as atividades enzimáticas presentes nos coqueteis a serem 

aplicados no experimento de sacarificação foram apresentadas em relação à atividade 

FPase e os resultados estão descritos na Tabela 7.  

Ao se comparar a composição enzimática apresentada pelos extratos produzidos 

em laboratório com a do coquetel comercial, percebe-se que o CC e o BL se destacaram 

em relação ao Multifect® CL porque, além de celulases, eles apresentaram grande 

variedade de atividades de hemicelulases e, principalmente, lacase. Já a análise 

comparativa entre o CC e o BL indicou que este último apresentou uma maior relação 

atividade enzimática/Fpase para a maioria das enzimas testadas, especialmente as 

atividades das hemicelulases β-galactosidase (7,9 vezes maior) e β-xilosidase (6,5 vezes 
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maior). Em relação às atividades de celulases, o BL apresentou uma relação 

endoglicanase/Fpase, β-celobiohidrolase/FPase e β-glicosidase/Fpase 5,6; 1,3 e 3,0 

vezes superiores ao CC, respectivamente (Tabela 7). 

Tabela 7: Análise comparativa das enzimas presentes no extrato bruto do Chrysoporthe cubensis, no 

blend dos fungos Chrysoporthe cubensis-Penicillium pinophilum e no coquetel comercial Multifect® CL.  

nd significa não detectado. Os valores descritos acima foram obtidos pela divisão dos valores médios das 

atividades enzimáticas pela atividade média de FPase encontrada em cada mistura.  

O Multifect® CL é uma preparação predominantemente celulásica que 

apresentou a maior relação entre atividade de endoglicanase e FPase (99,52), a qual foi 

4 vezes maior que a observada no BL e 23 vezes maior que a presente no CC. Apesar da 

considerável relação de atividade xilanase/FPase (44,98), atividades de outras 

hemicelulases e enzimas acessórias não foram observadas no extrato comercial.  

5.1.2. Efeito dos diferentes pré-tratamentos na composição do bagaço de cana-

de-açúcar 

Os pré-tratamentos utilizados visam, principalmente, a despolimerização da 

fração hemicelulósica (ALVIRA et al., 2010; SILVEIRA et al., 2015). A severidade dos 

métodos empregados foi variada em relação à adição de ácido sulfúrico, no caso do pré-

Tipo de 

enzima 
Nome da enzima 

Unidades de atividade enzimática / FPase 

C. cubensis Blend Multifect® CL 

Celulases 

FPase 1,00  1,00 1,00 

Endoglicanase 4,29 24,3 99,52 

β-celobiohidrolase 2,47 3,13 0,15 

β-glicosidase 4,58 13,4 0,73 

 Xilanase 43,6 194,8 44,98 

Hemicelulases α-manosidase 0,06 0,08 nd 

 β-xilosidase 0,12 0,78 nd 

 α-arabinofuranosidase 2,35 0,26 nd 

 β-galactosidase 0,12 0,95 nd 

Ligninase Lacase 5,82 4,43 nd 
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tratamento químico, e em relação ao tempo de permanência do material lignocelulósico 

na autoclave, no caso do pré-tratamento hidrotérmico que foi realizado durante 20 e 60 

minutos.  

Após os pré-tratamentos ácido e hidrotérmico, o bagaço de cana-de-açúcar foi 

filtrado e a fração sólida foi seca para determinação do conteúdo da biomassa e análise 

composicional (Tabela 8).  

Tabela 8: Análise composicional relativa, baseada no peso seco, do bagaço de cana-de-açúcar não tratado 

e pré-tratado.  

SCB: bagaço de cana-de-açúcar não tratado; AC-SCB: bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado com ácido; 

H20-SCB e H60-SCB: bagaço de cana-de-açúcar submetido ao pré-tratamento hidrotérmico por 20 

minutos e 60 minutos, respectivamente. Os valores da mesma coluna seguidos de uma mesma letra não 

foram estatísticamente diferentes pelo teste de Tukey com 5% de significância. 

O pré-tratamento químico com H2SO4 0,5% (v/v) resultou em uma biomassa 

(AC-SCB) com maiores percentuais de celulose (46,76%) e lignina (26,95%) e menor 

quantidade de hemicelulose (17,82%) em relação ao bagaço de cana-de-açúcar não 

tratado (SCB) e àqueles resultantes dos pré-tratamentos hidrotérmicos.   

Os bagaços de cana-de-açúcar pré-tratados com água quente por 20 minutos 

(H20-SCB) e 60 minutos (H60-SCB) apresentaram 41,62% e 41,72% de celulose, 

28,28% e 29,12% de hemicelulose e 24,58% e 24,12% de lignina, respectivamente, não 

sendo observada nenhuma diferença estatística entre a composição química  desses dois 

materiais. Em comparação ao SCB, o H20-SCB se diferenciou apenas em relação ao 

conteúdo de lignina, enquanto o H60-SCB se distinguiu apenas em relação ao conteúdo 

de hemicelulose. 

Diante da pequena alteração composicional ocasionada pelo pré-tratamento 

hidrotérmico, as biomassas pré-tratadas bem como o bagaço de cana in natura foram 

Amostra 
Composição relativa (%) 

Celulose Hemicelulose Lignina 

SCB 41,25 ± 0,18a 27,62 ± 0,50a 23,91 ± 0,07a 

AC-SCB 46,76 ± 0,42b 17,82 ± 0,26b 26,95 ± 0,31b 

H20-SCB 41,62 ± 0,11a
 28,28 ± 0,47ac 24,58 ± 0,27c 

H60-SCB 41,72 ± 0,23a 29,12 ± 0,32c 24,12 ± 0,14ac 
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submetidos à microscopia eletrônica de varredura para avaliação de possíveis alterações 

estruturais e as imagens resultantes dessa análise estão apresentadas na Figura 10. 

O bagaço de cana in natura se mostrou estruturalmente organizado, com as 

fibras lignocelulósicas unidas e lisas (Figura 10-A). Por outro lado, tanto o pré-

tratamento ácido (Figura 10-B) quanto o pré-tratamento hidrotérmico (Figuras 10-C e 

10-D) foram capazes de romper as fibras da biomassa e abrir espaços entre as mesmas, 

aumentando a porosidade dos materiais pré-tratados. Consequentemente, o AC-SCB, o 

H20-SCB e o H60-SCB se apresentam em várias camadas e desorganizados, indicando 

que a área superficial do bagaço de cana-de-açúcar foi alterada e aumentada após todos 

os métodos de pré-tratamento avaliados. 

5.1.3. Sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado  

Figura 10: Fotomicrografias geradas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) das amostras de 

bagaço de cana-de-açúcar antes do pré-tratamento (A) e após o pré-tratamento ácido (B) e hidrotérmico 

por 20 minutos ou 60 minutos (C e D, respectivamente). Todas as imagens foram geradas com o aumento 

de 500 X. 
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Os resultados de liberação dos monômeros de açúcar durante as 48 horas de 

hidrólise estão ilustrados na Figura 11. A melhor performance, em termos de liberação 

de açúcares, do CC foi observada durante a hidrólise do AC-SCB, que resultou na 

produção máxima de glicose (12,5 g.L-1) e xilose (6,5 g.L-1) dentre as condições 

testadas. Além disso, este coquetel demonstrou possuir potencial para gerar 

concentrações ainda maiores de açúcares caso o tempo de sacarificação seja prolongado. 

Nessa mesma biomassa, o BL produziu uma concentração final de glicose similar à 

obtida pelo CC, mas a sua performance foi pior ao atuar sobre a fração hemicelulósica 

(4,1 g.L-1 de xilose). O coquetel Multifect® CL promoveu uma liberação de 2,9 g.L-1 de 

glicose e 1,0 g.L-1 de xilose a partir do AC-SCB (Figura 11-A). 

A produção de açúcares após 48 horas de hidrólise do H20-SCB e do H60-SCB,  

por um mesmo extrato enzimático, foi muito similar. As concentrações médias de 

glicose geradas pelos extratos CC, BL e comercial foram 9,6 g.L-1; 25,2 g.L-1 e 15,3 

g.L-1, enquanto as de xilose foram 2,3 g.L-1; 4,6 g.L- 1 e 1,5 g.L-1, respectivamente 

(Figuras 11-B e 11-C). Entretanto, ao se comparar o desempenho das amostras 

enzimáticas testadas nessas mesmas condições, observou-se que o BL liberou mais 

açúcares que as outras misturas enzimáticas e não alcançou sua capacidade máxima nas 

48 horas de hidrólise do H20-SCB, pois a sua curva de liberação de glicose não 

diminuiu sua inclinação no intervalo de tempo considerado (Figura 11-B). 

Além de determinar as concentrações de açúcares ao longo da sacarificação, a 

velocidade de formação de produto, para cada condição testada, também foi analisada 

(Figura 12).  

Apesar de o BL começar a gerar açúcares mais rapidamente (0,62 g.L-1.h-1) que 

o CC (0,39 g.L-1.h-1) durante a hidrólise do AC-SCB, ele apresentou uma contínua e 

mais acentuada diminuição da velocidade de formação de produto, de forma que ambos 

os coquetéis passaram a gerar glicose com velocidades similares (cerca de 0,25 g.L-1.h-

1) após 36 horas de sacarificação.  Já em relação à atuação das enzimas sobre a fração 

hemicelulósica, o BL teve uma redução de 47% na sua velocidade de formação de 

xilose depois de 24 horas de hidrólise (Figura 12). 
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Figura 11: Concentração de glicose e xilose ao longo de 48 horas de sacarificação do bagaço de cana-

de-açúcar pré-tratado com diferentes métodos, utilizando o extrato bruto do Chrysoporthe cubensis 

(●), o blend das enzimas do Chrysoporthe cubensis-Penicillium pinophilum (○) e o coquetel 

comercial Multifect® CL (▼). Pré-tratamentos: ácido (A), hidrotérmico por 20 min (B) e hidrotérmico 

por 60 min (C). 
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Dentre as misturas enzimáticas empregadas, o BL promoveu a maior liberação 

de glicose e xilose na hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar submetido ao pré-

tratamento hidrotérmico (Figuras 11-B e 11-C). Além disso, este extrato também se 

Figura 12: Velocidade de produção de monossacarídeos durante 48 horas de sacarificação dos 

bagaços de cana-de-açúcar pré-tratados, usando o extrato bruto do Chrysoporthe cubensis (●), o blend 

das enzimas do Chrysoporthe cubensis-Penicillium pinophilum (○) e o coquetel comercial Multifect® 

CL (▼). Pré-tratamentos: ácido (A), hidrotérmico por 20 min (B) e hidrotérmico por 60 min (C). 
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destacou em relação à velocidade de formação de glicose a partir do H60-SCB (2,5 g.L-

1.h-1) (Figura 12-C) e de xilose a partir do H20-SCB (0,65 g.L-1.h-1) (Figura 12-B). 

Apesar da conversão da celulose, presente no H20-SCB, em glicose pelo 

Multifect® CL ter sido mais rápida no início, a velocidade dessa reação teve uma 

redução de 61%  nas primeiras 24 horas. Por outro lado, a sacarificação com o BL 

apresentou uma diminuição da velocidade de formação de glicose de apenas 37% 

durante todo o experimento (Figura 12-B). Portanto, o experimento foi importante para 

demonstrar qual coquetel foi melhor e que mais tempo de sacarificação pode não 

solucionar a baixa eficiência da mistura enzimática. 

A extensão do tempo do pré-tratamento hidrotérmico (de 20 minutos para 60 

minutos) influenciou positivamente a atuação do BL sobre a celulose presente na 

biomassa. A velocidade de formação de glicose durante a hidrólise do H20-SCB com o 

BL não se alterou de forma significativa, mantendo uma média de 0,62 g.L-1.h-1 durante 

as 48 horas de experimento.  Entretanto, este coquetel foi capaz de produzir glicose 3 

vezes mais rápido nas 6 horas iniciais da sacarificação do H60-SCB, além de atuar mais 

rapidamente nessa biomassa por 36 horas (Figuras 12-B e 12-C). 

Considerando a composição química do bagaço de cana-de-açúcar depois de 

cada pré-tratamento avaliado neste estudo, as quantidades totais de glicana e xilana 

disponíveis em cada ensaio foram calculadas. A taxa de conversão dos polissacarídeos 

em monômeros de açúcar está apresentada na Figura 13.  

Uma vez que tanto o CC quanto o BL geraram concentrações de glicose 

similares ao final das 48 horas de sacarificação do AC-SCB, ambos converteram 30% 

da glicana nessa condição. Entretanto, a maior velocidade de formação de glicose 

apresentada pelo BL, nas primeiras 24 horas (Figura 12-A), fez com que 22,4% da 

glicana fosse hidrolizada nesse mesmo intervalo de tempo. Por outro lado, o CC 

converteu um total de 45,6% da xilana presente no AC-SCB, sendo 28,6% convertido 

nas 24 horas finais de hidrólise. As 48 horas completas de sacarificação foram 

necessárias para o BL atingir uma eficiência de conversão da xilana igual a 28,65% 

(Figura 13-A).  

O BL apresentou ótimo desempenho na sacarificação do bagaço de cana-de-

açúcar pré-tratado com água quente, sendo capaz de hidrolisar 62,5% da glicana e 

20,8% da xilana presentes no H20-SCB. Essas taxas de conversão foram levemente 
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superiores quando o BL atuou sobre H60-SCB; 68,3% e 23%, respectivamente. Apesar 

de produzir maiores concentrações de açúcares e velocidades de formação de produto 

durante a hidrólise das biomassas tratadas com água quente, o BL converteu um menor 

percentual de xilana no H20-SCB e H60-SCB  quando comparado àquele obtido após 

hidrólise do AC-SCB. Esse resultado pode ser explicado pela grande diferença entre o 

conteúdo de hemicelulose presente no AC-SCB e nos bagaços de cana-de-açúcar 

resultantes do pré-tratamento hidrotérmico (Tabela 8).  

 

 

 

 

Figura 13: Eficiência de conversão da glicana e xilana presentes no bagaço de cana-de-açúcar 

submetido a diferentes pré-tratamentos: ácido (A); hidrotérmico por 20 min (B) e hidrotérmico por 60 

min (C). Misturas enzimáticas: extrato bruto do Chrysoporthe cubensis (CC), o blend das enzimas do 

Chrysoporthe cubensis-Penicillium pinophilum (BL) e o coquetel comercial Multifect® CL (M). 

Tempo de reação: após 24 h (cinza) e 48 h (branco). 



 

59 

 

O Multifect® CL foi mais eficiente para hidrolisar a biomassa pré-tratada com 

água quente do que no AC-SCB. As maiores eficiências de conversão da glicana 

(43,2%) e xilana (7,2%) apresentadas por esse coquetel foram observadas após a 

hidrólise do  H60-SCB e do H20-SCB, respectivamente (Figuras 13-B e 13-C).  

As misturas enzimáticas CC, BL e Multifect® CL alcançaram 76%, 92% e 99% 

do total da eficiência de conversão da glicana, respectivamente, apenas na primeira 

metade da sacarificação do H60-SCB. Além disso, 97% ou mais da eficiência total de 

conversão da xilana foi atingida pelo CC e pelo BL nas 24 horas iniciais de hidrólise da 

mesma biomassa. Ao contrário dos extratos produzidos on-site, o extrato comercial 

atingiu maiores eficiências de conversão da xilana apenas na segunda metade da 

sacarificação (Figura 13-C). 

5.1.4. Discussão 

A notável presença de hemicelulases nos extratos CC e BL (Tabelas 6 e 7) é um 

resultado desejável, pois este grupo de enzimas promove a hidrólise da fração 

hemicelulósica remanescente após a etapa de pré-tratamento da biomassa, tornando a 

celulose mais susceptível à atuação das celulases (BERLIN et al., 2007; FALKOSKI et 

al., 2013; JUHÁSZ et al., 2005). Uma vez que a lignina é comumente relacionada à 

baixa eficiência da etapa de hidrólise (KO et al., 2015; VASCONCELLOS et al., 2016), 

a lacase presente em ambos os extratos é outra importante característica em relação ao 

coquetel comercial. As lacases são cobre-oxidases (SÁNCHEZ, 2009) que auxiliam na 

remoção da lignina residual da biomassa e também catalisam a oxidação de compostos 

fenólicos que são capazes de inibir as celulases (AVANTHI; BANERJEE, 2016; 

MAITAN-ALFENAS et al., 2015).  

Em relação ao CC, o BL apresentou maiores atividades para a maioria das 

enzimas avaliadas, inclusive de β-glicosidase e β-xilosidase. Estas enzimas são 

determinantes para um bom rendimento na etapa de sacarificação, pois elas evitam o 

acúmulo de oligossacarídeos, além de serem responsáveis pela última etapa de geração 

da glicose e xilose, respectivamente (MAITAN-ALFENAS et al., 2015). Portanto, 

pode-se dizer que a hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar promovida pelo BL 
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provavelmente não foi inibida pelo acúmulo de celobiose resultante da atuação da 

celobiohidrolase, também presente nesta mistura reacional (Tabelas 6 e 7).   

As diferenças no processo de obtenção dos extratos enzimáticos brutos dos 

fungos C. cubensis e P. pinophilum estão relacionadas tanto ao método utilizado no 

cultivo dos microrganismos, quanto ao tipo de fonte de carbono. O primeiro foi 

cultivado sob fermentação em estado sólido (FES), tendo como fonte de carbono o 

farelo de trigo. Já o segundo, produziu suas enzimas via fermentação submersa (FS) 

utilizando como fonte de carbono o capim elefante. Tais diferenças na metodologia de 

obtenção dos extratos enzimáticos provavelmente estão relacionadas à indução de 

enzimas com propriedades distintas (SINGHANIA et al., 2010) que, quando são 

misturadas, se complementam e resultam em um coquetel mais complexo. Sinergismo, 

para misturas enzimáticas, é definido como a interação entre dois ou mais componentes 

hidrolíticos que produz um efeito total maior que a soma dos efeitos individuais de cada 

componente (VISSER et al., 2013). A maior complexidade, em termos de atividade 

enzimática, do BL pode ser justificada pelo comprovado sinergismo resultante da 

mistura dos extratos enzimáticos produzidos pelos fungos C. cubensis e P. pinophilum 

(Tabela 6). 

A redução do conteúdo de hemicelulose no bagaço de cana-de-açúcar após o 

pré-tratamento com ácido diluído (Tabela 8) era esperada, pois este método promove a 

solubilização da fração hemicelulósica (BADIEI et al., 2014; HENDRIKS; ZEEMAN, 

2009; KUMAR et al., 2009), fazendo com que a celulose fique mais disponível à 

atuação das enzimas (SILVEIRA et al., 2015). Entretanto, a redução de hemicelulose 

não foi suficiente para garantir altas velocidades e eficiências na hidrólise da glicana 

presente no AC-SCB, principalmente pelo Multifect® CL (Figuras 11-A; 12-A e 13-A). 

A utilização de ácido na etapa de pré-tratamento tem consideráveis desvantagens, como 

por exemplo o aumento da geração de compostos inibidores (furfural e 

hidróximetilfufural) (ALVIRA et al., 2010; CANILHA et al., 2012; KUMAR; 

SHARMA, 2017) que, além de inibirem a fermentação dos açúcares também podem 

reduzir a atividade de algumas enzimas celulolíticas (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009).  

A quantidade, distribuição e toxicidade dos compostos inibidores depende, 

dentre outros fatores, do tipo e severidade do pré-tratamento (KIM et al., 2011). Maitan-

Alfenas e colaboradores (2015) demonstraram que as enzimas do coquetel comercial 
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Multifect® CL foram mais eficientes que as do CC na conversão da celulose proveniente 

do bagaço de cana pré-tratado com 1% (v/v) de ácido sulfúrico. Entretanto, a mesma 

performance não foi observada no presente trabalho (Figuras 11-A e 13-A), 

provavelmente devido à menor severidade do método aplicado na pré-hidrólise. A  

severidade do pré-tratamento é diretamente proporcional à concentração de prótons H+ 

(PEDERSEN; MEYER, 2010) e à quantidade de compostos inibidores liberados no 

processo. No estudo anterior supracitado, a utilização de um pré-tratamento mais severo 

com ácido diluído resultou em uma biomassa com menor quantidade de hemicelulose 

(8,69%) (MAITAN-ALFENAS et al., 2015) em relação ao AC-SCB (Tabela 8), e 

provavelmente maior liberação de compostos inibidores. Portanto, pode-se inferir que o 

pré-tratamento com 0,5% (v/v) de ácido sulfúrico empregado no presente trabalho não 

gerou inibidores em quantidade suficiente para prejudicar a ação das enzimas dos 

coquetéis avaliados.  

Apesar de Saha et al. (2005) terem observado menor necessidade de 

hemicelulases na sacarificação da palha de trigo pré-tratada com ácido diluído, a fração 

hemicelulósica residual presente no AC-SCB pode ter sido responsável pela grande 

diferença na velocidade e eficiência de sacarificação apresentada pelos diferentes 

extratos avaliados. O emprego dos coquetéis enzimáticos com grande variedade e 

quantidade de hemicelulases (BL e CC) foi mais vantajoso do que a utilização do 

Multifect® CL na hidrólise do AC-SCB (Figuras 12-A e 13-A). 

A lignina residual presente na biomassa pré-tratada prejudica a hidrólise 

bloqueando fisicamente o acesso das enzimas aos polissacarídeos, além de se ligar de 

forma improdutiva às mesmas (KELLOCK et al., 2017). A maior quantidade de lignina 

residual foi observada no AC-SCB (Tabela 8). É provável que a presença de lacase nos 

coquetéis produzidos on-site tenha contribuído, de forma positiva, para a maior 

velocidade de formação de glicose e xilose, minimizando o efeito da lignina sobre as 

demais enzimas, pois a lacase auxilia no processo de deslignificação da biomassa 

(AVANTHI; BANERJEE, 2016). 

Métodos de pré-tratamento que combinam princípios físicos e químicos 

geralmente são as melhores opções para fracionar a biomassa lignocelulósica 

(CANILHA et al., 2010). Um exemplo é o pré-tratamento hidrotérmico, no qual a água, 

sob alta temperatura e pressão, é capaz de se infiltrar na biomassa e hidratar a celulose. 
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Isso faz com que a biomassa se torne mais acessível às enzimas hidrolíticas, além de 

facilitar a remoção da hemicelulose e lignina (ZAAFOURI et al., 2017). Existem 

diferentes tipos de pré-tratamento hidrotérmico, dentre os quais o chamado “Liquid Hot 

Water” (LHW) é o que mais se assemelha com as condições aplicadas nesse estudo. 

Este método é capaz de aumentar a hidrólise enzimática da celulose por meio da 

solubilização da xilana, aumento da porosidade e diminuição do tamanho das partículas 

(KIM et al., 2014; KO et al., 2015). 

O pré-tratamento hidrotérmico foi menos efetivo, mesmo quando prolongado, na 

alteração da composição bioquímica do bagaço de cana-de-açúcar quando comparado à 

utilização do ácido diluído, principalmente em relação ao conteúdo residual de 

hemicelulose (Tabela 8). Isto pode ser justificado pelo fato de que a degradação 

eficiente da hemicelulose, sob condições neutras ou hidrotérmicas requer temperaturas 

maiores do que as requeridas nos métodos químicos com álcalis ou ácidos 

(BOBLETER, 1994). A temperatura aplicada foi 121 °C, mas a água deve atingir uma 

temperatura mínima de 180 °C para conseguir solubilizar a fração hemicelulósica de 

forma eficiente (BOBLETER, 1994). 

Apesar da temperatura empregada no pré-tratamento hidrotérmico não ter 

possibilitado a solubilização da fração hemicelulósica de forma efetiva, a utilização da 

água quente foi capaz de alterar a estrutura da biomassa, desorganizando suas fibras e 

aumentando a porosidade do material lignocelulósico (Figura 10), como observado 

também em trabalhos que utilizaram LHW como método de pré-tratamento da biomassa 

(KIM et al., 2014; KO et al., 2015). Dessa forma, a utilização da água quente 

proporcionou excelentes resultados como o aumento na taxa de conversão da glicana 

pelo coquetel Multifect® CL, que por sua vez superou o desempenho do CC nestas 

condições (Figuras 13-B e 13-C). Entretanto, este método também diminuiu a eficiência 

de hidrólise da xilana por todos os coquetéis avaliados, se comparado ao pré-tratamento 

ácido (Figura 13). Esses resultados sugerem que o uso da água quente beneficiou a 

atuação de celulases através da alteração estrutural da biomassa (Figura 10) e, 

consequentemente, diminuiu a necessidade de hemicelulases para se obter boas taxas de 

conversão da glicana, uma vez que nessas condições o coquetel comercial, 

predominantemente celulásico, obteve melhor desempenho se comparado ao CC. 
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De Andrade et al. (2017) demonstraram a importância da β-glicosidase na 

sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar por meio da adição desta enzima ao coquetel 

comercial Multifect® CL e ao extrato bruto de C. cubensis. A adição de β-glicosidase ao 

coquetel foi responsável por um aumento de mais de 50% na conversão da glicana 

presente no bagaço de cana pré-tratado alcalino. Portanto, a maior atividade de β-

glicosidase presente no BL (Tabelas 6 e 7) pode ser a razão da sua excelente 

performance durante a hidrólise do bagaço de cana submetido ao pré-tratamento 

hidrotérmico.  

Visser et al. (2013) observaram altas eficiências de conversão de polissacarídeos 

(60% de conversão da glicana e 90% de conversão da xilana) após 72 horas de hidrólise 

do bagaço de cana com o blend enzimático C.cubensis-P.pinophilum, mas utilizaram 

pré-tratamento alcalino e maior carga enzimática (20 FPU/g de biomassa). No presente 

trabalho, a sacarificação do bagaço de cana submetido ao pré-tratamento hidrotérmico 

resultou em taxas de conversão da glicana superiores a 60%, utilizando apenas 8 FPU/g 

de biomassa e 48 horas de experimento. Esses resultados sugerem que o pré-tratamento 

com água quente melhorou a atuação das enzimas do BL e, consequentemente, 

diminuiu a quantidade de enzimas requeridas no processo (Figuras 13-B e 13-C). 

  Tão importante quanto a concentração final de açúcares produzidos e a taxa de 

conversão dos polissacarídeos, é a velocidade de liberação de glicose e xilose (Figura 

12), pois um processo mais rápido significa redução de custos. Visser et al. (2013) 

observaram que o blend enzimático C.cubensis-P.pinophilum (1:1), ao hidrolisar o 

bagaço de cana submetido ao pré-tratamento alcalino, liberou 1,6 g.L-1.h-1 de glicose 

quando aplicados 20 FPU/g de biomassa. Logo, o uso do BL na hidrólise do H60-SCB 

foi uma estratégia acertada, pois a velocidade de liberação de glicose nesta condição foi 

de 2,5 g.L-1.h-1 (Figura 12-C), com menos da metade da carga enzimática utilizada no 

estudo anterior mencionado.  

 Kim et al. (2014) observaram que o aumento no tempo de residência da madeira 

de lei durante o pré-tratamento LHW resultou em uma produção de glicose 6% maior. 

Entretanto, no presente trabalho não houve diferença significativa entre a eficiência total 

de hidrólise dos polissacarídeos presentes no H20-SCB e H60-SCB por um mesmo 

coquetel enzimático (Figura 13-B e 13-C). A maioria dos métodos de pré-tratamento 

aumentam a área da superfície acessível às celulases devido às alterações na 
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composição química, porosidade e estrutura da biomassa vegetal (LIU et al., 2015; 

ZHAO; ZHANG; LIU, 2012). O aumento do tempo de residência no pré-tratamento 

hidrotérmico resultou em produtividades completamente diferentes nas primeiras 24 

horas de conversão da glicana (Figuras 13-B e 13-C). O aumento da severidade do pré-

tratamento com água quente alterou mais profundamente a estrutura e porosidade da 

biomassa, já que as fibras lignocelulósicas do H60-SCB se mostraram mais 

fragmentadas do que aquelas presentes no H20-SCB (Figuras 10-C e 10-D). Esses 

resultados comprovam que a maior severidade acelerou a atuação das celulases sobre o 

H60-SCB, indicando que o aumento da taxa de formação de glicose foi provavelmente 

devido ao aumento do volume e tamanho dos poros, e também à redução da 

cristalinidade da estrutura da celulose (LIU et al., 2015; ZHAO; ZHANG; LIU, 2012). 

Em relação ao tempo de sacarificação, Maitan-Alfenas et al. (2015) observaram 

que o extrato bruto de C. cubensis hidrolizou 12,5% e 7,7% da glicana presente no 

bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado com hidróxido de sódio e ácido sulfúrico, 

respectivamente,  após 72 horas de sacarificação. As eficiências apresentadas pelo CC 

durante a hidrólise da glicana, presente nas diferentes biomassas utilizadas no presente 

trabalho, foram significativamente maiores do que as observadas no estudo mencionado 

anteriormente. Estes resultados demonstraram, mais uma vez, que o tipo de pré-

tratamento, assim como a sua severidade, influenciaram no processo e permitiram a 

diminuição do tempo de sacarificação. 

Portanto, a aplicação de um método de pré-tratamento eficiente pode diminuir 

substancialmente a necessidade de enzimas na hidrólise da celulose e, 

consequentemente, reduzir o custo de produção do etanol celulósico (MOSIER et al., 

2005). Nesse sentido, pode-se concluir que o pré-tratamento hidrotérmico, mesmo em 

condições de temperatura mais brandas, é uma alternativa ambientalmente correta com 

potencial para aumentar a competitividade do etanol de segunda geração. A utilização 

deste método de pré-tratamento resultou em elevadas taxas de sacarificação da celulose 

em curtos períodos de tempo, com baixa carga enzimática e necessidade reduzida de 

hemiceluloses, principalmente quando combinado com a utilização do blend enzimático 

dos fungos C. cubensis e P. pinophilum.  
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5.2.   Cultivo do fungo Chrysoporthe cubensis em farelo de trigo e farinha de 

beterraba como alternativa  promissora para a sacarificação do bagaço de cana-

de-açúcar 

Pela avaliação do desempenho do extrato enzimático do C. cubensis durante a 

hidrólise do bagaço de cana pré-tratado com diferentes métodos, foi possível constatar 

que as enzimas desse microrganismo não atuaram de forma eficiente quando a biomassa 

escolhida foi submetida ao pré-tratamento hidrotérmico. Além disso, Maitan-Alfenas e 

colaboradores (2015) observaram, em um estudo comparativo, que as enzimas do C. 

cubensis apresentaram melhor desempenho no bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado 

alcalino do que na mesma biomassa pré-tratada com ácido sulfúrico. Assim, pode-se 

afirmar que, dentre os métodos de pré-tratamento já avaliados, a utilização de hidróxido 

de sódio foi, até o momento, a melhor escolha quando se trabalha com as enzimas desse 

fungo. 

Após investigar qual a melhor opção de pré-tratamento a ser combinada com o 

extrato bruto do C. cubensis, o próximo passo para melhorar a sacarificação do bagaço 

de cana-de-açúcar com as enzimas desse microrganismo foi induzi-lo a produzir 

maiores quantidades de enzimas, por meio de alterações em suas condições de cultivo. 

Dessa forma, o fungo foi crescido em fontes de carbono de baixo custo e em intervalos 

de tempo variados. A validação da escolha do melhor extrato obtido foi feita a partir da 

sua aplicação na sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado com ácido 

sulfúrico ou hidróxido de sódio, utilizando o desempenho o extrato obtido com farelo de 

trigo como controle. 

5.2.1. Efeito da fonte de carbono e tempo de cultivo na composição dos extratos 

enzimáticos produzidos por C. cubensis 

 Existem, basicamente, duas formas de obter enzimas a partir de microrganismos, 

por FS ou FES, que se diferenciam principalmente em relação ao teor de umidade 

presente no meio reacional (DE CASTRO; PEREIRA JR, 2010). A água é importante 

para a difusão de nutrientes no meio; absorção destes pelos agentes microbianos; 

remoção de metabólitos; manutenção da função e estabilidade de estruturas biológicas; 

bem como para a conservação da permeabilidade da membrana plasmática (DE 
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CASTRO; PEREIRA JR, 2010; GERVAIS; MOLIN, 2003; RAIMBAULT, 1998). 

Portanto, a disponibilidade de água afeta diretamente o crescimento microbiano e, 

consequentemente, a produção de enzimas. Diante disso, Dutra et al. (2017) cultivaram 

o C. cubensis sob FS e FES e constataram que este fungo apresentou melhores 

resultados, em relação à produção de celulases e hemicelulases, quando cultivado em 

meio semi-sólido, ou seja, a FES foi melhor que a FS para induzir este microrganismo a 

produzir enzimas lignocelulolíticas. 

Uma vez que a FES se mostrou como melhor alternativa para cultivo do C. 

cubensis (DUTRA et al., 2017), esta foi a técnica escolhida para investigação do 

potencial deste fungo de produzir celulases e hemicelulases durante 4, 8 e 12 dias, 

utilizando-se farelo de trigo, capim elefante e bagaço de cana-de-açúcar como fontes de 

carbono. O perfil das atividades enzimáticas presentes nos diferentes extratos obtidos 

está apresentado na Figura 14. 

Figura 14: Perfil de produção de enzimas pelo Chrysoporthe cubensis em diversos tempos de cultivo e  

fontes de carbono, sendo α-arabinofuranosidase (A), β-celobiohidrolase (B), α-galactosidase (C), α-

manosidase (D), β-xilosidase (E), β-glicosidase (F), endoglicanase (G), xilanase (H) e FPase (I), farelo de 

trigo (●), capim elefante (○) e bagaço de cana-de-açúcar (▲). 
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O farelo de trigo induziu o microrganismo a produzir as maiores atividades de  

α-arabinofuranosidase (0,53 ± 0,07 U.mL-1) e α-galactosidase (0,06 ± 0,02 U.mL-1) após 

4 dias de cultivo; de endoglicanase (11,42 ± 1,33 U.mL-1), FPase (0,23 ± 0,03 U.mL-1), 

xilanase (59,36 ± 11,0 U.mL-1) e β-xilosidase (0,15 ± 0,05 U.mL-1) após 8 dias de 

crescimento e, finalmente,  de  β-celobiohidrolase (0,69 ± 0,06 U.mL-1)  e de β-

glicosidase (2,53 ± 0,17 U.mL-1) com 12 dias de cultivo. Logo, o farelo de trigo se 

apresentou como a melhor fonte de carbono indutora, dentre as avaliadas, para a 

produção de celulases e hemicelulases pelo fungo C. cubensis. Como muitas das 

atividades enzimáticas (β-xilosidase, endoglicanase, xilanase e FPase) atingiu seu valor 

máximo após 8 dias de cultivo do fungo, este intervalo de tempo foi considerado o mais 

adequado para obtenção de um extrato enzimático mais completo. 

Na maioria das condições testadas, no presente estudo, o capim elefante e o 

bagaço de cana-de-açúcar produziram culturas contendo atividades enzimáticas menores 

que as produzidas quando a fonte de carbono foi o farelo de trigo. Entretanto, altas 

atividades de β-glicosidase (1,58 ± 0,12 U.mL-1), FPase (0,12 ± 0,02 U.mL-1), α-

arabinofuranosidase (0,47 ± 0,21 U.mL-1) e xilanase (43,43 ± 4,34 U.mL-1) foram 

detectadas com 12, 8, 12 e 12 dias de cultivo, respectivamente, quando o capim elefante 

foi utilizado como fonte de carbono (Figura 14). 

Após o farelo de trigo se apresentar como uma ótima fonte de carbono, ele foi 

misturado, em diferentes proporções, com a farinha de beterraba. Como a beterraba é 

rica em pectina (SHARMA; OBEROI; DHILLON, 2016), que pode conter açúcares 

como rafinose, arabinose e galactose, o seu potencial como fonte de carbono para 

induzir a produção de enzimas hidrolíticas durante 8 dias foi testado, com ou sem do 

farelo de trigo, e os resultados estão demonstrados na Figura 15. 

Ao contrário do farelo de trigo, que sozinho foi capaz de induzir a produção de 

várias enzimas hidrolíticas, a farinha de beterraba pura não foi capaz de induzir a 

produção destas mesmas enzimas. Em relação aos coquetéis produzidos pelo fungo C. 

cubensis quando crescido em misturas de farelo de trigo e farinha de beterraba, as 

atividades máximas de α-arabinofuranosidase (0,81 ± 0,05 U.mL-1), β-celobiohidrolase 

(0,81 ± 0,01 U.mL-1), α-galactosidase (0,15 ± 0,01 U.mL-1), α-manosidase (0,02 ± 0,00 

U.mL-1), β- xilosidase (0,13 ± 0,00 U.mL-1) e β-glicosidase (3,93 ± 0,03 U.mL-1) foram 

obtidas com uma mistura dos dois substratos na proporção 1:1 (FB:FT). As maiores 
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atividades de endoglicanase (2,27 ± 0,15 e 2,41 ± 0,10 U.mL-1) e xilanase (34,6 ± 0,41 e 

36,0 ± 1,6 U.mL-1) foram detectadas quando as proporções 1:1 e 1:3 (FB:FT), 

respectivamente, foram utilizadas. A maior atividade de FPase (0,65 ± 0,02 U.mL-1) foi 

observada com a proporção 3:1 (FB:FT) (Figura 15). 

 

 

Em relação ao extrato enzimático obtido após o crescimento do fungo C. 

cubensis apenas em farelo de trigo, o coquetel que resultou da utilização da mistura 1:1 

(FB:FT) como fonte de carbono apresentou aumento de 50 vezes na atividade de α-

galactosidase e de 5, 9, 6 e 4 vezes nas atividades de α-manosidase, β-celobiohidrolase, 

Figura 15:  Perfil enzimático das culturas produzidas pelo fungo Chrysoporthe cubensis, crescido 

durante 8 dias a 28 °C, em meio semi-sólido, contendo como fonte de carbono diferentes misturas de 

farelo de trigo (FT) e farinha de beterraba (FB), sendo α-arabinofuranosidase (A), β-celobiohidrolase 

(B), α-galactosidase (C), α-manosidase (D), β-xilosidase (E), β-glicosidase (F), endoglicanase (G), 

xilanase (H) e FPase (I). 
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β-xilosidase e α-arabinofuranosidase, respectivamente. Aumentos menores foram 

observados para as atividades de β-glicosidase (2 vezes), FPase (2 vezes), endoglicanase 

(1,5 vezes) e xilanase (1,3 vezes), conforme apresentado na Figura 14. Portanto, pode-se 

dizer que a mistura desses dois substratos, na proporção 1:1 (FB:FT), melhorou a 

produção das atividades enzimáticas analisadas, sendo este então considerado o melhor 

extrato enzimático produzido pelo C. cubensis. 

Além do efeito na composição enzimática, proporcionado pela mistura de 

diferentes quantidades de farinha de beterraba e farelo de trigo, também foram 

analisados os efeitos resultantes da mistura dessas duas fontes de carbono sobre a 

concentração de proteínas e atividades específicas presentes nos diferentes extratos 

produzidos por C. cubensis, durante 8 dias de FES (Tabela 9).  

 

Tabela 9: Efeito do uso da mistura de farinha de beterraba com farelo de trigo como fonte de carbono, 

em diferentes proporções, na concentração de proteínas e nas atividades específicas das enzimas presentes 

nos extratos produzidos por Chrysoporthe cubensis crescido durante  8 dias de FES, a 28 °C. 

FB:FT 

Proteína 

(mg/mL) 

Atividade enzimática específica (U.mg-1) 

α-ara β-cel α-gal α-man β-xil β-gli End Xln FP 

1:0 0,04  nd nd nd nd nd nd 12,5 747,2 10,5 

3:1 0,05  3,8 3,0 0,2 nd nd 13,6 36,0 532,2 13,0 

1:1 0,15 5,4 5,4 1,0 0,13 0,9 26,2 15,1 231,1 3,3 

1:3 0,38  0,9 0,5 0,2 nd 0,1 8,7 6,3 94,7 1,0 

0:1 0,60  0,3 0,2 nd nd nd 2,8 2,5 45,4 0,5 

FB: farinha de beterraba; FT: farelo de trigo; α-ara: α-arabinofuranosidase; β-cel: β-celobiohidrolase; α-

gal: α-galactosidase; α-man: α-manosidase; β-xli: β-xilosidase; β-gli: β-glicosidase; End: endoglicanase; 

Xln: xilanase; FP: FPase; nd: não detectado. Os resultados estão expressos como média de três repetições. 

O desvio padrão não ultrapassou 10% da média. 

De acordo com a Tabela 9, as concentrações de proteínas detectadas nos extratos 

enzimáticos foram maiores nos casos em que uma maior quantidade de farelo de trigo 
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foi utilizada como fonte de carbono. As alterações na concentração de proteína  

combinadas às diferentes atividades enzimáticas produzidas pelo C. cubensis, a partir da 

mistura dos dois substratos, afetaram as atividades específicas das enzimas em cada 

condição avaliada. Em comparação ao farelo de trigo, a mistura desse substrato com a 

farinha de beterraba, na proporção 1:1, resultou em um aumento de cerca de 18, 27 e 9 

vezes da atividade específica das enzimas α-arabinofuranosidase, β-celobiohidrolase e 

β-glicosidase, respectivamente, além de possibilitar a mensuração da atividade 

específica de α-galactosidase, α-manosidase e β-xilosidase.  

 Por outro lado, o extrato resultante da utilização da farinha de beterraba como 

única fonte de carbono apresentou a maior atividade específica de xilanase, enquanto 

que para a maioria das enzimas os valores não foram mensurados (Tabela 9). Isso 

ocorreu porque, apesar da baixa concentração de proteínas apresentada por esse 

coquetel, nele não foram detectadas a maioria das atividades enzimáticas avaliadas 

(Figura 15).   

 Uma vez que nos experimentos de sacarificação da biomassa lignocelulósica a 

carga enzimática geralmente é definida em relação à FPase, as atividades enzimáticas 

presentes nos extratos obtidos a partir do cultivo do C. cubensis, em farelo de trigo e na 

mistura deste substrato com farinha de beterraba (1:1), foram divididas pelas respectivas 

atividades FPase. Dessa forma, fica evidente a proporção de enzimas adicionada no 

experimento de sacarificação realizado com cada um dos extratos enzimáticos (Tabela 

10). 

Uma análise comparativa dos dados apresentados, na Tabela 10, nos permite 

observar que, embora as relações atividade endoglicanase/FPase e xilanase/FPase 

tenham sido menores no extrato obtido com farelo de trigo/farinha de beterraba (1:1), 

esta mesma mistura enzimática se apresentou mais vantajosa frente à obtida  apenas 

com farelo de trigo. Isso porque a mistura de substratos resultou em um aumento de 

aproximadamente 5; 1,3; 4 e 2,5 vezes nas razões das atividades de β-

celobiohidrolase/FPase, β-glicosidase/FPase, β-xilosidase/FPase e α-

arabinofuranosidase/FPase, respectivamente. Além disso, as enzimas α-manosidase e α-

galactosidase poderão atuar no processo quando o extrato do C. cubensis cultivado em 

farelo de trigo e farinha de beterraba (1:1) for utilizado. 
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Tabela 10: Análise comparativa das atividades enzimáticas detectadas, em função da atividade FPase, 

nos extratos brutos do Chrysoporthe cubensis, quando cultivado por 8 dias em farelo de trigo puro (FT) 

ou misturado na farinha de beterraba (1:1). 

nd significa não detectado. Os valores descritos acima foram obtidos pela divisão de cada atividade 

enzimática pela atividade FPase total encontrada em cada mistura e representam a média de três 

repetições. O desvio padrão não ultrapassou 10% da média.  

5.2.2. Composição química do bagaço de cana-de-açúcar após pré-tratamento 

ácido e alcalino 

 A biomassa lignocelulósica, empregada no experimento de sacarificação 

realizado com o intuito de avaliar o desempenho do extrato enzimático de C. cubensis 

após o seu cultivo em farelo de trigo e farinha de beterraba (1:1), foi submetida a dois 

pré-tratamentos que atuam de forma completamente diferente. Assim, o bagaço de cana-

de-açúcar foi pré-tratado com 1,5% (p/v) de hidróxido de sódio (ALC-SCB), visando a 

remoção parcial da lignina, e com 0,5% (v/v) de ácido sulfúrico (AC-SCB), com o 

objetivo de remover parcialmente a fração hemicelulósica. As alterações na composição 

do bagaço de cana podem ser observadas na Tabela 11, na qual consta também a 

composição da biomassa antes da realização de qualquer um dos métodos de pré-

tratamento (SCB). 

Tipo de 

enzima 

 Unidades de atividade enzimática / FPase 

Nome da enzima C. cubensis (FT) C. cubensis (FT:FB) 

Celulases 

FPase 1,00 1,00 

Endoglicanase 5,46 4,54 

β-celobiohidrolase 0,32 1,62 

β-glicosidase 6,07 7,86 

Hemicelulases 

Xilanase 97,25 69,32 

α-manosidase nd 0,04 

β-xilosidase 0,07 0,26 

α-arabinofuranosidase 0,64 1,62 

α-galactosidase nd 0,30 
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Tabela 11: Análise composicional relativa do bagaço de cana-de-açúcar não tratado e pré-tratado baseada 

no peso seco. 

SCB: bagaço de cana-de-açúcar não tratado; AC-SCB: bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado com 

H2SO4 0,5% (v/v); ALC-SCB: bagaço de cana-de-açúcar submetido ao pré-tratamento com NaOH 

1,5% (p/v). Os valores da mesma coluna seguidos de uma mesma letra não foram estatísticamente 

diferentes pelo teste de Tukey com 5% de significância. 

 Como era esperado, o AC-SCB apresentou um percentual de hemicelulose 

(17,82%) menor do que o observado antes do pré-tratamento (27,62%). A redução da 

fração hemicelulósica levou a uma redistribuição dos demais componentes, o que fez 

com que os percentuais de celulose e lignina aumentassem em relação ao SCB.  

 Já o pré-tratamento alcalino resultou em uma redução mais pronunciada do seu 

componente-alvo. O ALC-SCB apresentou apenas cerca de 8% de lignina e, 

consequentente, maior percentual de celulose se comparado ao SCB e AC-SCB. 

5.2.3. Validação da eficiência do extrato enzimático selecionado na sacarificação 

do bagaço de cana-de-açúcar 

Os materiais provenientes da etapa de pré-tratamento, AC-SCB e ALC-SCB, 

foram utilizados como matéria-prima para a produção de glicose e xilose. Como pode 

ser observado na Figura 16, as concentrações desses monossacarídeos, resultantes da 

ação das enzimas produzidas pelo C. cubensis durante 8 dias de FES em farelo de trigo 

e farinha de beterraba (1:1), foram determinadas ao longo de 72 horas de sacarificação. 

Como, em estudos anteriores, este fungo apresentou potencial de produzir um extrato 

enzimático eficiente na sacarificação do bagaço de cana, utilizando-se apenas o farelo 

de trigo (DUTRA et al., 2017; FALKOSKI et al., 2013; MAITAN-ALFENAS et al., 

2015), o extrato enzimático produzido por C. cubensis quando cultivado apenas nessa 

fonte de carbono foi utilizado como controle, para fins de comparação. 

Amostra 
Composição Relativa(%) 

Celulose Hemicelulose Lignina 

SCB 41,25 ± 0,18a 27,62 ± 0,50a 23,91 ± 0,07a 

AC-SCB 46,76 ± 0,42b 17,82 ± 0,26b 26,95 ± 0,31b 

ALC-SCB 58,42 ± 0,29c
 27,47 ± 0,35a 7,97 ± 0,24c 
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 Ao se comparar os resultados obtidos na sacarificação do AC-SCB com aqueles 

resultantes da hidrólise do ALC-SCB, observou-se que tanto o controle quanto o extrato 

selecionado liberaram mais glicose (aumento de 7,2 g.L-1  e 14,3 g.L-1, respectivamente) 

e xilose (aumento de 9,3 g.L-1 e 13,4 g.L-1, respectivamente) quando atuaram sobre o 

ALC-SCB.  

Em relação à hidrólise do ALC-SCB, pode-se dizer que o extrato selecionado 

apresentou melhor desempenho na liberação dos dois açúcares quantificados (18,0 g.L-1 

de glicose e 14,8 g.L-1 de xilose), em relação ao controle (8,7 g.L-1 de glicose e 10,8 g.L-

1 de xilose). O fato do extrato de C. cubensis, resultante da utilização de dois substratos 

Figura 16: Produção de glicose e xilose, a 50 °C, durante 72 horas de sacarificação do bagaço de cana 

pré-tratado com H2SO4 (A) e NaOH (B), utilizando as enzimas produzidas pelo Chrysoporthe cubensis 

cultivado em farelo de trigo puro (FT) e misturado com farinha de beterraba (FT+FB). 
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como fonte de carbono, ter produzido cerca do dobro de glicose, em relação ao controle, 

pode ser explicado pela sua composição enzimática, que inclui as maiores razões das 

celulases β-celobiohidrolase/FPase (1,62) e β-glicosidase/FPase (7,86), e também de 

todas as hemicelulases/FPase analisadas, exceto da xilanase. Portanto, a variedade e 

quantidade de hemicelulases presentes no extrato FT:FB (1:1) contribuiu para facilitar  

não só o acesso das celulases à celulose, mas também aumentar a produção de xilose em 

relação ao controle, principalmente por possuir uma razão β-xilosidase/FPase cerca de 

3,7 vezes superior. 

 Em relação à hidrólise do AC-SCB, observou-se que o extrato selecionado do C. 

cubensis liberou mais que o dobro de glicose (3,7 g.L-1) gerada pelo controle (1,5 g.L-1) 

após 72 horas de sacarificação, além de ter apresentado capacidade de gerar ainda mais 

glicose caso o tempo de reação fosse mais longo (Figura 16-A). Sobre a liberação de 

xilose, açúcar proveniente da hidrólise da hemicelulose, observou-se que os dois 

coquetéis enzimáticos utilizados apresentaram desempenho final semelhante, uma vez 

que o extrato fúngico selecionado atingiu a concentração de xilose igual a 1,4 g.L-1, 

enquanto o controle produziu 1,5 g.L-1 do mesmo açúcar durante o mesmo intervalo de 

tempo. O alto conteúdo de lignina dessa biomassa (Tabela 11) pode ter prejudicado a 

atuação da β-xilosidase, aproximando o desempenho dos dois coqueteis ao final do 

processo de conversão da xilana. 

 Sobre a eficiência de conversão da glicana e xilana presentes nas biomassas pré-

tratadas utilizadas, o extrato do C. cubensis que foi selecionado mostrou-se capaz de 

converter 9,8% da glicana e 9,5% da xilana presentes no AC-SCB, enquanto as 

eficiências de conversão apresentadas pelo controle nessa biomassa foram iguais a 4,0% 

e 10,4%, respectivamente. Já em relação ao desempenho dos coquetéis no ALC-SCB, o 

extrato do C. cubensis que foi selecionado converteu 38,5% da glicana e 61,6% da 

xilana disponíveis, enquanto as eficiências de conversão apresentadas pelo controle 

nessa biomassa foram iguais a 20% e 47%, respectivamente. Esses resultados reforçam 

a ideia de que, dentre os métodos já avaliados, o pré-tratamento alcalino é a melhor 

alternativa quando se trabalha com enzimas produzidas pelo fungo C. cubensis. 

5.2.4. Discussão 
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A utilização de resíduos lignocelulósicos em processos industriais é de grande 

interesse econômico, já que geralmente são materiais baratos e disponíveis em grandes 

quantidades, e também ambiental, uma vez que se esses resíduos não são reutilizados, 

eles podem se acumular no ambiente e causar prejuízos à natureza, principalmente se 

forem descartados incorretamente. Em relação ao processo de produção de etanol de 

segunda geração, o emprego de resíduos agroindustriais como substrato para cultivo de 

microrganismos produtores de enzimas lignocelulolíticas tem sido uma das alternativas 

para tentar reduzir os custos da etapa de sacarificação. 

Nesse sentido, três resíduos agroindustriais foram empregados no cultivo do 

fungo C. cubensis, visando a obtenção de um extrato enzimático complexo e eficiente: o 

farelo de trigo, o capim elefante e o bagaço de cana-de-açúcar. O farelo de trigo, que 

consiste na camada mais externa do grão de trigo, é obtido como subproduto das 

indústrias de moagem desse cereal e corresponde a cerca de 15 a 20% da produção 

(KAPOOR; PANWAR; KAIRA, 2016). A espécie Pennisetum purpureum, conhecida 

como capim elefante, tem sido considerada uma nova alternativa para culturas 

energéticas devido à sua elevada produtividade, fazendo dela uma opção com potencial 

para fornecimento de recursos abundantes e sustentáveis destinados à produção de 

biocombustíveis (MENEGOL et al., 2017). O bagaço de cana-de-açúcar é um dos 

subprodutos da indústria sucroalcooleira, obtido após o processo de moagem da cana-

de-açúcar para extração do seu suco (BASANTA et al., 2007). Esse resíduo tem se 

mostrado um bom indutor de enzimas, inclusive de celulases e hemicelulases (VEANA 

et al., 2014). 

Dentre as fontes de carbono avaliadas, o melhor desempenho apresentado pelo 

farelo de trigo, como indutor da produção de enzimas pelo fungo C. cubensis, 

provavelmente deve-se à sua composição bioquímica, caracterizada por altas 

concentrações de proteínas (13-19%) e de hemicelulose (> 30%), e baixa de lignina (3-

6%) (FALKOSKI et al., 2013; SUN et al., 2008). De acordo com Brijwani e 

colaboradores (2010), o farelo de trigo é uma fonte bem balanceada de carbono e 

nitrogênio, característica muito importante no processo de obtenção de enzimas 

microbianas a partir da FES. Além disso, o seu alto conteúdo de hemicelulose e 

presença mínima de lignina faz com que ele se apresente como um substrato de alta 

digestibilidade, ao contrário de substratos ricos em celulose cristalina e lignina 
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(BRIJWANI; OBEROI; VADLANI, 2010), como o bagaço de cana-de-açúcar que 

possui 36% de celulose; 28% hemicelulose e 20% de lignina, e o capim elefante que é 

constituído por 32% de celulose, 20% de hemicelulose e 9% de lignina (DE CASTRO; 

PEREIRA JR., 2010). 

A quantidade ideal de água disponível no meio de cultivo depende do tipo de 

microrganismo utilizado, já que cada um possui uma necessidade de disponibilidade de 

água diferenciada, e também do tipo de substrato que será empregado como fonte de 

carbono, pois sabe-se que a capacidade de reter água varia de um material para o outro 

(RAIMBAULT, 1998). O farelo de trigo, por exemplo, tem uma maior capacidade de 

retenção de água em comparação com outros substratos lignocelulósicos, como o 

bagaço de cana-de-açúcar (SINGHANIA; SUKUMARAN; PANDEY, 2007). Dessa 

forma, pode-se inferir que um baixo teor de umidade compromete menos a produção de 

enzimas a partir do farelo de trigo do que quando  o bagaço de cana é utilizado como 

fonte de carbono. 

Dutra et al. (2017) observaram que o fungo C. cubensis, quando cultivado em 

bagaço de cana-de-açúcar in natura, produziu um extrato enzimático com atividades 

celulásicas e hemicelulásicas maiores do que as observadas no extrato obtido após o 

cultivo do mesmo fungo com farelo de trigo. Entretanto, a quantidade de água livre foi 

diferenciada nas duas condições, sendo a umidade do meio igual a 80% e 75% para o 

bagaço de cana e farelo de trigo, respectivamente. De forma contrária, os resultados do 

presente trabalho mostraram que, de forma geral, o desempenho do C. cubensis na 

produção de enzimas a partir do farelo de trigo foi melhor do que o observado quando o 

bagaço de cana-de-açúcar foi utilizado como substrato (Figura 14). Apesar dos fungos 

filamentosos, como é o caso do C. cubensis, serem os microrganismos mais adequados 

para a FES (RAIMBAULT, 1998), a limitação de água pode causar a desnaturação de 

enzimas-chave do metabolismo das células e prejudicar, dentre outros fatores, a 

formação de metabólitos (GERVAIS; MOLIN, 2003; RAIMBAULT, 1998). Portanto, 

pode-se inferir que o teor de umidade fixo utilizado no presente trabalho, igual a 60%, 

pode ter prejudicado a produção de enzimas a partir do bagaço de cana-de-açúcar in 

natura, o que justificaria o seu pior desempenho como fonte de carbono indutora. 

Dentre todas as atividades enzimáticas quantificadas nas diversas condições 

avaliadas, a atividade de xilanase obtida após o cultivo do C. cubensis em farelo de trigo 
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durante 8 dias de FES foi a mais alta (Figura 14).  Este resultado é muito interessante, 

uma vez que esta enzima já vem sendo aplicada em muitos processos industriais como, 

na sacarificação da biomassa, no branqueamento da polpa de celulose e no 

melhoramento de alimentos (JUTURU; WU, 2012; KULKARNI; SHENDYE; RAO, 

1999). Segundo Falkoski et al. (2013), as espécies Trichoderma spp., Aspergillus spp. e 

Penicillium spp. são as mais comumente empregadas na produção industrial de 

celulases. Singhania e colaboradores (2007) cultivaram o fungo filamentoso 

Trichoderma reesei em farelo de trigo sob FES. Apesar de terem conseguido otimizar a 

produção de celulases, através da variação da temperatura e umidade, não houve 

produção de xilanase. No trabalho de Sukumaran et al. (2009), o fungo Aspergillus 

niger produziu um coquetel enzimático essencialmente celulásico quando submetido à 

FES, na qual o farelo de trigo foi utilizado como fonte de carbono. Portanto, o potencial 

do C. cubensis de produzir, além de celulases e outras hemicelulases, bastante xilanase 

é um diferencial deste fungo se comparado a outros microrganismos, anteriormente 

citados, frequentemente utilizados para a produção industrial de enzimas a partir do 

farelo de trigo.   

Uma vez que o farelo de trigo se consolidou como boa fonte de carbono a ser 

utilizada na produção de enzimas microbianas por FES, muitas pesquisas passaram a 

investir na mistura desse substrato com outros materiais a fim de melhorar, ainda mais, 

a produção de celulases por microrganismos. Alguns trabalhos bem-sucedidos foram o 

de Oberoi et al. (2010), que conseguiram aumentar a produção enzimática de 

Trichoderma reesei cultivando-o em farelo de trigo e polpa de tangerina; e o de 

Brijwani et al. (2010), que utilizaram a mistura de farelo de trigo e cascas de soja no 

cultivo de Trichoderma reesei e Aspergillus niger. 

A beterraba é uma das principais culturas açucareiras do mundo (DURAISAM; 

SALELGN; BEREKETE, 2017). Grande parte da produção mundial desse vegetal é 

consumida como alimento, sendo os resíduos utilizados na produção de sucos ou como 

corante alimentar (SHARMA; OBEROI; DHILLON, 2016). O bagaço da beterraba, 

também chamado de polpa, é o principal subproduto da indústria de açúcar de beterraba 

e geralmente é utilizado no preparo de ração animal (DURAISAM; SALELGN; 

BEREKETE, 2017; MICARD; RENARD; THIBAULT, 1996). A polpa de beterraba é 

composta, principalmente, por 28,7% de pectina; 20,0% de celulose; 16-20% de 
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sacarose; 17,5% de hemicelulose; 9,0% de proteínas e 4,4% de lignina (DURAISAM; 

SALELGN; BEREKETE, 2017; JACOB, 2009). Embora a utilização da beterraba como 

fonte de carbono não seja tão disseminada quanto a do farelo de trigo, seus elevados 

conteúdos de pectina, celulose e hemicelulose, combinados com a sua pequena 

quantidade de lignina, a torna um material de fácil digestibilidade, com alto potencial de 

indução de pectinases, celulases e hemicelulases, e portanto, uma boa opção para ser 

combinada com o farelo de trigo.  

Trabalhos anteriores avaliaram a polpa de beterraba , pura ou misturada, como 

fonte de carbono no cultivo de microrganismos produtores de enzimas de interesse 

industrial. Aspergillus niger apresentou produção máxima de pectinase, 3,2 U.mL−1, 

quando foi cultivado em 16% de polpa de beterraba (AZZAZ et al., 2013). O fungo 

Penicillium purpurogenum produziu 0,75 U.mL-1 e 0,58 U.mL-1 de α-

arabinofuranosidase quando cultivado em polpa de beterraba e em mistura de farelo e 

palha de trigo, respectivamente (IOANNES et al., 2000). Já em relação à produção de 

xilanase, β-xilosidase e α-arabinofuranosidase pela bactéria termófila Rhodothermus 

marinus, tanto a polpa de beterraba quanto o farelo de trigo, ambos livres de amido e 

utilizados separadamente, foram bons indutores dessas enzimas, com resultados bem 

semelhantes entre si (GOMES et al., 2000). 

No presente trabalho, quando a farinha de beterraba foi utilizada como única 

fonte de carbono, o fungo C. cubensis não foi capaz de produzir as hemicelulases 

analisadas, com exceção da xilanase, enquanto o farelo de trigo sozinho se reafirmou 

como uma boa fonte de carbono (Figura 15). A presença de açúcares simples, como a 

sacarose, no meio de cultivo pode inibir os microrganismos de produzirem enzimas de 

forma desnecessária, uma vez que eles encontram no meio fontes de energia que são 

mais facilmente metabolizadas (DE VRIES et al., 2001; RUIJTER et al., 1997). 

Portanto, é possível que a farinha de beterraba produzida e utilizada neste estudo, ainda 

que tenha sido lavada para remoção dos açúcares, possua sacarose suficiente para inibir 

a produção de algumas enzimas pelo C. cubensis, principalmente quando ela foi 

utilizada como única fonte de carbono. Outra hipótese é de que a farinha de beterraba 

não possua uma boa capacidade de reter umidade do meio, fazendo com que a FES não 

seja o método mais adequado de obtenção de enzimas quando se utiliza apenas farinha 

de beterraba como substrato. 
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Embora a combinação do farelo de trigo com outras fontes de carbono seja 

bastante comum, o mesmo não se pode dizer sobre a polpa de beterraba. Por exemplo, o 

único estudo que utilizou esse material de forma combinada utilizou o fungo 

Aspergillus sojae ATCC 20235, o qual aumentou sua produção de poligalacturonase 

(909,5 ± 2,7 U.g−1)  quando cultivado em 30% de polpa de beterraba combinada com 

farelo de trigo, em meio umidificado com 160% de HCl 0,2 M (HEERD; DIERCKS-

HORN; FERNÁNDEZ-LAHORE, 2014). Além disso, investigou-se apenas um tipo de 

atividade enzimática, o que faz com que o efeito da combinação desses dois substratos 

sobre a produção de celulases e hemicelulases ainda seja desconhecido. 

Após a avaliação do perfil enzimático apresentado por cada um dos extratos 

produzidos por C. cubensis, pode-se dizer que a melhor condição foi resultante da 

mistura de 50% de cada um dos materiais lignocelulósicos testados (Figura 15). Esses 

resultados deixam claro como a técnica de combinação de diferentes fontes de carbono, 

na proporção correta, pode ser uma alternativa promissora, visto que as vantagens de 

um substrato podem suprir as desvantagens do outro. Ou seja, apesar da farinha de 

beterraba não ter sido muito eficiente sozinha, ao ser misturada ao farelo de trigo na 

proporção 1:1, ela conseguiu aumentar a atividade de todas as enzimas avaliadas, em 

relação aos resultados advindos da utilização do farelo de trigo puro (Figura 15). 

Provavelmente, essa melhora deve-se à alteração nas quantidades de celulose, 

hemicelulose, lignina e proteínas disponíveis no meio de cultura, que levou o fungo a 

uma maior necessidade de produção de enzimas para conseguir obter a energia 

necessária para a sua manutenção e desenvolvimento. 

Além do aumento das atividades enzimáticas, a mistura de substratos também 

resultou em alterações na concentração de proteínas, que foi reduzida à medida que a 

quantidade de farinha de beterraba no meio foi aumentada (Tabela 9). Esse resultado já 

era esperado, visto que a polpa de beterraba possui menos proteínas (9%) que o farelo 

de trigo (13-19%) (JACOB, 2009; SUN et al., 2008).  

A atividade específica de cada enzima é calculada dividindo-se a atividade 

enzimática (U.mL-1) pela concentração de proteínas (mg.mL-1). Assim, a redução da 

concentração de proteína, advinda da maior quantidade de farinha de beterraba 

utilizada, levou ao aumento das atividades específicas de quase todas as enzimas 

analisadas, exceto no caso em que se utilizou a farinha de beterraba pura, no qual as 
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atividades das enzimas α-arabinofuranosidase, β-celobiohidrolase, α-galactosidase, α-

manosidase e β-glicosidase não foram detectadas. Já o extrato enzimático FB:FT (1:1) 

apresentou resultados bastante satisfatórios em termos de produção de enzimas (Tabela 

9), principalmente se comparado aos coquetéis enzimáticos produzidos por outros 

fungos filamentosos, como é o caso do Acremonium zeae, cujas atividades específicas 

de xilanase (60 U.mg-1), β-xilosidase (0,4 U.mg-1), α-arabinofuranosidase (1,2 U.mg-1), 

endoglicanase (2,3 U.mg-1), β-celobiohidrolase (1,3 U.mg-1)  e β-glicosidase (0,85 

U.mg-1) (BISCHOFF et al., 2009) foram todas muito menores do que as apresentadas no 

presente estudo.  

O C. cubensis foi indicado como uma fonte importante de enzimas 

lignocelulolíticas (FALKOSKI et al., 2013) e recentemente o seu genoma foi 

sequenciado, embora ainda não esteja anotado (WINGFIELD et al., 2015). Assim, para 

tentar compreender melhor as características responsáveis pelo bom desempenho das 

suas enzimas na sacarificação do bagaço de cana, é importante dar atenção ao estudo 

dessas moléculas, purificando-as; caracterizando-as e aplicando-as em processos 

biotecnológicos diversos. Quando se trata de purificação de enzimas, o coquetel deve, 

preferencialmente, possuir alta atividade enzimática de interesse e uma baixa 

concentração de proteínas. Nesse sentido, o extrato enzimático FB:FT (1:0) se destaca 

por possuir a maior atividade específica de xilanase e, ao mesmo tempo, não apresentar 

outras atividades enzimáticas além da endoglicanase e FPase (Tabela 9 e Figura 15).  

As xilanases vem sendo reportadas como as enzimas mais eficientes no pré-

branqueamento da polpa Kraft (BAJPAI, 1999). O objetivo da etapa de branqueamento 

é reduzir a maior quantidade possível de lignina, molécula responsável pela coloração 

escura da polpa não branqueada, através da utilização de agentes químicos a base de 

cloro (MATEOS-ESPEJEL et al., 2011). O extrato enzimático de Bacillus pumilus, rico 

em xilanase e pobre em celulases, foi aplicado na polpa Kraft antes do seu branqueamento e 

reduziu a quantidade de lignina presente na mesma. Com isso, houve redução do número 

Kappa, aumento da alvura e redução de 29,16% da quantidade de cloro empregado no 

processo (NAGAR et al., 2013). Dessa forma, pode-se inferir que a xilanase presente no 

extrato 1FB:0FT está, praticamente, livre de celulases e tem potencial para ser aplicada no 

branqueamento da polpa de celulose, já que a sua alta atividade específica indica menos 
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contaminantes no extrato, menos etapas de purificação e, consequentemente, redução de 

custos do processo (Tabela 9). 

 Após a análise das atividades enzimáticas, as enzimas produzidas por C. 

cubensis, cultivado em farelo de trigo e farinha de beterraba (1:1), foram selecionadas  e 

aplicadas na sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar, tendo como controle o 

desempenho do extrato enzimático resultante da utilização de farelo de trigo puro. Para 

isso, amostras da biomassa lignocelulósica escolhida foram submetidas à etapa de pré-

tratamento químico. De forma geral, pode-se dizer que os efeitos dos métodos de pré-

tratamento sobre a composição da biomassa, apresentados nesse estudo, estão de acordo 

com o descrito na literatura. Ou seja, o pré-tratamento alcalino reduziu o conteúdo de 

lignina, enquanto o pré-tratamento com ácido diluído diminuiu o percentual da fração 

hemicelulósica (AGBOR et al., 2011; BADIEI et al., 2014) (Tabela 11). Entretanto, a 

intensidade da alteração da composição química da biomassa e os efeitos que tais 

modificações geraram na liberação de glicose e xilose são os pontos principais que 

ajudaram a definir qual deles é a melhor escolha ao se aplicar enzimas do fungo C. 

cubensis na hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar.  

Após a etapa de pré-tratamento, observou-se um efeito mais pronunciado do 

hidróxido de sódio sobre a lignina, se comparado à alteração ocasionada pelo ácido 

sulfúrico sobre o percentual de hemicelulose do bagaço de cana-de-açúcar (Tabela 11). 

Tal diferença na efetividade dos pré-tratamentos, em remover ou reduzir determinado 

componente da biomassa, pode estar relacionada à quantidade de composto químico 

empregada em cada método, já que a concentração de hidróxido de sódio foi 3 vezes 

maior do que a concentração de ácido sulfúrico. Em um estudo comparativo entre vários 

pré-tratamentos (LIMA et al., 2014), os resultados acerca dos efeitos da utilização de 

ácido sulfúrico diluído e hidróxido de sódio sobre a composição do bagaço de cana-de-

açúcar foram semelhantes aos observados na Tabela 11. Nele, o pré-tratamento com 

0,5% ácido não acarretou em perda de lignina, mas aumentou o percentual de celulose, 

sendo a remoção de hemicelulose mais significativa apenas sob temperaturas maiores 

que 130 °C. Já o pré-tratamento alcalino, com 1% de NaOH, foi capaz de remover 

grande quantidade da lignina e aumentar o percentual de celulose (LIMA et al., 2014).  

Como o ALC-SCB apresentou maiores percentuais de celulose e hemicelulose 

(Tabela 11), em relação ao AC-SCB, era esperado que a atuação de um mesmo coquetel 



 

82 

 

enzimático sobre essa biomassa resultasse na liberação de maiores concentrações de 

glicose e xilose, se comparadas àquelas obtidas a partir do AC-SCB. Essa hipótese foi 

confirmada após a quantificação dos açúcares liberados durante as 72 horas de hidrólise 

enzimática (Figura 16).  

A presença de grande quantidades de lignina na biomassa a ser submetida à 

hidrólise enzimática é indesejável, pois esta molécula compromete diretamente o 

rendimento do processo uma vez que pode levar à adsorção inespecífica das enzimas, 

além de obstruir o acesso das celulases à celulose (CANILHA et al., 2010; 

JØRGENSEN; KRISTENSEN; FELBY, 2007; KELLOCK et al., 2017). Dessa forma, 

outro fator que provavelmente contribuiu para um melhor desempenho dos dois 

coquetéis enzimáticos no ALC-SCB foi a pequena quantidade de lignina presente nessa 

biomassa (Tabela 11). 

 A análise dos resultados apresentados por dois coquetéis distintos, sobre um 

mesmo material lignocelulósico, permitiu inferir que a proporção das enzimas, em 

relação à FPase (Tabela 10), foi um dos fatores responsáveis pelo melhor desempenho 

do extrato de C. cubensis cultivado em farelo de trigo e farinha de beterraba (1:1), tanto 

no ALC-SCB quanto no AC-SCB (Figura 16). Provavelmente, suas maiores relações de 

atividade β-xilosidase/FPase, α-manosidase/FPase e α-galactosidase/FPase contribuíram 

para tornar a celulose mais acessível às celulases (BERLIN et al., 2007).  Apesar da alta 

razão de β-celobiohidrolase/FPase, a proporção de β-glicosidase/FPase parece ter sido 

suficientemente alta para aumentar a eficiência da conversão da celobiose em glicose e 

impedir a inibição da β-celobiohidrolase pelo produto (JIANG et al., 2011; MAITAN-

ALFENAS et al., 2015), resultando assim  nas maiores concentrações de glicose em 

todas as condições testadas (Figura 16).  

Já em relação à liberação de xilose, o coquetel selecionado se destacou apenas 

no ALC-SCB, já que no AC-SCB seu desempenho foi semelhante ao do controle 

(Figura 16). A hipótese é de que o alto conteúdo de lignina presente no AC-SCB tenha 

sido a causa do efeito negativo, como amplamente descrito na literatura. Em 

decorrência da maior liberação de monossacarídeos pelo extrato selecionado 

(1FT:1FB), após 72 horas de hidrólise, suas eficiências de conversão da glicana e xilana 

presentes no AC-SCB e ALC-SCB também superaram às apresentadas pelo extrato 

controle, exceto no caso da conversão da xilana presente no AC-SCB.  
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 Maitan-Alfenas et al. (2015) aplicaram o extrato bruto de C. cubensis, cultivado 

em farelo de trigo sob FES, na hidrólise do AC-SCB e ALC-SCB. A carga enzimática 

(10 FPU/g) foi próxima e a carga de sólidos (8%) idêntica às empregadas no presente 

estudo (8 FPU/g; 8% de sólidos). Eles também observaram melhor desempenho das 

enzimas do C. cubensis durante a hidrólise do ALC-SCB. Nessa condição, a produção 

de glicose foi igual a 5,32 g.L-1 e a de xilose igual a 9,0  g.L-1, enquanto as conversões 

de celulose e hemicelulose foram 12,5% e 44%, respectivamente. Já no AC-SCB, foram 

liberados 2,94 g.L-1 de glicose e 1,71  g.L-1  de xilose, correspondentes a 7,7% e 25% da 

celulose e hemicelulose disponíveis, respectivamente. Portanto, pode-se afirmar que, de 

forma geral, o extrato resultante do cultivo do C. cubensis em farelo de trigo e farinha 

de beterraba (1:1), sob FES, não só superou o desempenho do extrato controle, mas 

também apresentou resultados superiores aos publicados por Maitan-Alfenas e 

colaboradores (2015). 

 Dessa forma, pode-se dizer que o presente estudo contribuiu para aumentar o 

conhecimento acerca dos efeitos da mistura de farelo de trigo e farinha de beterraba na 

produção de enzimas lignocelulolíticas sobre FES, com 60% de umidade, além da 

descoberta de um novo extrato enzimático de C. cubensis mais eficiente do que os 

obtidos em estudos anteriores. Os resultados aqui apresentados reforçam a ideia de que 

o pré-tratamento alcalino é, dentre os métodos já avaliados, uma excelente alternativa 

para se desestruturar o bagaço de cana-de-açúcar quando se trabalha com as enzimas do 

fungo C. cubensis.  

5.3.   Caracterização de novas α-arabinofuranosidases de Chrysoporthe cubensis e 

seus efeitos na sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar 

 Após avaliar a produção de enzimas pelo C. cubensis em diferentes condições, o 

seu melhor extrato enzimático foi aquele obtido após o seu cultivo em farelo de trigo e 

farinha de beterraba (1:1), durante 8 dias de FES a 28 °C. Por esse coquetel enzimático 

ter sido mais eficiente na hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado alcalino 

(Figura 16), em relação ao extrato obtido a partir da utilização do farelo de trigo puro 

como fonte de carbono, e por ter apresentado as maiores atividades específicas de 

hemicelulases (Tabela 9), ele se mostrou como uma potencial fonte dessas enzimas 

ainda não completamente estudadas. 
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 Como já visto anteriormente, as hemicelulases são capazes de, ao hidrolisarem a 

hemicelulose, facilitar a atuação das celulases sobre a celulose, e consequentemente, 

aumentar a eficiência do processo (BERLIN et al., 2007; FALKOSKI et al., 2013; 

JUHÁSZ et al., 2005). As hemicelulases que apresentaram maior atividade específica e 

maior relação atividade/FPase no extrato selecionado foram a xilanase e a α-

arabinofuranosidase (Tabelas 9 e 10, respectivamente). Como as xilanases de C. 

cubensis já foram estudadas (DE SOUSA GOMES et al., 2017), o objetivo desse estudo 

foi purificar e caracterizar as α-arabinofuranosidases de C. cubensis, além de avaliar 

seus efeitos na sacarificação do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado alcalino.   

5.3.1. Investigação sobre a presença de isoformas de α-arabinofuranosidases no 

extrato enzimático de C. cubensis 

 A eletroforese consiste na migração de moléculas ionizadas, de acordo com suas 

cargas elétricas e pesos moleculares em um campo elétrico, sendo a carga líquida das 

moléculas o resultado da somatória dos aminoácidos que as constituem. Dessa forma, o 

extrato bruto de C. cubensis  foi submetido a uma eletroforese em gel de poliacrilamida, 

em condições não desnaturantes, para investigação da presença de possíveis isoformas 

de α-arabinofuranosidase. De acordo com a Figura 17, o zimograma apresentou duas 

bandas com atividade α-arabinofuranosidase. Assim, a atividade dessa enzima, 

anteriormente detectada e quantificada, provavelmente corresponde à somatória da 

atividade apresentada por duas moléculas diferentes. 
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5.3.2.   Purificação das α-arabinofuranosidases produzidas por C. cubensis 

 O extrato enzimático de C. cubensis, com duas possíveis α-arabinofuranosidases, 

foi então submetido ao processo de purificação, conforme descrito no item 4.3.3, para 

obtenção das frações purificadas das enzimas-alvo. Durante todas as etapas de 

purificação, a atividade enzimática de interesse foi monitorada pela mensuração da 

hidrólise do substrato sintético ρNPα-Ara, enquanto a concentração de proteínas foi 

determinada pela utilização do método do ácido bicinconínico (item 4.3.4). 

A primeira etapa de purificação consistiu na precipitação das proteínas, 

presentes no extrato bruto, através da adição de sal. Inicialmente, o fracionamento foi 

feito com 0-45% de saturação com sulfato de amônio, e nessa faixa, cerca de 86% da 

atividade inicial de α-arabinofuranosidase foi detectada no sobrenadante. Após o 

descarte do precipitado, contendo proteínas e outras moléculas contaminantes, foi 

adicionado mais sal ao sobrenadante.  Dessa forma, a atividade residual da enzima de 

interesse passou a ser detectada exclusivamente no precipitado obtido do fracionamento 

realizado na faixa de 45-70% de saturação (Tabela 12).  

 

Figura 17: Gel nativo, revelado com ρNPα-Ara e carbonato de sódio, mostrando a presença de duas 

bandas com atividade α-arabinofuranosidase no extrato bruto de Chrysoporthe cubensis cultivado 

em farelo de trigo e farinha de beterraba (1:1), durante 8 dias de FES a 28°C. 
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Tabela 12: Precipitação das α-arabinofuranosidases de Chrysoporthe cubensis, através do fracionamento 

com sulfato de amônio nas faixas 0-45% e 45-70% de saturação. 

 Fracionamento com sulfato de amônio 

Faixa de saturação  0% - 45% 45% - 70% 

Amostra EB S P S P 

Atividade α-arabinofuranosidase 

(U.mL-1) 
0,68 0,56 0,08 0,00 0,83 

EB: extrato bruto; S: sobrenadante e P: precipitado. O ensaio enzimático foi feito em triplicata e os 

desvios não ultrapassaram 10% da média. 

 Afim de evitar a necessidade de uma diálise para remoção do sal presente na 

amostra, o precipitado ressuspendido contendo a atividade enzimática de interesse foi 

submetido a uma cromatografia de interação hidrofóbica, conforme descrito no item 

4.3.3. Na segunda etapa de purificação, 5 mL do precipitado ressuspendido foram 

aplicados à coluna Phenyl-Sepharose e os resultados obtidos estão apresentados na 

Figura 18.  

 De acordo com a Figura 18-A, foi possível observar que a enzima de interesse 

começou a ser eluída na metade do gradiente salino decrescente (0,5 M de sulfato de 

amônio na fase móvel), indicando uma forte interação entre ela e a fase estacionária. 

Dois picos de atividade α-arabinofuranosidase foram detectados ao longo da 

cromatografia de interação hidrofóbica.  

Dessa forma, para verificar a presença ou ausência de mais de uma α-

arabinofuranosidase ao longo do processo de purificação, uma nova eletroforese em gel 

de poliacrilamida, em condições não desnaturantes, foi realizada com as amostras 

resultantes de cada uma das etapas de purificação empregadas até o momento. O 

resultado apresentado na Figura 18-B confirmou que as duas atividades de α-

arabinofuranosidase detectadas no primeiro zimograma ainda estavam presentes tanto 

no precipitado resultante do fracionamento com sulfato de amônio, quanto nas frações 

obtidas na cromatografia de interação hidróbica. Portanto, pode-se inferir que as α-

arabinofuranosidases produzidas por C. cubensis possuem hidrofobicidade semelhantes. 

As frações cromatográficas 41 a 50, correspondentes ao pico de maior atividade de α-

arabinofuranosidase, foram agrupadas e a esse conjunto deu-se o nome de α-AraCIH. 
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Embora tenha sido observada atividade da enzima de interesse nas frações 

cromatográficas 28 a 40, o conteúdo das mesmas foi desprezado devido à baixa 

atividade específica da amostra.  

 Com o intuito de separar as enzimas de interesse, a cromatografia de exclusão 

molecular foi definida como a próxima etapa de purificação. Entretanto, como esta 

técnica fornece amostras bastante diluídas, o α-AraCIH foi concentrado 20 vezes, por 

ultrafiltração, e 2 mL da amostra resultante foram submetidos à gel-filtração. 

Figura 18: Resultados obtidos após a segunda etapa de purificação das α-arabinofuranosidases de 

Chrysoporthe cubensis. Em A, o perfil cromatográfico da interação hidrofóbica, em coluna Phenyl-

Sepharose, após eluição da amostra resultante do fracionamento com sulfato de amônio. Atividade de α-

arabinofuranosidase (●); proteína (.....) e (NH4)2SO4 (__). Em B, gel nativo ilustrando as bandas com 

atividade α-arabinofuranosidase no extrato bruto (EB), na amostra resultante do fracionamento com 

sulfato de amônio (FSA) e nas frações 28 (F28), 34 (F34), 44 (F44) e 48 (F48) obtidas na cromatografia 

de interação hidrofóbica. 
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Como apresentado na Figura 19, na cromatografia com a coluna Sephacryl S-

300 foram obtidos dois picos de atividade de α-arabinofuranosidase, nitidamente 

separados. As frações 77 a 81 foram reunidas e denominadas como α-Ara1, sendo α-

Ara2 o conjunto das frações 86 a 89, correspondentes ao segundo pico.  Esse resultado 

permite inferir que as duas α-arabinofuranosidases de C. cubensis possuem massas 

moleculares diferentes, sendo a α-Ara1 a enzima com maior peso molecular, pois 

apresentou menor tempo de retenção se comparada à α-Ara2. 

 

No intuito de verificar a sobreposição dos picos de α-Ara1 e α-Ara2, resultantes 

da gel-filtração, com picos correspondentes a outras celulases e hemicelulases de C. 

cubensis, o conteúdo das frações de número 61 a 99 foi submetido aos ensaios 

enzimáticos com os substratos CMC, ρNPβ-Cel, ρNPα-Man, ρPNβ-Glc, ρNPβ-Xil, 

ρNPα-Gal e xilana beechwood, conforme descrito no item 4.1.2. Conforme pode ser 

observado na Figura 20, as amostras resultantes da cromatografia de exclusão molecular 

não estão totalmente puras, uma vez que um pico de atividade endoglicanase foi 

detectado na mesma região de eluição da α-Ara1 e α-Ara2. Entretanto, pode-se dizer 

que, em ambas as amostras, a atividade da enzima de interesse sobressai à da enzima 

contaminante. 

Figura 19: Perfil cromatográfico da gel-filtração, em coluna Sephacryl TM S-300, após eluição da 

amostra resultante da cromatografia de interação hidrofóbica, seguida por ultrafiltração. Atividade de α-

arabinofuranosidase (●) e proteína (.....). 
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Figura 20: Perfil de eluição de diferentes enzimas durante a cromatografia de exclusão molecular, em 

coluna Sephacryl S-300. 

  Finalizado o processo de purificação, os dados de atividade de α-

arabinofuranosidase, concentração de proteínas e volume de amostra, obtidos após cada 

etapa do processo, foram utilizados para calcular o rendimento e fator de purificação das 

enzimas de interesse. Tais resultados estão apresentados na Tabela 13. 

 O fracionamento com sulfato de amônio foi uma técnica bastante eficiente na 

purificação das enzimas de interesse pois, além de apresentar um bom rendimento 

(61%), foi responsável por eliminar 79% das proteínas contaminantes e, 

consequentemente, quase triplicar a pureza da amostra.  Na etapa seguinte, mais 11% 

das proteínas, inicialmente presentes no extrato bruto de C. cubensis, foram removidas. 

Logo, apesar de 24% da enzima ter sido perdida nessa etapa, o fator de purificação 

aumentou quase 4 vezes (Tabela 13). 
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Tabela 13: Tabela de purificação das α-arabinofuranosidases produzidas pelo fungo Chrysoporthe cubensis, cultivado em farelo de trigo e farinha de beterraba 

(1:1) durante 8 dias de FES. 

Etapa/Amostra 

α-arabinofuranosidase 

Volume 

(mL) 

Atv. Enzimática 

(U.mL-1) 

U 

total 

Proteína 

(mg.mL-1) 

Proteína 

total (mg) 

Atv.  Específica 

(U.mg-1) 
FP 

Rendimento 

(%) 

Extrato Bruto 1000,00 0,68 680,00 11,66 11660,00 0,06 1,00 100,00 

Fracionamento com sulfato de amônio 

Precipitado 500,00 0,83 415,00 4,86 2430,00 0,17 2,83 61,02 

Phenyl-Sepharose 

α-AraCIH 3125,00 0,08 250,00 0,36 1125,00 0,22 3,66 36,76 

Ultrafiltração 156,25 1,47 229,68 1,94 303,12 0,76 12,66 33,77 

Sephacryl S-300 26/60 

α-Ara1 976,56 0,14 136,72 0,045 43,94 3,11 51,83 20,10 

α-Ara2 781,20 0,10 78,12 0,016 12,50 6,25 104,16 11,48 
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 A ultrafiltração, realizada em seguida, inicialmente foi feita com o intuito 

único e exclusivo de concentrar a amostra antes do início da gel-filtração. Entretanto, 

observou-se uma perda mínima de enzima, que resultou em um rendimento apenas 3% 

menor se comparado ao da etapa anterior. Além disso, apesar da membrana permitir 

apenas a passagem de moléculas menores que 3 kDa, a concentração de proteínas 

diminuiu mais de 10 vezes. Essa perda de peptídeos e componentes de baixo peso 

melecular fez com que a amostra ficasse 12,6 vezes mais pura em relação ao extrato 

bruto (Tabela 13). 

 Em relação à cromatografia de exclusão molecular, última etapa do processo de 

purificação, pode-se dizer que além de permitir a separação das duas α-

arabinofuranosidases, ela apresentou altos rendimentos de obtenção das duas enzimas, 

principalmente se os elevados fatores de purificação forem considerados (Tabela 13).  

5.3.3. Caracterização bioquímica  das enzimas purificadas 

O efeito do pH na atividade e estabilidade das enzimas parcialmente 

purificadas, α-Ara1 e α-Ara2, sobre o substrato ρNPα-Ara foi avaliado (Figura 21), 

como descrito no item 4.3.5. Considerando o ρNPα-Ara como substrato padrão para 

esse tipo de análise, pode-se dizer que as enzimas α-Ara1 e α-Ara2 possuem 

comportamento semelhante ao longo de toda a faixa de pH estudada, sendo que o pico 

máximo de atividade para ambas as enzimas foi detectado nos ensaios realizados em 

pH 4,0. Entretanto, o tratamento dos dados com regressão não linear permite dizer que 

o valor de pH ótimo é igual a 4,3 para α-Ara1 e 3,8 para a α-Ara2 (Figura 21-A). 

Observou-se também que as α-arabinofuranosidases produzidas por C. 

cubensis mativeram mais de 80% de sua atividade máxima em uma estreita faixa de 

pH, sendo ela compreendida entre 4,0 e 5,0; no caso da α-Ara1, e entre 3,0 e 5,0 no 

caso da α-Ara2 (Figura 21-A). Este resultado mostra uma grande sensibilidade de 

ambas as moléculas em relação a este parâmetro. Além disso, as enzimas purificadas 

apresentaram atividade nula em valores de pH iguais ou superiores a 7,0, 

inviabilizando a aplicação das mesmas em processos industriais cujo pH do meio 

reacional seja alcalino. 
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Figura 21: Efeito do pH sobre a atividade (A) e estabilidade (B) das α-arabinofuranosidases de 

Chrysoporte cubensis no ensaio enzimático com substrato sintético ρNPα-Ara. 

 Ao contrário dos resultados obtidos nos ensaios realizados para determinação 

do pH ótimo, o efeito do pH na estabilidade da α-Ara1 e da α-Ara2 foi nitidamente 

diferente. A princípio, as duas enzimas mostraram maior estabilidade após serem pré-

incubadas, por 1 hora, em pH 8,0. Assim, o valor de atividade obtido neste ensaio foi 

utilizado como parâmetro de comparação para os demais valores de atividade. 

Entretanto, a α-Ara1 manteve mais de 80% da sua atividade máxima, após 1 hora de 

pré-incubação, em uma ampla faixa de pH (3,0 a 9,0). Já a α-Ara2 mostrou-se estável 

em uma faixa de pH mais estreita, mantendo mais de 70% de sua atividade máxima 

apenas nos valores de pH entre 5,0 e 9,0. Além disso, observou-se que ambas as 

enzimas foram irreversivelmente inativadas em meio extremamente alcalino, cujos 

valores de pH foram superiores a 10  (Figura 21-B). 

  O efeito da temperatura na atividade e estabilidade das α-arabinofuranosidases 

de C. cubensis também foi avaliado (Figura 22), sendo os ensaios realizados  com 

substrato ρNPα-Ara, conforme descrito no item 4.3.5. A atividade máxima de ambas 

as enzimas foi detectada quando o ensaio foi realizado a 60 °C, mas o tratamento dos 

dados com regressão não linear permite inferir que a temperatura ótima da α-Ara1 é 57 

°C, enquanto a da α-Ara2 é igual a 63 °C (Figura 22-A). 

 Em relação à termoestabilidade a 50 °C, as duas enzimas apresentaram 

comportamento muito similar durante as 120 horas de pré-incubação. Nas primeiras 24 

horas, ambas as moléculas mantiveram mais de 70% de sua atividade máxima, e ao 

final das 120 horas apresentaram atividade residual próxima a 25%. Por meio de uma 
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equação exponencial de decaimento, foi possível calcular a meia-vida (t1/2) de cada 

uma das enzimas, sendo elas 68 e 77 horas para a α-Ara1 e α-Ara2, respectivamente. 

Logo, somente após esse tempo de incubação a 50°C, as enzimas avaliadas perderam 

mais de 50 % da sua atividade inicial (Figura 22-A). 

 

Figura 22: Efeito da temperatura na atividade (A) e na estabilidade das α-arabinofuranosidases de 

Chrysoporte cubensis a 50 °C (B) e 60 °C (C). 

  Quando pré-incubadas a 60°C, as α-arabinofuranosidases de C. cubensis não 

se mostraram muito estáveis, sendo a α-Ara1 e α-Ara2 completamente desnaturadas 

após 45 e 25 minutos, respectivamente. Nessas condições, a meia-vida da α-Ara1 foi 

de 11 minutos, enquanto a da α-Ara2 foi 6 minutos. Em outras palavras, o 

comportamento das enzimas foi bem distinto nos primeiros 25 minutos de incubação, 

intervalo de tempo no qual a α-Ara1 se mostrou mais resistente ao efeito da 

temperatura. Após 35 minutos de incubação a 60 °C, a diferença entre as atividades 
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residuais apresentadas pelas enzimas diminuiu consideravelmente, sendo ambas 

bastante afetadas pela temperatura. 

Os efeitos de íons, agentes redutores, açúcares e outros compostos sobre a 

atividade das enzimas α-arabinofuranosidases de C. cubensis foram avaliados 

conforme descrito no item 4.3.5. Na tentativa de avaliar de uma forma mais ampla e 

segura o efeito de cada interferente sobre a atividade das enzimas em questão, a 

presença de cada efetor foi testada em duas concentrações finais diferentes, sendo uma 

igual e a outra superior à concentração do substrato utilizada no ensaio padrão (2 

mM). A atividade relativa foi calculada em relação à atividade da enzima sem efetor, 

considerada como controle com 100% de atividade  (Figura 23).  

 

Figura 23: Efeito de íons, agentes redutores e outros efetores na atividade das enzimas purificadas α-

Ara1 (A) e α-Ara2 (B) de Chrysoporthe cubensis. Concentração final de efetores: 2 mM (preto) e 10 

mM (cinza). CT: controle; DTT: ditiotreitol; Na: cloreto de sódio; Hg: cloreto de mercúrio; Azida: azida 

de sódio; SDS: dodecil sulfato de sódio; EDTA: ácido etilenodiamino tetra-acético; Co: cloreto de 

cobalto; Mn: sulfato de manganês; Mg: sulfato de magnésio; Zn: sulfato de zinco; Ca: carbonato de 

cálcio; Cu: sulfato de cobre; Gli: glicose; Xil: xilose; Ara: arabinose; HMF: hidroximetilfurfural; bmct: 

β-mercaptoetanol. 
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Alguns íons inibiram consideravelmente as atividades tanto da α-Ara1 quanto 

da α-Ara2, sendo eles os íons Cu2+ e Hg2+. No caso da primeira enzima, a presença de 

Hg2+ no meio, a uma concentração de 10 mM, resultou na perda de 80% da sua 

atividade, enquanto o Cu2+, mesmo em menor concentração (2mM), acarretou a perda 

de 92% da atividade enzimática (Figura 23-A). No caso da α-Ara2, apenas a 

concentração mais alta de Hg2+ (10 mM) fez com que a atividade relativa da enzima 

diminuisse para 64%, enquanto o Cu2+ diminuiu 50% da sua atividade quando presente 

a uma concentração de 2 mM (Figura 23-B).  

O SDS e Co2+ se comportaram de formas distintas sobre as enzimas 

purificadas, independentemente de suas concentrações. Ambos funcionaram como 

leves inibidores da α-Ara1, diminuindo sua atividade em 18%, mas aumentaram em 

mais de 20% a atividade da α-Ara2.  O Zn2+ também atuou de forma diferente nas 

duas enzimas, servindo como inibidor da α-Ara1 e ativador da α-Ara2. Já o Ca2+  e o 

EDTA, ambos na concentração de 10 mM, foram ativadores da α-Ara2, enquanto não 

efetaram significativamente a atividade da α-Ara1. Sobre o efeitos de açúcares, apenas 

a α-Ara2 foi afetada pela presença de arabinose a 10 mM (Figura 23). 

  As α-arabinofuranosidases de C. cubensis também foram avaliadas quanto à 

capacidade de hidrolisar alguns polímeros naturais e diversos substratos sintéticos, 

como mostra a Tabela 14. Em relação aos ensaios realizados com substratos sintéticos, 

ambas as enzimas atuaram apenas sobre o ρNPα-arabinofuranosídeo, sendo a atividade 

específica da α-Ara2 1,5 vezes superior à apresentada pela α-Ara1 nessa condição. Tal 

resultado permite dizer que tanto a α-Ara1 quanto a α-Ara2 foram bastante seletivas 

para resíduos de arabinofuranose, já que não apresentaram atividade em substratos que 

continham resíduos de outros açúcares.  

Em relação à especificidade das enzimas frente aos substratos naturais 

avaliados, a α-Ara2 se destacou, se comparada à α-Ara1, uma vez que apresentou 

atividade específica em média 5 vezes maior ao atuar sobre as xilanas beechwood e 

birchwood; 3,6 vezes maior ao hidrolisar a xilana oat spelts e 1,6 vezes superior 

quando agiu sobre a arabinoxilana de trigo. Além disso, observou-se que atividades 

específicas da α-Ara1, ao atuar sobre as xilanas beechwood e birchwood, foram 

semelhantes. A mesma observação é válida em relação aos resultados obtidos pela α-

Ara2 nesses mesmos substratos. Entretanto, a principal diferença entre as duas 
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enzimas está relacionada aos substratos xilana oat spelts e arabinoxilana de trigo, pois 

as especificidades por esses polissacarídeos apresentadas pela α-Ara1 foram bastante 

diferentes entre si, enquanto aquelas apresentadas pela α-Ara2 foram semelhantes para 

os dois substratos (Tabela 14). 

Tabela 14: Especificidade das α-arabinofuranosidases purificadas de Chrysoporthe cubensis, α-Ara1 e 

α-Ara2, por diferentes substratos sintéticos e naturais. Os resultados estão expressos como média da 

triplicata e os desvios não ultrapassaram 10% da média. 

 Especificidade por substrato (U.mg-1) 

Enzimas α-Ara1 α-Ara2 

Substratos sintéticos (2mM)   

ρNP-α-arabinofuranosídeo 1,56 2,50 

ρNP-α-manopiranosídeo nd nd 

ρNP-β-manopiranosídeo nd nd 

ρNP-α-glicopiranosídeo nd nd 

ρNP-α-galactopiranosídeo nd nd 

ρNP-β-galactopiranosídeo nd nd 

ρNP-β-xilopiranosídeo nd nd 

ρNP-β-celopiranosídeo nd nd 

Substratos Naturais (1,25%)   

Xilana Birchwood 1,26 5,92 

Xilana Beechwood 1,31 6,79 

Xilana Oat Spelts 0,63 2,25 

Arabinoxilana de trigo 1,76 2,75 

nd: não detectado. 

 As reações catalisadas por enzimas são saturáveis e a sua velocidade de catálise 

não indica uma resposta linear face ao aumento de substrato. Dessa forma, em estudos 

cinéticos, Vmax é a velocidade máxima da reação, na qual todos os sítios ativos das 

enzimas presentes no meio estão ligados a moléculas de substrato. Entretanto, este 

parâmetro é dependente da concentração de enzima presente no meio reacional, o que 

o torna inadequado para comparar amostras com concentrações diferentes de enzima. 
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A constante de Michaelis, kM, representa o valor da concentração do substrato para o 

qual a reação se processa a uma velocidade igual a metade de Vmax, sendo que quanto 

menor o valor de kM maior a afinidade da enzima pelo substrato. Já a constante kcat 

representa o número de moléculas de substrato que podem ser catalisadas por cada 

molécula de enzima, por minuto, sendo assim o parâmetro mais informativo na 

comparação da eficiência catalítica de amostras enzimáticas diferentes.  

Assim sendo, o efeito da concentração do ρNP-α-Ara, das xilanas beechwood e 

oat spelts e da arabinoxilana de trigo sobre a atividade das α-arabinofuranosidases de 

C. cubensis foi avaliado, conforme descrito no item 4.3.5. Os valores aparentes das 

constantes cinéticas kM, Vmax e kcat, para cada um dos substratos anteriormente citados, 

estão apresentados na Tabela 15. 

Tabela 15: Valores aparentes das constantes cinéticas apresentados pelas α-arabinofuranosidases de 

Chrysoporthe cubensis, α-Ara1 e α-Ara2, determinados pela curva de Michaelis-Menten. 

Substrato sintético 

ρNP-α-arabinofuranosídeo 

Enzima kM (mmol.L-1) Vmax (U.mL-1) kcat (min-1) 

α-Ara1 3,34 0,21 289,6 

α-Ara2 1,38 0,07 231,7 

Substratos naturais 

Xilana Beechwood 

Enzima kM (g.mL-1) Vmax (U.mL-1) kcat (min-1) 

α-Ara1 8,78 0,74 1019,3 

α-Ara2 10,54 1,04 3443,7 

Xilana Oat Spelts 

Enzima kM (g.mL-1) Vmax (U.mL-1) kcat (min-1) 

α-Ara1 8,78 0,40 551,0 

α-Ara2 20,30 0,63 2086,1 

Arabinoxilana de trigo 

Enzima kM (g.mL-1) Vmax (U.mL-1) kcat (min-1) 

α-Ara1 9,83 1,28 1763,1 

α-Ara2 14,61 0,80 2649,0 
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Embora a α-Ara2 tenha mostrado maior afinidade pelo substrato sintético ρNP-

α-Ara, uma vez que seu  kM  nessa condição foi menor do que o apresentado pela α-

Ara1, as  duas enzimas apresentaram eficiências catalíticas aparentes, expressas pelo 

kcat, semelhantes (Tabela 15). 

A diferença entre as duas α-arabinofuranosidases ficou mais evidente na 

hidrólise dos substratos naturais, pelos quais a afinidade da α-Ara1 foi maior em 

relação à apresentada pela α-Ara2, em todos os casos. Em função dos seus maiores 

valores de kM, a α-Ara2 foi muito mais eficiente que a α-Ara1, ao hidrolisar substratos 

mais complexos. Esse resultado foi mais significativo quando a α-Ara2 hidrolisou as 

xilanas beechwood e oat spelts, condições nas quais apresentou valores aparentes de 

kcat maiores que o triplo daqueles apresentados pela α-Ara1 (Tabela 15). 

5.3.4. Caracterização molecular das enzimas purificadas 

 As amostras obtidas ao final da cromatografia de exclusão molecular, α-Ara1 e 

α-Ara2, foram aplicadas em gel de poliacrilamida e após uma eletroforese, uma banda 

correspondente a cada amostra foi excisada do gel e analisada em um espectômetro de 

massa. Após o alinhamento das sequências obtidas com outras presentes no proteoma 

predito do C. cubensis (banco de dados local), a α-Ara1 e a α-Ara2 foram identificadas 

como as proteínas g6428 e g11408 do banco de dados, respectivamente (Tabela 16).  

De acordo com a sequência de peptídeos obtida, constatou-se que a α-Ara1 

possui peso molecular igual a 62 kDa e corresponde a cerca de 15% das proteínas 

presentes na amostra. Já a α-Ara2 foi identificada como uma proteína de 52,9 kDa, 

correspondente a 50% de todo o conteúdo proteico presente na amostra. O grau de 

confiabilidade da identificação foi bastante elevado, pois além da alta sensibilidade do 

equipamento, o número de peptídeos únicos encontrados em ambas as sequências 

também foi alto (Tabela 16). 

A sequência FASTA das proteínas foi utilizada para análise de bioinformática, 

a qual envolveu uma anotação funcional das enzimas, baseada na investigação por 

similaridade (BLAST) e pesquisa de domínios e grupos funcionais em cada uma das 

moléculas de interesse. A α-Ara1 apresentou 98% de cobertura e 62% de identidade 

em relação à α-L-arabinofuranosidase C-terminal de Aspergillus niger, além de ser 
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identificada como uma GH51, uma vez que apresentou um domínio catalítico de α-L-

arabinofuranosidase C-terminal, denominado Alpha-L-AF_C. A α-Ara2 apresentou 

100% de cobertura e 83% de identidade em relação à α-L-arabinofuranosidase B 

putativa de Valsa mali var. pyri, além de 98% de cobertura e 84% de identidade em 

relação ao módulo de ligação a carboidrato da família 42 (CBM42), produzido por 

Oidiodendron maius Zn. Ela foi identificada como uma GH54 por apresentar um 

domínio catalítico de α-L-arabinofuranosidase B, conhecido como ArabFuran-catal, e 

um domínio não catalítico, denominado AbfB, correspondente ao CBM42 (Tabela 16). 

Tabela 16: Identificação e caracterização molecular, feitas por espectrometria de massas e 

bioinformática, das α-arabinofuranosidases produzidas por Chrysoporthe cubensis. 

Características 
Enzimas 

α-Ara1 α-Ara2 

Código no banco de dados g6428 g11408 

Massa molecular (kDa) 62,0 52,9 

Nº de peptídeos únicos 4 5 

Abundância na amostra (%) 14,9 49,8 

BLAST* 
α-L-arabinofuranosidase 

de Aspergillus niger 

α-L-arabinofuranosidase B 

putativa de Valsa mali var. 

pyri 

CBM42 de Oidiodendron 

maius Zn 

Domínios funcionais** 
Alpha-L-AF_C 

(PF06964) 

ArabFuran-catal  

(PF09206) 

AbfB (PF05270) 

Família GH51 GH54 e CBM42 

CBM42: módulo de ligação a carboidrato da família 42; GH: glicosil hidrolases 

* Identificação de proteínas por similaridade. 

**Análise feita com as ferramentas online dbCAN e Pfam. 
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Afim de concluir a caracterização molecular das proteínas purificadas, as 

sequências de peptídeos obtidas, correspondentes à α-Ara1 e à α-Ara2, foram 

utilizadas para realização da modelagem molecular, cujos resultados estão 

apresentados na Figura 24. 

 

Figura 24: Estruturas terciárias preditas das α-arabinofuranosidases de Chrysoporthe cubensis. Em A, a 

representação da α-Ara1 com seu domínio catalítico composto pelos dobramentos do tipo barril TIM 

(círculo vermelho) e sanduíche-β (círculo azul). Em B, a localização dos resíduos de aminoácidos 

catalíticos conservados da α-Ara1. Em C, a representação da α-Ara2 com dobramentos do tipo 

sanduíche-β no domínio catalítico (verde) e trifolhas-β  no CBM42 (rosa). Em D, importantes resíduos 

de aminoácidos conservados catalíticos (vermelho) e não catalíticos (azul) da  α-Ara2. 

A ferramenta mais bem sucedida de predição de estruturas tridimensionais de 

proteínas é a modelagem por homologia, também conhecida como modelagem 

comparativa (SANTOS FILHO; ALENCASTRO, 2003). Assim, o modelo obtido para 

a α-Ara1 (Figura 24-A) apresentou 23% de identidade e 100% de confiança em 

relação à estrutura da α-L-arabinofuranosidase de Bifidobacterium longum. Já o 

modelo da α-Ara2 (Figura 24-C) foi o resultado de 79% de identidade e 100% de 

confiança em relação à estrutura cristalina de uma arabinofuranosidase complexada 

com arabinofuranosil-α-1,2-xilobiose de Aspergillus kawachii. Ambas as estruturas 
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terciárias preditas corroboram com os resultados apresentados na Tabela 16, uma vez 

que o modelo proposto para a α-Ara1 a mostra com apenas uma unidade estrutural, 

relacionada ao domínio catalítico, e o modelo da α-Ara2 é composto por duas regiões 

com dobramentos independentes, correspondentes ao sítio catalítico e ao CBM42. 

O domínio catalítico da α-Ara1 se apresentou com dobramentos do tipo Barril 

TIM C-terminal (β/α)8 e β-sanduíche, como demonstrado na Figura 24-A. Para 

identificar os aminoácidos catalíticos, sequências proteicas de α-arabinofuranosidases 

com estruturas cristalográficas conhecidas, como as de Thermobacillus xylanilyticus 

(CAA76421); Thermotoga maritime (AAD35369); Clostridium thermocellum 

(ZP_00503782); Bifidobacterium longum (AAO84266) e Geobacillus 

stearothermophilus (AAD45520); foram alinhadas com a sequência da α-Ara1. 

Observou-se a presença de dois resíduos de glutamatos catalíticos altamente 

conservados na família GH51, identificados como E311 e E378 na estrutura terciária 

da GH51 de C. cubensis (Figura 24-B).   

O domínio catalítico da α-Ara2 mostrou-se como uma dobra β-sanduíche C-

terminal que se liga a um domínio de ligação a carboidrato CBM42, com dobramento 

do tipo trifolhas-β (Figura 24-C). Para identificar os resíduos de aminoácidos 

catalíticos conservados na sequência da α-Ara2, esta foi submetida a um alinhamento 

múltiplo junto a diferentes sequências proteicas de α-arabinofuranosidases da família 

GH54. Tais sequências incluíram uma única α-arabinofuranosidase com estrutura 

cristalográfica conhecida até o momento (Aspergillus kawachii IFO 4308; BAB96816) 

e outras três sequências de GH54 caracterizadas produzidas pelos fungos Aspergillus 

niger CBS 120.49 (AAB53944); Penicillium chrysogenum 31B (BAG7168) e 

Trichoderma koningii G-39 (AAA81024). Observou-se que o domínio funcional da 

GH54 de C. cubensis possui um bolsão catalítico, constituído por resíduos 

conservados tanto de aminoácidos catalíticos, que correspondem a um glutamato 

(E233) e um aspartato (D309), quanto de aminoácidos relacionados à catálise e às 

interações de ligação ao substrato, sendo eles uma metionina (M207), um triptofano 

(W218), um aspartato (D231), uma asparagina (N234), uma leucina (L236), além de 

um par de resíduos de cisteína C188-C189 (Figura 24-D). 
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5.3.5. Efeito das α-arabinofuranosidases de C. cubensis na sacarificação do bagaço 

de cana-de-açúcar 

A composição do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado alcalino, utilizado 

nesse experimento, está apresentada na Tabela 11. Esse método foi escolhido por ser 

capaz de fornecer a biomassa na qual as enzimas do fungo C. cubensis  apresentaram o 

melhor desempenho até o momento (MAITAN-ALFENAS et al., 2015), além de não 

afetar negativamente o percentual de hemicelulose, parcela da biomassa na qual as 

enzimas avaliadas atuam.   

O coquetel comercial Multifect® CL foi utilizado como material alvo da 

suplementação com α-arabinfuranosidases de C. cubensis, justamente por não 

apresentar esse tipo de enzima em sua composição, como já demonstrado na Tabela 7. 

De acordo com a Figura 25, o coquetel comercial (15 FPU/g) liberou 3,4 g.L-1 de 

glicose e 0,3 g.L-1 de xilose. A baixa produção de xilose por essa mistura enzimática já 

era esperada, uma vez que ela não é constituída por muitas hemicelulases (Tabela 7).  

Em relação aos efeitos das α-arabinofuranosidases na sacarificação do bagaço 

de cana, a adição de 15 U da α-Ara1, para cada grama de biomassa, ao coquetel 

comercial não resultou na melhora da produção de glicose (3,8 g.L-1) e xilose (0,3 g.L-

1) após 72 horas de sacarificação. De forma contrária, ao atuar nas mesmas condições, 

a α-Ara2 foi capaz de aumentar em 1,6 e 3,6 vezes a produção de glicose e xilose, 

respectivamente, se comparada ao desempenho do coquetel comercial com ou sem a 

presença de α-Ara1 (Figura 25). Tais resultados permitem afirmar que a α-

arabinofuranosidase da família GH54, produzida por C. cubensis, exerce importante 

função no processo de hidrólise enzimática do bagaço de cana-de-açúcar, seja por 

contribuir para a despolimerização da hemicelulose ou por facilitar o acesso das 

celulases à celulose. 

Após a avaliação dos efeitos de cada uma das α-arabinofuranosidases na 

produção de açúcares, a partir do bagaço de cana pré-tratado alcalino, foram 

adicionados ao coquetel comercial 7,5 U de cada uma das enzimas para cada grama de 

biomassa. O propósito dessa avaliação combinada foi verificar uma possível atuação 

sinérgica entre as enzimas estudadas. Dessa forma, observou-se uma produção de 

glicose e xilose iguais a 6,0 g.L-1 e 1,1 g.L-1, respectivamente. Mesmo utilizando-se 
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metade da carga enzimática de cada uma das α-arabinofuranosidases nesta condição, a 

produção de açúcares não foi estatísticamente diferente da obtida com o Multifect® CL 

suplementado com α-Ara2 (Figura 25). 

Figura 25: Efeito das α-arabinofuranosidases de Chrysoporthe cubensis, combinadas ou não, na  

produção de glicose e xilose após 72 horas de hidrólise do bagaço de cana pré-tratado alcalino. As 

barras referentes ao mesmo açúcar seguidas do mesmo símbolo não apresentaram diferença estatística 

significativa na análise de variância (ANOVA) com teste de Tukey, sendo α=0,01. 

5.3.6. Discussão 

Não é novidade a capacidade de produção de mais de um tipo de α-

arabinofuranosidase por um mesmo microrganismo. Bischoff et al. (2011), Kaneko et 

al. (1998) e Matsuo et al. (2000) obtiveram duas α-arabinofuranosidases a partir do 

cultivo de Acremonium zeae, Aspergillus awamori IFO4033 e Streptomyces 

chartreusis GS901, respectivamente. Após a espectrometria de massas e análises de 

bioinformática, pode-se afirmar que o fungo fitopatogênico C. cubensis também foi 

capaz de produzir duas α-arabinofuranosidases diferentes, sendo uma da família GH51 

e outra da família GH54 (Tabela 16), confirmando o resultado preliminar fornecido 

pela eletroforese em gel de poliacrilamida, em condições não desnaturantes (Figura 

17). Além disso, os resultados da espectrometria de massas (Tabela 16) confirmaram o 
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que já havia sido observado durante a cromatografia de exclusão molecular (Figura 

19), ou seja, que a α-Ara1 (62 kDa) é maior do que a α-Ara2 (52,9 kDa). 

Apesar dos fungos serem considerados importantes produtores de α-

arabinofuranosidases (NUMAN; BHOSLE, 2006; TEMER; TERRASAN; 

CARMONA, 2014), as poucas dessas enzimas que já foram purificadas e 

caracterizadas foram obtidas a partir de bactérias. Na literatura, a obtenção de α-

arabinofuranosidases está relacionada às mais variadas combinações de métodos de 

purificação de proteínas e consequentemente, a diferentes fatores de purificação e 

rendimento.  

A purificação da α-arabinofuranosidase de Bacillus subtilis, utilizando-se 

cromatografia de troca iônica e eletroforese contínua, resultou em uma enzima 552 

vezes mais pura e um rendimento de 0,8% (KANEKO; SANO; KUSAKABE, 1994). 

As duas α-arabinofuranosidases de Aspergillus awamori IFO4033 foram obtidas com 

fator de purificação igual a 674 e 188, enquanto os rendimentos foram 2% e 58%, 

respectivamente (KANEKO et al., 1998). Já no caso da Streptomyces chartreusis 

GS901, as duas enzimas de interesse foram submetidas à uma combinação de 

fracionamento com sulfato de amônio (0-70%), troca iônica e gel-filtração. Tal 

processo resultou em um aumento de 182 e 54,6 vezes da atividade específica das 

enzimas, com rendimentos iguais a 6,57 e 1,23, respectivamente (MATSUO et al., 

2000). A metodologia empregada no presente trabalho resultou na obtenção da α-

Ara1, com rendimento de 20% e aumento de 52 vezes em sua atividade específica, e 

da  α-Ara2, cujo rendimento e fator de purificação foram 11,5% e 104,2; 

respectivamente (Tabela 13). Dessa forma, pode-se afirmar que a sequência de 

métodos escolhida foi acertada e satisfatória. 

Conforme pode ser observado na Tabela 17, as maiores atividades de algumas 

das α-arabinofuranosidases fúngicas, já descritas, foram obtidas em pH igual ou 

próximo a 4,0 e em temperaturas de 50 °C a 60 °C, exceto uma α-arabinofuranosidase 

termoresistente, produzida por Aureobasidium pullulans.  Portanto, pode-se dizer que 

tanto o pH ótimo quanto a temperatura ótima apresentados pelas duas α-

arabinofuranosidases de C. cubensis estão de acordo com o descrito na literatura.   
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Tabela 17: Valores de pH e temperatura nos quais foram observadas as maiores atividades de α-

arabinofuranosidases produzidas por diferentes fungos. 

Microrganismo 
pH 

ótimo 

Temperatura 

ótima (°C) 
Referência 

Chrysoporthe cubensis 4,0 60 Presente trabalho 

Aspergillus awamori 4,0 60 Kaneko et al. (1998) 

Penicillium purpurogenum 4,0 50 Ioannes et al. (2000) 

Acremonium zeae 4,5 50 Bischoff et al. (2011) 

Aureobasidium pullulans 4,0-4,5 75 Saha; Bothast (1998) 

 

O pH do meio reacional foi um fator determinante na atuação da α-Ara1 e da 

α-Ara2, uma vez que em valores de pH extremamente alcalinos não houve liberação 

de produto (Figura 21-A). Dessa forma, é inviável a aplicação industrial dessas 

enzimas em processos que ocorram nessas condições, como por exemplo em indústrias 

têxteis (MENON; RAO, 2012).  

A temperatura também interferiu nitidamente na atuação das enzimas sobre o 

substrato, pois as temperaturas abaixo de 40 °C e acima de 70 °C resultaram em 

atividades relativas abaixo de 50%, para ambas as enzimas. Entretanto, a α-Ara2 se 

mostrou mais sensível às baixas temperaturas, pois apresentou apenas 30% de sua 

atividade máxima quando a reação ocorreu a 40 °C, enquanto a atividade da α-Ara1 

diminuiu 40% nessa condição. Por outro lado, quando a reação aconteceu a 70 °C, a α-

Ara1 apresentou 40% da sua atividade máxima, enquanto a α-Ara2 manteve 88% da 

sua atividade máxima nessa condição (Figura 22-A). Portanto, pode-se dizer que a α-

Ara1 tem potencial para ser aplicada no sistema de sacarificação e fermentação 

simultâneas, cuja temperatura empregada pode variar de 28 °C a 50°C, dependendo do 

microrganismo fermentador (LIN; TANAKA, 2006). Já no caso da sacarificação ser 

realizada separadamente, ambas as enzimas podem ser utilizadas, já que a temperatura 

geralmente empregada nesse processo é de 50 °C (FAGA; WILKINS; BANAT, 2010). 

Os microrganismos extremófilos, ou seja, aqueles que sobrevivem em 

condições extremas de temperatura e pH, tendem a produzir moléculas que atuam de 

forma efetiva nessas condições. Uma α-arabinofuranosidase de Arthrobacter sp. 
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MTCC 5214 manteve mais de 90% da sua atividade máxima durante 150 horas de 

incubação a 70 °C (KHANDEPARKER et al., 2008). Apesar da temperatura ótima, de 

ambas as α-arabinofuranosidases de C. cubensis, ter sido próxima a 60°C, elas só 

foram estáveis a 50 °C, de forma que os tempos de meia-vida observados nessa 

condição  indicam que elas são capazes de se manterem ativas durante as 72 horas de 

hidrólise enzimática. Provavelmente, essa baixa termoestabilidade a 70 °C se deve ao 

fato do fungo C. cubensis não ser cultivado sob altas temperaturas, o que anula ou 

diminuiu sua necessidade ou capacidade de produzir enzimas estáveis a altas 

temperaturas. 

 As enzimas purificadas também apresentaram algumas diferenças em relação 

aos efeitos provocados pela presença de íons, açúcares, agentes redutores e outros 

compostos (Figura 23). Os íons metálicos Cu2+ e Hg2+ podem exercer efeito inibitório 

no caso da molécula possuir  pelo menos, um grupo sulfidrila e/ou carboxila; e grupos 

imidazol e amino de histidina no sítio ativo. Isso porque o dobramento conformacional 

das enzimas é desestabilizado devido à oxidação desses grupos pelos íons metálicos e 

formação de ligações dissulfeto em lugares irregulares da proteína 

(KARNCHANATAT et al., 2008). Portanto, como pode ser observado nas Figuras 24-

B e 24-D, o forte efeito inibidor provocado por esses dois íons nas duas α-

arabinofuranosidases de C. cubensis pode ser explicado pela presença de resíduos 

catalíticos conservados de glutamato (E311 e E378), no sítio ativo da α-Ara1, e de 

glutamato e aspartato (E233 e D309) no sítio ativo da α-Ara2, pois estes aminoácidos 

possuem grupo carboxila em sua estrutura. Além do Cu2+ e Hg2+, o Co2+ e o Zn2+, 

também são descritos como fortes inibidores de α-arabinofuranosidases (NUMAN; 

BHOSLE, 2006). Apesar do Co2+ e o Zn2+,  inibirem a α-Ara1, eles ativaram a α-Ara2 

provavelmente estabilizando sua estrutura (KARNCHANATAT et al., 2008). 

O íon Ca2+ é de capaz estabilizar moléculas ao interagir com os resíduos de 

aminoácidos carregados negativamente, como o aspartato e glutamato. Portanto, a 

ativação da α-Ara2 provocada pela presença de Ca2+ (10 mM) no meio reacional 

(Figura 23) deve-se aos resíduos desses dois aminoácidos localizados no sítio ativo 

dessa enzima (Figura 24-D). A arabinose também só afetou a atividade α-Ara2, o que 

permite inferir que esta enzima é mais sensível à presença desse açúcar no meio do 

que a α-Ara1 (Figura 23). Provavelmente, a arabinose presente no meio se ligou ao 
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domínio CBM42 presente na estrutura dessa molécula (Tabela 16 e Figura 24-C), 

diminuindo sua atuação sobre o substrato. Esse açúcar já foi reportado como inibidor 

competitivo de uma GH54 (DE WET et al., 2008). 

O EDTA é um agente quelante e, uma vez que a atividade de α-Ara2 foi 

aumentada na sua presença, pode-se sugerir que a existem íons metálicos na amostra 

que estejam atuando como inibidores exclusivos dessa enzima. Já a ativação da α-Ara2 

pelo β-mercaptoetanol provavelmente se deve ao fato desse efetor, por ser um agente 

redutor, ser capaz de atuar em ligações químicas na estrutura dessa enzima, resultando 

na estabilização do seu sítio catalítico (DE SOUSA GOMES et al., 2017) (Figura 23).  

 Segundo Gonçalves et al. (2012), a taxa de hidrólise da xilana é influenciada, 

principalmente, pelo comprimento da cadeia e o grau de substituição. Segundo o 

fabricante Sigma-Aldrich,  a xilana birchwood possui mais de 90% de resíduos de 

xilose em ligação do tipo β-(1→4). A xilana beechwood apresenta mais de 90% de 

resíduos de xilose e também arabinose em suas poucas ramificações. Já a composição 

da xilana oat spelts é composta por aproximadamente 70% de xilose, 15% de glicose e 

10% de arabinose, sendo esta a xilana mais ramificada. Entretanto, a arabinoxilana de 

trigo, dentre os substratos avaliados, possui a estrutura mais complexa uma vez que 

possui várias ramificações de arabinofuranose (CORREIA et al., 2011).  

Ao atuarem sobre diversos substratos sintéticos, a α-Ara1 e a α-Ara2 

apresentaram alta especificidade em relação à ligação de α-L-arabinofuranosil. Esse 

resultado também foi apresentado por uma α-arabinofuranosidase produzida por 

Penicillium purpurogenum (IOANNES et al., 2000). A especificidade por substrato 

pode variar de acordo com a família GH, uma vez que as α-arabinofuranosidases da 

GH62 apresentam absoluta especificidade para arabinoxilana, enquanto àquelas da 

GH51 e GH54 catalizam a remoção de arabinofuranoses ligadas à cadeia principal de 

arabinana e xilana (TAYLOR et al., 2006; YANG et al., 2015). Segundo Ioannes et al. 

(2000), os membros da família GH51 são capazes de hidrolisar apenas pequenos 

substratos, incluindo arabino-oligossacarídeos de cadeia curta, enquanto as GH54 

também são capazes de hidrolisar substratos poliméricos como a arabinoxilana de 

trigo. Provavelmente, a proximidade entre os resultados apresentados por cada enzima 

ao atuar sobre a xilana birchwood e a xilana beechwood deve-se à semelhança 

estrutural entre os dois substratos. Embora a α-Ara1 tenha sido capaz de hidrolisar a 
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arabinoxilana de trigo, sua ação sobre a xilana oat spelts, um dos substratos mais 

ramificados, foi inferior em relação aos resultados obtidos com os demais compostos. 

Além disso, a α-Ara2 mostrou maior especificidade por todos os substratos avaliados, 

se comparada àα-Ara1. Essa diferença entre as especificidades apresentadas pelas α-

arabinofuranosidases de C. cubensis, mediante a atuação em um mesmo substrato, 

deve-se à presença do domínio CBM42 na estrutura da α-Ara2 (Tabelas 14 e 16).  

Em relação às constantes cinéticas, não foram encontradas informações 

referentes às famílias GH51 e GH54, para fins de comparação. Os valores de kM da α-

Ara2 demonstraram maior afinidade desta enzima pelo substrato ρNPα-Ara e menor 

afinidade por todos os substratos naturais, quando comparada à α-Ara1 (Tabela 15). 

Portanto, pode-se dizer que a alta afinidade entre enzima e substrato levou à 

diminuição da eficiência catalítica aparente, expressa pelo kcat. Logo, enquanto a 

eficiência das enzimas sobre o substrato sintético foi semelhante, a diferença entre as 

mesmas foi bastante significativa quando foram utilizados os substratos naturais, 

condição na qual o domínio CBM42, presente na α-Ara2, atuou facilitando a ligação 

desta enzima aos substratos (KOSEKI et al., 2010). Essa característica a tornou mais 

eficiente, inclusive, sobre os substratos xilana oat spelts e arabinoxilana de trigo, que 

possuem mais arabinose.  

 As características de cada domínio encontrado nas enzimas purificadas deixa 

mais evidente a diferença de atuação das mesmas nos diferentes substratos avaliados. 

O domínio catalítico identificado na α-Ara1 (Tabela 16) é encontrado unicamente nas 

α-arabinofuranosidases da família GH51. Ele representa a α-arabinofuranosidase C-

terminal de bactérias e microrganismos eucarióticos, sendo responsável por catalisar a 

hidrólise das ligações α-L-arabinofuranosídicas presentes em regiões terminais não 

redutoras de polissacarídeos contendo arabinose (GILEAD; SHOHAM, 1995). Ao 

realizar a predição dessa molécula, o modelo gerado (Figura 24-A) apresentou baixa 

identidade (23%). Esse resultado se deve ao fato de não existirem, no banco de dados 

utilizado, estruturas terciárias de GH51 fúngicas, impossibilitando a comparação de 

sequências de microrganismos mais próximos filogeneticamente. Portanto, esse 

resultado mostra como as GH51 fúngicas ainda são pouco estudadas, no que se refere 

à estrutura dessas enzimas. 

 Em relação ao domínio catalítico identificado na α-Ara2 (Tabela 16), ele é um 
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domínio específico das enzimas pertencentes à família GH54. Os membros dessa 

família, na qual estão presentes α-arabinofuranosidases fúngicas, adotam uma dobra 

beta-sanduíche, que consiste em duas folhas beta anti-paralelas, além de quatro hélices 

fora das cadeias beta. Este domínio catalisa a hidrólise das ligações α-1,2-; α-1,3- e α-

1,5-L-arabinofuranosídica presentes em hemiceluloses contendo arabinose, tais como 

arabinoxilana e arabinana (MIYANAGA et al., 2004). Já o domínio de ligação à 

carboidrato da família 42, também identificado na α-Ara2, se liga a resíduos de L-

arabinofuranoses presentes no substrato, aumentando o acesso da enzima aos 

polissacarídeos insolúveis que possuem resíduos desse carboidrato em sua cadeia 

polimérica (FUJIMOTO, 2013; GIELKENS et al., 1999). Diferentemente do modelo 

predito para a  α-Ara1, a estrutura obtida para a α-Ara2 apresentou alta identidade 

(79%), pois ele foi construído com base na estrutura e sequências de aminoácidos 

relacionados à uma α-arabinofuranosidase fúngica. Diferentemente da GH51, a GH54 

são mais bem estudadas (FUJIMOTO, 2013; GUAIS et al., 2010; KOSEKI et al., 

2010; MIYANAGA et al., 2004; RIBEIRO et al., 2010), embora nem todos os seus 

potenciais de utilização estejam elucidados. 

 Ao serem aplicadas na sacarificação do bagaço de cana pré-tratado alcalino, as 

α-arabinofuranosidases de C. cubensis tiveram efeitos completamente diferentes em 

relação à liberação de glicose e xilose (Figura 25). De acordo com a meia-vida 

apresentada à 50 °C (Figura 22) e com o efeito do pH na atividade das enzimas 

avaliadas (Figura 21-A), pode-se dizer que a diferença de produtividade de açúcares, 

observada entre uma e outra, não se deve a estes fatores.  

 A melhora da produção de glicose e xilose, resultante da adição da α-Ara2 ao 

Multifect® CL, provavelmente deve-se à presença do CBM42 na estutura dessa 

enzima,  pois esse domínio é capaz de facilitar a hidrólise de carboidratos insolúveis, 

como celuloses e hemiceluloses, ligando-se a eles  e, consequentemente, mantendo o 

domínio catalítico da enzima próximo aos carboidratos (KOSEKI et al., 2010).  

 O sinergismo entre enzimas é tido como a interação entre dois ou mais 

componentes hidrolíticos que resulta em um efeito total maior que a soma dos efeitos 

individuais de cada componente (VISSER et al., 2013). As endoxilanases catalisam a 

hidrólise de ligações presentes no interior da cadeia principal da arabinoxilana, que 

por sua vez apresenta várias ramificações de arabinose em sua estrutura. A presença de 
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arabinose é comumente associada à dificuldade de atuação das endoxilanases nesse 

polímero. Como as α-L-arabinofuranosidases clivam a arabinose ligada à cadeia 

principal da xilana, elas são capazes de atuar sinergisticamente com as xilanases 

(LAGAERT et al., 2014; WONG; TAN; SADDLER, 1988). Portanto, outra hipótese 

para a melhor atuação da α-Ara2 na sacarificação enzimática é o sinergismo entre ela e 

as enzimas do coquetel comercial, rico em celulases e também xilanase. No caso, α-

Ara2 atuaria na hidrólise dos 1,2-; 1,3- e 1,5-α-arabinofuranosil ligados à cadeia 

principal da xilana, presente na hemicelulose. Dessa forma, a atuação das xilanases 

seria facilitada pela diminuição do impedimento estérico relacionado à presença de 

ramificações da xilana.  

 De forma contrária, a α-Ara1 não exerceu nenhum efeito sobre a taxa de 

liberação de açúcares, sendo esta resultante apenas da ação do coquetel comercial 

(Figura 25). Esse resultado permite inferir que esta enzima enfrentou dificuldades para 

hidrolisar o bagaço-de-cana, uma biomassa bastante complexa, principalmente ao 

considerar que membros da família GH51, como a α-Ara1, têm mais dificuldade de 

hidrolisar moléculas maiores (IOANNES et al., 2000). 

 Apesar da α-Ara1 não ter sido capaz de melhorar a produção de glicose e xilose, 

ela pode ter atuado sinergisticamente com a α-Ara2, uma vez que a produção dos dois 

açúcares foi idêntica à obtida com o dobro da carga enzimática de α-Ara2. Dessa 

forma, a combinação das duas α-arabinofuranosidases de C. cubensis foi capaz de 

manter o rendimento da liberação de açúcar e diminuir o requerimento de enzimas, o 

que pode significar um avanço em termos de redução de custos do processo.  

 A β-glicosidase é dita como uma enzima essencial na sacarificação enzimática, 

uma vez que ela atua na última etapa de conversão da celulose à glicose, além de 

evitar o acúmulo de celobiose prejudicial ao processo (MAITAN-ALFENAS et al., 

2015). Uma β-glicosidase de C. cubensis foi avaliada em um ensaio de suplementação 

do Multifect® CL, nas mesmas condições utilizadas no presente estudo. A adição desta 

enzima ao coquetel comercial resultou na liberação de 2,92 g.L-1 de glicose e 0,98 g.L-

1 de xilose, correspondentes a um aumento de 58% e 15 %, respectivamente, na 

produção desses açúcares (DE ANDRADE et al., 2017). A suplementação do coquetel 

comercial com as α-arabinofuranosidases de C. cubensis combinadas (MCL + Ara1 e 

2), ou com apenas a α-Ara2 (MCL + Ara2), resultaram em aumentos superiores a 50% 
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na liberação de glicose e xilose. Esse resultado, portanto, permite inferir que as α-

arabinofuranosidases são tão importante no sucesso da sacarificação enzimática 

quanto a β-glicosidase.  
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6. CONCLUSÕES GERAIS 

 Dentre os métodos avaliados até o momento, o pré-tratamento com hidróxido de 

sódio 1,5% (p/v) ainda é a melhor escolha quando se emprega as enzimas do C. 

cubensis na sacarificação do bagaço de cana. 

 O pré-tratamento hidrotérmico se mostrou como uma alternativa promissora, 

capaz de  potencializar a atuação das enzimas presentes no blend C. cubensis-P. 

pinophilum (50:50) durante a hidrólise do bagaço de cana.  

 A mistura de farelo de trigo e farinha de beterraba (1:1) foi uma excelente fonte 

de carbono para o cultivo do C. cubensis durante 8 dias de FES a 28 °C. O 

extrato enzimático resultante foi composto por grande variedade de enzimas, 

altas atividades enzimáticas e baixa concentração de proteínas. Os resultados 

obtidos após 72 horas de sacarificação do bagaço de cana pré-tratado ácido e 

pré-tratado alcalino, comprovaram que o extrato enzimático produzido por C. 

cubensis foi mais eficiente quando resultou da utilização da mistura de farelo de 

trigo e farinha de beterraba como fonte de carbono. 

 O fungo C. cubensis se mostrou capaz de produzir duas α-arabinofuranosidases 

de famílias difirentes: GH51 e GH54. Embora ambas tenham apresentado maior 

especificidade pelas xilanas menos ramificadas, elas se diferenciaram 

principalmente em relação à afinidade e eficiência catalítica em substratos 

naturais. 

 A α-Ara2 (GH54) foi capaz de melhorar a sacarificação do bagaço de cana pré-

tratado alcalino, além de atuar sinergisticamente com A α-Ara1 (GH51).  

 O CBM42, presente na GH54, provavelmente é o responsável pelo excelente 

desempenho da α-Ara2 durante os estudos cinéticos e durante a hidrólise do 

bagaço de cana. 

 É o primeiro trabalho a investigar e reportar um provável sinergismo entre GH51 

e GH54 na sacarificação do bagaço-de-cana de açúcar. 
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7. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Expressão heteróloga das α-arabinofuranosidases de Chrysoporthe cubensis, 

para aumentar o rendimento bem como o fator de purificação dessas proteínas; 

 Melhoramento genético das propriedades bioquímicas das α-

arabinofuranosidases de Chrysoporthe cubensis, como a termoestabilidade e 

estabilidade em pH, visando aplicação mais ampla da α-Ara1 e α-Ara2 em 

processos industriais; 

 Avaliação do efeito da α-Ara1 e α-Ara2 no bagaço de cana pré-tratado ácido, na 

tentativa de melhorar o desempenho tanto de coqueteis comerciais quanto do 

extrato enzimático do Chrysoporthe cubensis; 

 Aplicação das α-arabinofuranosidases purificadas de Chysopothe cubensis na 

etapa de pré-branqueamento da polpa Kraft, com e sem xilanases microbianas já 

amplamente empregadas nesse processo. 

 Avaliação do desempenho do extrato enzimático de Chrysoporthe cubensis, 

obtido a partir do seu cultivo em farinha de beterraba pura sob FES, no pré-

branqueamento da polpa Kraft. 
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9. ANEXOS

Anexo I: Relação das proteínas identificadas na amostra α-Ara1 após análise por espectrometria de massas, considerando 3 peptídeos 

únicos (NPU) como  limite mínimo para identificação da proteína.  

COD PM (kDa) NPU Abundânica (%) Identificação das proteínas por BLAST* e/ou  domínios funcionais** 

g2236 48231 7 41,52 GH7;  celobiohidrolases e endoglicanases de Cryphonectria parasitica 

g2091 70520 6 22,93 Família β-lactamase; proteína hipotética VM1G 05151  de Valsa mali 

g6428 62009 4 14,90 GH51; α-L-arabinofuranosidase C-terminal de Aspergillus niger 

g6620 26347 4 4,75 GH61; AA9 (atividades auxiliares 9 – monoxigenases) 

g3854 39912 5 3,54 GH28; Endopoligalacturonase 4 de Phialocephala scopiformis 

g2611 53969 3 3,22 GH7; CBM1; celobiohidrolases e endoglicanases de Coniella lustricola 

g12033 44541 5 3,21 GH6; β-1,4-celobiohidrolase de Valsa mali 

g11408 52938 4 2,56 
GH54; CBM42; α-L-arabinofuranosidase B putativa de Valsa mali var. 

pyri; CBM42  de Oidiodendron maius Zn GH54 

g2605 76398 5 1,47 GH3; β-glicosidase de Valsa mali 

g594 64635 3 1,27 Cobre oxidase 3; precursor de lacase 

g830 59936 3 0,63 GH47; α-1,2-manosidase 1B de Valsa mali 

GH: glicosilhidrolase; CBM: domínio de ligação à carboidrato; COD: código no bando de dados predito; PM: peso molecular; NPU: número de peptídeos 

únicos. *análise por similaridade. **análise feita com as ferramentas online dbCAN e Pfam. 

 



 

   

  

Anexo II: Relação das proteínas identificadas na amostra α-Ara2 após análise por espectrometria de massas, considerando 3 peptídeos únicos (NPU) como  limite 

mínimo para identificação da proteína.  

GH: glicosilhidrolase; CBM: domínio de ligação à carboidrato; COD: código no bando de dados predito; PM: peso molecular; NPU: número de peptídeos 

únicos. *análise por similaridade. **análise feita com as ferramentas online dbCAN e Pfam. 

 

 

COD PM (kDa) NPU 
Abundânica 

(%) 
Identificação das proteínas por BLAST e/ou  domínios funcionais 

g11408 52938 5 49,83 

GH54; CBM42; α-L-arabinofuranosidase B putativa de Valsa mali var. pyri; 

CBM42  de Oidiodendron maius Zn GH54 

g830 59936 6 15,48 GH47; α-1,2-manosidase 1B de Valsa mali 

g2236 48231 6 14,31 GH7; celobiohidrolases e endoglicanases de Cryphonectria parasitica 

g1739 66291 3 7,94 CBM20; α-amilase A tipo-3 de Valsa mali var. pyri; CBM20 de Pezoloma ericae 

g2515 44608 3 4,78 GH28; pectina liase-like  de Phialocephala scopiformis 

g1085 50664 3 4,36 GH39; β-xilosidase de Talaromyces islandicus 

g10352 146036 3 1,70 GH93; proteína hipotética de Coniella lustricola 

g5833 45140 3 1,60 Actina beta gama 1 de Trichoderma arundinaceum 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Anexo III: Alinhamento múltiplo de sequências proteicas de α-arabinofuranosidases estruturalmente conhecidas com a sequência da α-Ara1 de Chrysoporthe 

cubensis, com os resíduos conservados de glutamatos catalíticos (E311 e E378) destacados em vermelho. As sequências estão representadas pelos seus 

identificadores do Genbank: Thermobacillus xylanilyticus (CAA76421); Thermotoga maritime (AAD35369); Clostridium thermocellum (ZP_00503782); 

Bifidobacterium longum (AAO84266); Geobacillus stearothermophilus (AAD45520) e Chrysoporthe cubensis (GH51_CC1). 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV: Alinhamento múltiplo de sequências proteicas de α-arabinofuranosidases estruturalmente conhecidas com a sequência da α-Ara2 de Chrysoporthe 

cubensis, com os resíduos catalíticos conservados de glutamato e aspartato (E233 e D309) destacados em vermelho. Em verde, os pares de resíduos de cisteína 

conservados no domínio catalítico (C33-C34; C93-C98; C188-C189) e no CBM42 (C413-451). Em amarelo, os resíduos de aminoácidos conservados que 

participam no bolsão catalítico (M207, D231, N234, L236 e W218). Identificadores do Genbank: Aspergillus kawachii IFO 4308 (BAB96816); Aspergillus niger 

CBS 120.49 (AAB53944); Penicillium chrysogenum 31B (BAG7168); Trichoderma koningii G-39 (AAA81024) e Chrysoporthe cubensis (GH54_CC1). 


