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RESUMO 

 

As enzimas xilanolíticas são responsáveis pela hidrólise da xilana e podem ser 

produzidas por uma variedade de micro-organismos como bactérias e fungos. As 

bactérias produzem um eficiente sistema xilanolítico composto de endoxilanases, β-

xilosidases, arabinofuronosidases, glucuronidases, acetil xilana esterase e ácido 

ferúlico esterase e tem sido alvo de diversos estudos sobre a produção e aplicação 

destas enzimas em processos biotecnológicos, como a hidrólise de diferentes 

substratos para obtenção de açúcares fermentáveis. Actinomicetos compreendem um 

filo de bactérias gram positivas, aeróbicas, que geralmente formam filamentos 

ramificados, frequentemente sob a forma de micélio. Entre os actinomicetos, as 

bactérias do gênero Streptomyces em particular, têm sido estudadas devido ao seu 

importante papel biotecnológico. No presente estudo, é relatada a expressão, 

purificação e caracterização da xilanase (XynBS27) recombinante na levedura P. 

pastoris. Para alcançar altos níveis de produção, o gene foi desenhado e sintetizado, 

otimizando o códon usage para P. pastoris. O gene sintético (xynBS27) foi clonado 

em vetor de expressão contendo o promotor AOXI, seguindo-se da integração no 

genoma da levedura. A maior produção da XynBS27 foi após 96 h de indução, 2% de 

metanol, à 28 ºC e 200 r.p.m (80 U/mL), a enzima foi purificada por uma única etapa 

de cromatografia de exclusão molecular, apresentando atividade específica de 8525 

U/mg, sua maior atividade foi a 75 ºC e pH 6, se mostrou termo estável e apresentou 

estabilidade em pH 5, 6 e 7. A XynBS27 apresenta massa molecular de 19 kDa e ativa 

em zimograma. Diversos íons foram testados, sendo o Al3+, NH4+, Ba2+ e o Mg2+ 

indutores e os íons Ag+, Hg2+ e Cu2+ inibidores, os sulfetos de Mn2+, Zn2+, Fe3+ e os 

agentes desnaturantes EDTA e SDS também inibiram a XynBS27. A enzima é 

tolerante à altas concentrações de glicose e xilose. Os valores de Km e Vmáx foram 

12,38 mg/mL e 13,679 µmol/(min.mL), respectivamente, Ki de 180 mM, indicando 

inibição competitiva. A utilização da enzima na panificação mostrou-se muito 

promissora em relação aos parâmetros avaliados, volume, densidade, açúcar redutor, 

rigidez, consistência, firmeza e retenção de água. 

 

Palavras-Chave: (Xilanase, Streptomyces, P.pastoris, Expressão heteróloga, 

Termoestável, panificação) 
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ABSTRACT 

 

The xylan-degrading enzymes are responsible for the hydrolysis of xylan and can be 

produced by a variety of microorganisms such as bacteria and fungi. Bacteria produce 

an effective xylanolytic system composed of endoxylanase, β-xylosidases, 

arabinofuronosidases, glucuronidases, acetyl xylan esterase and esterase ferulic acid 

and have been the target of several studies on the production and application of these 

enzymes in biotechnological processes such as hydrolysis of different substrates to 

obtain fermentable sugars. Actinomycetes comprising a phylum Gram positive, 

aerobic, which generally form branched filaments, often in the form of mycelium. 

Among the actinomycetes, bacteria of the genus Streptomyces in particular, have been 

studied due to their important role biotechnology. In the present study, we report the 

expression, purification and characterization of xylanase (XynBS27) recombinantly in 

yeast P. pastoris. To achieve high levels of production, the gene was designed and 

synthesized by optimizing codon usage for P. pastoris. The synthetic gene (xynBS27) 

was cloned into expression vector containing the AOXI promoter followed by 

integration into the yeast genome. The increased production of XynBS27 was after 96 

h of induction, 2% methanol at 28 °C and 200 rpm (80 U/mL), the enzyme was purified 

in one chromatography step molecular exclusion obtained specific activity of 8525 U/ 

mg its highest activity at 75 °C and pH 6, it is thermostable and showed stability at pH 

5, 6 and 7. The XynBS27 has a molecular mass of 19 kDa active in zymography. Many 

ions were tested Al3+, NH4+, Ba2+ and Mg2+ were inducers and Ag+ ions, Hg2+ and Cu2+ 

inhibited, the sulfides of Mn2+, Zn2+, Fe3+ and denaturing agents EDTA and SDS 

inhibited XynBS27. The enzyme is tolerant to high concentrations of glucose and 

xylose. The Km and Vmax values were 12.38 mg/mL, 13.679 mmol/(min.mL), 

respectively, Ki of 180 mM competitive inhibition. The use of the enzyme in baking has 

proved very promising in the evaluated parameters, volume, density, reducing sugar, 

stiffness, consistency, firmness and water retention. 

 

Keywords: (Xylanase, Streptomyces, P. pastoris, heterologous expression, 

thermostable, bakery) 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A xilana é o principal polissacarídeo estrutural e é o segundo mais abundante 

na natureza, responsável por aproximadamente um terço de todo carbono 

orgânico renovável. O seu principal componente é a D-xilose. A cadeia principal 

da xilana é formada por unidades de 1,4-β-D-xilanopiranosil que podem ser 

substituídas em vários graus por ácido glucurônico, 4-O-metil-D-

glucuronopiranosil, α-L-arabinofuranose e grupamento acetil. As cadeias laterais 

determinam a solubilidade, a conformação física e a reatividade da molécula de 

xilana com outros componentes hemicelulósicos. Além disso, apresentam grande 

influência no modo e na extensão da clivagem enzimática.   

Muitos micro-organismos estão envolvidos na degradação da hemicelulose e 

as enzimas que a hidrolisam são referidas como hemicelulases. Sua definição e 

classificação estão de acordo com o substrato em que agem e são coletivamente 

agrupadas como glicosil hidrolases (GHs). A atividade das xi lanases é altamente 

dependente da presença de enzimas capazes de degradar as cadeias laterais da 

xilana. A hidrólise de diferentes xilanas gera vários produtos, que se diferem pelas 

quantidades de xilose, xilobioses e xilotrioses, assim como pela natureza dos 

açúcares substituídos.   

As enzimas microbianas têm demonstrado grande potencial para diferentes 

aplicações biotecnológicas, especialmente para a indústria de alimentos. Outras 

vantagens estão relacionadas à alta eficiência de conversão do substrato em 

produto, a ausência de perda de substrato devido às modificações químicas que 

possam ocorrer e a utilização de condições de operação físico-químicas mais 

moderadas e não corrosivas, o que torna o processo menos danoso ao meio 

ambiente. 

Uma das estratégias para a obtenção de enzimas com maior pureza consiste 

no isolamento de genes que codificam enzimas do sistema xilanolítico e a 

expressão em sistemas heterólogos para a obtenção de micro-organismos 

recombinantes que expressem atividades específicas. 

A xilanase recombinante (XYNBS27r) foi selecionada durante a realização 

deste trabalho, por apresentar características desejadas para sua utilização na 

panificação, como atuar em uma ampla faixa de pH e temperatura. Esta enzima 
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pertence à família GH11, sendo produzida pela bactéria aeróbia Streptomyces sp. 

estirpe S27.  

A realização deste trabalho possibilitou a produção de uma xilanase 

recombinante funcional, que poderá ser aplicada em vários processos 

biotecnológicos, gerando muitas perspectivas de utilização desta enzima na 

indústria de alimentos, e produção de açúcares fermentáveis. 

  

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. BIOMASSA VEGETAL 

 A biomassa vegetal é uma fonte alternativa de matéria-prima e produção de 

substâncias, anualmente, 830 Gt de energias renováveis a partir de biomassa 

vegetal é formado. A matéria lignocelulósica é composta de celulose, que é 

incorporado em complexos de hemicelulose e lignina (Fig. 1), e consiste de cerca 

de 40% de celulose, 33% de hemicelulose, e 23% de lignina em peso seco (1).  

Tendo em vista que a remoção de hemicelulose e lignina pode melhorar 

significativamente a hidrólise de celulose, as enzimas lignocelulolíticas têm atraído 

considerável interesse por parte dos pesquisadores (2). A despolimerização 

enzimática da celulose em monômeros de açúcares necessita da ação sinergistíca 

de várias enzimas, incluindo endoglucanases, exoglucanases e β-glucosidases, 

que desempenham um papel vital na hidrólise deste polímero. As enzimas 

lignocelulósicas têm uma ampla área de aplicação, incluindo a produção de 

biocombustíveis, alimentos, rações, indústrias de detergentes, papel e celulose (1).    

O processamento biológico da biomassa vegetal tornou-se uma preocupação 

signinificativa na busca de energia renovável. Um pré-requisito é a eficiente 

extração e a hidrólise das frações de celulose e hemicelulose das biomassas 

lignocelulósicas agrícolas. Métodos robustos, tais como tratamentos com 

concentrados ácidos, alcalinos, peróxido de hidrogênio, explosão a vapor, 

tratamento com água quente, explosão com CO2 e tratamentos de solventes 

orgânicos têm sido empregados para realizar a hidrólise da biomassa 

lignocelulósica (3). Enzimas continuam a ser uma alternativa para a degradação 

de materiais oriundos de células vegetais. No entanto, a eficiente bioconversão da 
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biomassa vegetal proveniente de várias fontes requer a personalização de uma 

mistura de enzimas multifuncionais (4). 

2.1.1. Lignocelulose   

Lignocelulose é o nome dado ao material presente na parede celular da maioria 

das plantas terrestres, constituída de celulose embebida em uma matriz amorfa de 

hemicelulose e lignina (5). Materiais lignocelulósicos podem também incluir 

resíduos agrícolas (palhas, espigas, bagaços, cascas), resíduos industriais 

(serragem, resíduos de  fábrica de papel, resíduos da indústria de alimentos), 

resíduos sólidos urbanos e resíduos domésticos (lixo e esgoto) (6).Os materiais 

lignocelulósicos vegetais são compostos por celulose, hemicelulose, pectina, 

proteínas e uma macromolécula tridimensional aromática, a lignina (7).  

Estes polímeros são fortemente ligados um ao outro e representam mais de 

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

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

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

possuem maior teor de lignina do que folhosas (angiospermas como o eucalipto e 

carvalho). O teor de hemicelulose, no entanto, é superior em gramíneas (8).  

Lignocelulose é a principal fonte mundial de matéria orgânica renovável e em 

função das propriedades químicas dos seus componentes, este polissacarídeo 

tem um elevado valor biotecnológico. Portanto, o conceito de biorefinaria de 

lignocelulose surgiu, e recebeu crescente atenção devido ao potencial de 

conversão deste material, tais como compostos químicos, substratos de 

fermentação, como matéria-prima e biocombustíveis (9,10).  

O crescimento acentuado do consumo mundial de energia, proveniente de 

recursos fósseis, agravou o problema da poluição atmosférica, pela emissão de 

gases relacionados com o efeito de estufa. A obtenção de combustíveis a partir de 

fontes renováveis, como biomassa lignocelulósica, tem despertado grande 

interesse nos últimos anos. Atualmente, acredita-se que o etanol, como a principal 

forma de bioenergia, é uma das melhores alternativas ao uso de combustíveis 

fósseis (11). 2011 
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Figura 1. Estrutura da parede celular do bagaço de cana-de-açúcar ou outros resíduos 

agroindustriais (Adaptado de 12). 

 

Dentro deste contexto, novas tecnologias têm sido desenvolvidas para a 

obtenção de eficientes combustíveis a partir de biomassa lignocelulósica e os países 

têm concentrado esforços em pesquisas que visam a obtenção dos chamados 

biocombustíveis, como o bioetanol e biodiesel, bem como a sua introdução e 

prevalência no mercado (12). 

O bagaço de cana de açúcar (BCA) e o Farelo de Trigo (FT), bem como os 

demais resíduos lignocelulósicos, apresentam teor de celulose, hemicelulose e lignina 

que pode variar dependendo das variedades, como mostrado na tabela 1. 

 

Tabela 1. Composição aproximada de alguns resíduos agroindustriais que podem ser 
usados para sacarificação para a produção de bioetanol 

Biomassa Celulose Hemicelulose Lignina Referência 

Bagaço de cana de 

açúcar (BCA) 

35 - 42,2% 25 - 27,6% 22 % 
(13,14) 

Palha de trigo (PT) 35 - 46% 23 - 27% 19 - 21% (15,16) 

Palha de arroz (PA) 32-41% 21-24% 09-18% (17) 

 

Sabugo de milho (SM) 
45% 35% 15% (18) 

Farelo de trigo (FT) 11% 39% 5% (19) 

 

 



 
 

5 
 

2.1.2. Celulose 

Celulose, o principal polissacarídeo da parede de células vegetais, é um 

polímero formado por resíduos D-glicose unidos por  ligações β-1,4, contendo de 

8.000-12.000 unidades, que confere à célula proteção osmótica e resistência 

mecânica (20). É um dos principais constituintes da parede celular das plantas (33% 

do peso seco da planta), em combinação com a lignina, hemicelulose e pectina. A 

celulose foi primeiramente isolada e caracterizada pelo químico francês Anselme 

Payen em 1838 (21,22). 

 A cadeia principal da celulose termina com um carbono anomérico livre e é 

chamada de extremidade redutora, a outra extremidade em que o carbono anomérico 

não se encontra disponível é denominada extremidade não redutora (Fig. 2) (23). 

 

Figura 2. Estrutura da celulose mostrando a extremidade redutora e não redutora, a 

ligação das unidades de glicose por ligações glicosídicas β-1,4 e a celobiose formada 

pela a união de duas unidades de glicose. Adaptado de (24). 

 

Após a síntese da cadeia de celulose, o polímero se aglutina em microfibrilas 

de celulose altamente cristalina. As microfibrilas são mantidas unidas por ligações de 

hidrogênio, interações hidrofóbicas e forças de Van der Waals. O diâmetro das 

microfibras depende da fonte da celulose. Esta estrutura altamente organizada da 

cadeias de celulose, a torna muito mais resistente à hidrólise (24).  

Em plantas, a unidade de microfibra é de cerca de 3 nm de largura e contém 

cerca de 35 cadeias de celulose, mas essas muitas vezes são hermeticamente 

organizadas em pacotes maiores,  de 20-100 nm (25). O comprimento das 

microfibrilas, ou seja, o grau de polimerização (GP), varia dependendo da fonte, a 

partir de 2.000 unidades de glicose, em paredes primárias até 15.000, ou mais, nas 
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paredes secundárias. As regiões altamente cristalinas de celulose na parede celular 

vegetal são separadas por regiões menos ordenadas, "amorfas" (Fig. 3). A 

cristalinidade da celulose varia de 50% a 90%, também dependendo da fonte (26).  

 

 

Figura 3. Estrutura da lignocelulose (1). 

 

2.1.3. Hemicelulose 

 Hemicelulose é o segundo grupo de polissacarídeo mais abundante na parede 

celular da planta e é composta de heteropolissacarídeos não cristalinos. Inicialmente 

classificou-se as hemicelulose como a fração de polissacarídeo da parede celular 

vegetal facilmente hidrolisada, uma classificação imprecisa, a qual foi utilizada durante 

muito tempo. Depois, a classificação da hemicelulose foi redefinida, com base nas 

propriedades químicas dos seus componentes (27).  

 A hemicelulose encontra-se associada à celulose e à lignina por ligações 

covalentes e não covalente, formando uma malha entrelaçada na parede das células 

vegetais. A hemicelulose contribui, em geral, com 15 – 30% da biomassa vegetal, 

sendo que em alguns tecidos de gramíneas e em xilanas de cereais podem 

representar até 50% (28). 

Ao contrário da celulose que é um homopolímero, a hemicelulose representa 

um grupo de heteropolissacarídeos contendo diferentes resíduos de 

monossacarídeos (D-xilose, D-manose, D-glicose, ácido D-galacturônico, ácido D-

glicorônico, D-galactose, L-arabinofuronose e L-ramnose), sendo geralmente formada 

por 2 a 6 açúcares diferentes unidos por ligações do tipo β-1,4 (7,27). As 
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hemiceluloses são classificadas, de acordo com a identidade dos principais açúcares 

presentes, como glicanas, xilanas, mananas, galactanas e galacturanas (37). 

Hemiceluloses de madeira dura ou de “hardwood” contêm mais xilanas, enquanto que 

hemiceluloses de madeira mole ou de “softwood” contém principalmente 

glicomananas (28). 

2.1.3.1. Xilana 

A xilana é o principal componente da hemicelulose na parede celular e lamela 

média das celulas vegetais (29), é um complexo de carboidratos poliméricos incluindo 

xilana, xiloglicana (heteropolímero de D-xilose e D-glicose), glicomanana 

(heteropolímero de D-glicose e D-manose), galactoglicomanana (heteropolímero de 

D-galactose, D-glicose e D-manose) e arabinogalactana (heteropolímero de D-

galactose e arabinose) (30). A xilana é encontrada na interface entre a lignina e a 

celulose, sendo importante na ligação das fibras e na integridade da parede celular 

(31). 

A cadeia principal de xilana é formada por unidades de 1,4-β-D-xilanopiranosil 

que podem ser substituídas em vários graus por ácido glicurônico, 4-O-metil-D-

glicuronopiranosil, α-L-arabinofuranose e grupamento acetil (32). A xilana apresenta 

ainda pequenas quantidades de ácido ferúlico e p-cumárico ligados aos seus resíduos 

de L-arabinose (33). Dependendo das ramificações presentes na cadeia central, as 

xilanas podem ser denominadas como arabinoxilanas, glicuronoxilanas, 

glicuronoarabinoxilanas ou homoxilanas (Fig. 4). Xilanas de diferentes fontes 

apresentam considerável variação em sua composição e estrutura. Por exemplo, elas 

apresentam aproximadamente 15 a 30% do conteúdo da parede celular em madeira 

dura, onde existem como metilglicoronoxilana, e de 7 a 10% em madeira macia, onde 

existem como arabino-4-O-metilglicoronaxilana. O grau de polimerização geralmente 

varia de 150 a 200 resíduos de β-xilopiranose em madeira dura e de 70 a 130 resíduos 

em madeira mole (34). 
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Figura 4. Estrutura da xilana e os pontos de clivagem pelas enzimas xilanolíticas. Ac: 

grupo acetil; α-araf: α-arabinofuranose; α-4-O-Me-GlcUA: ácido α-4-O-metilglucurônico. 

(Adaptado de 36). 

 

Algumas xilanas são comercializadas purificadas como, por exemplo, a xilana 

de madeira de faia beechwood (Sigma®) que apresenta 83,7% de xilose, 9,4% de 

ácido glucurônico e 6,9% de outros açúcares em sua composição. A arabinoxilana de 

trigo (wheat arabinoxylan) distribuída pela Megazyme apresenta em sua constituição 

36% de arabinose, 51% de xilose, 6,5% de glicose, 4,4% de manose e 1,6% de 

galactose (Megazyme). A xilana de aveia (oat spelt) apresenta 81,4% de xilose, 9,7% 

de arabinose, 1,1% de galactose e 3,4% de ácido glucurônico (Sigma®) (35). 

A conversão da xilana em unidades de xilose requer a ação cooperativa de um 

complexo de enzimas denominado sistema xilanolítico. As endoxilanases (EC 3.2.1.8) 

hidrolisam as ligações glicosídicas do tipo β-1,4 dentro da cadeia da xilana, 

produzindo xilo-oligossacarídeos, os quais são convertidos em xilose pela β-xilosidase 

(EC 3.2.1.37). A conversão da xilana requer ainda a ação de enzimas acessórias 

como: arabinofuranosidases (EC 3.2.1.55), que clivam a ligação entre o resíduo lateral 

de arabinofuranose e a xilose da cadeia central; glucuronidases (EC 3.2.1.139), que 

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

da cadeia central; acetil xilana esterase (EC 3.1.1.72), que clivam as ligações entre o 

ácido acético e os C-2 e C-3 dos resíduos de xilose; ácido cumárico esterase e ácido 

fenólico esterase que clivam as ligações do tipo éster entre ácido cumárico e ácido 

fenólico e os resíduos de arabinofuranose. Todas estas enzimas atuam 

cooperativamente para converter a xilana em unidades de xilose (3,27,36). 
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2.1.4. Lignina 

 A lignina é abundante na parede celular de plantas vasculares e na natureza. 

Aproximadamente 20% do carbono total fixado por fotossíntese em ecossistemas da 

terra é incorporado na lignina (37).  

 A lignina encontra-se ligada a celulose e hemicelulose, formando um lacre 

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

planta, servindo de suporte estrutural, conferindo impermeabilidade e resistência 

contra o ataque microbiano e estresse oxidativo. Consiste de um heteropolímero 

amorfo, não solúvel em água, formado basicamente de unidades de fenil propano. 

Possui na sua estrutura 9 átomos de carbono derivados de álcool cinamil substituído, 

que são cumaril, coniferil e álcool siringil. As ligninas são altamente ramificadas, não 

cristalinas, com estrutura e composição química variando de acordo com a fonte de 

origem (27).  

 A associação de lignina e hemicelulose ocorre por ligações covalentes, como 

ligações de éster de benzilo com o grupo carboxila do ácido 4-O-metil-D-glicurônico 

em xilana e mananas (38) e também através de ligações não covalentes. Estas 

interações formam uma rede densa e organizada, que rodeia a celulose através de 

numerosas ligações de hidrogênio (39). Esta rede protege a celulose, sendo uma das 

razões para a recalcitrância da biomassa. Estes complexos carboidratos de lignina 

representam um obstáculo para os processos de bioconversão de lignocelulose; 

porque a lignina dificulta a hidrólise mediada por enzima, uma vez que atua como uma 

barreira física, restringindo o acesso de enzimas aos carboidratos (40). A lignina pode 

também interagir com enzimas por meio de interações hidrofóbicas, resultando em 

ligação não produtiva (41). 
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2.2. ESTRUTURA DO TRIGO 

O grão de trigo é constituído de três partes principais: o germe, o endosperma e 

as camadas externas protetoras. O germe é o tecido responsável pelo crescimento de 

uma nova planta e representa 3% do peso do grão. O endosperma é usado como 

gênero alimentício e representa 85% do peso do grão e as camadas protetoras, 

denominadas de camada de aleurona e farelo, são responsáveis pela proteção do 

grão e representam 12% do peso do grão. Em termos gerais, a composição química 

do grão de trigo é 14% de umidade, 12% de proteína, 60% de amido, 10% carboidratos 

não amiláceos, 2% lipídios e 2% de minerais (42).   

No Brasil, 75% do trigo são consumidos para a produção de farinha e o restante 

(25%) para farelo. Da farinha produzida, 50% é destinada ao setor de panificação, 

15% para massas alimentícias, 15% para biscoitos, 10% para pães industrializados e 

10% para produtos domésticos (43). 

O amido é o composto mais abundante na farinha de trigo e o mais importante 

polissacarídeo de reserva de muitas plantas, incluindo os cereais. O grão do trigo 

contém 60% de amido, que se apresenta na forma de grânulos semi-cristalinos, 

localizados no endosperma (42). 

As proteínas também são moléculas importantes na farinha de trigo, Osborne 

(1924) citado por Goesaert et al. (2005) introduziu uma classificação das proteínas de 

plantas baseada na solubilidade, usando os seguintes solventes para extração: (1) 

água, (2) solução salina diluída, (3) solução água-álcool e (4) solução ácida ou básica 

diluída. Usando este esquema de classificação, Osborne classificou as proteínas do 

trigo em albuminas, globulinas, gliadinas e gluteninas, respectivamente. 

Os carboidratos não amiláceos do grão de trigo são representados pela celulose, 

lignina e hemicelulose, principalmente as arabinoxilanas. Estudos sobre a histologia 

do grão de trigo, realizados por Pomeranz (1988), mostraram que a concentração das 

arabinoxilanas não é uniforme e que a maior concentração ocorre na parede celular 

das camadas externas do grão (farelo) e uma menor quantidade no endosperma. 

As hemiceluloses, as quais incluem as arabinoxilanas, xiloglucanas, β-glucanas, 

e a celulose são os principais polissacarídeos da parede celular do trigo e de outros 

cereais (Fig. 5) (44). Nos cereais as xilanas são tipicamente conhecidas como 

arabinoxilanas (arabinose/xilose - AX) que são xilanas que apresentam como grupo 
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substituinte moléculas de L-arabinose ligadas ao carbono C-2 e/ou C-3 da xilose, por 

meio de uma ligação glicosídica α-1,2 e/ou α-1,3 (45). 

 

Figura 5. Modelos estruturais de xilanas extraídas de trigo, sorgo e gimnospermas (46). 

 

2.3.  HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DA CELULOSE E HEMICELULOSE 

 Vários micro-organismos produzem um complexo de enzimas envolvidas na 

degradação da fração de celulose e xilana da biomassa vegetal. As celulases e 

xilanases são as enzimas responsáveis pela hidrólise enzimática destes 

polissacarídeos e são produzidas por micro-organismos encontrados em diversos 

grupos taxonômicos, em sua maioria eubactérias e fungos filamentosos, 

desempenhando papel importante na biosfera e participando do ciclo do carbono, por 

meio da reciclagem da celulose e da xilana (47). 

 Materiais lignocelulósicos representam uma fonte importante de produtos 

químicos, tais como o açúcares, álcool e outros produtos que podem ser obtidos por  

hidrólise enzimática química. Hidrólise de biomassa lignocelulósica catalisada por 

enzima fornece melhores rendimentos, sem a geração de produtos secundários (48). 

Degradação enzimática da biomassa vegetal por micro-organismos é realizada por 
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uma mistura complexa de enzimas, entre as quais, se destacam celulases e 

hemicelulases, cuja ação resulta em hidratos de carbono livres, que podem ser 

hidrolisados à sacarídeos solúveis, que podem ser ainda metabolizados, além 

ligninases, que promovem a despolimerização da lignina (55). 

2.3.1. Celulases 

Na natureza existem muitos micro-organismos, fungos e bactérias, que 

produzem enzimas, que são capazes de catalisar a hidrólise da celulose. Esses micro-

organismos podem ser encontrados em restos de plantas e no solo, ou seja, onde a 

degradação de material vegetal ocorre (49). Os organismos celulolíticos podem ser 

classificados em duas subcategorias diferentes, dependendo de como organizam 

suas enzimas (50). 

A primeira subcategoria de micro-organismos celulolíticos tem enzimas 

celulolíticas que são organizados em complexos multienzimáticos chamados 

Celulossomas (49). Várias enzimas, com diferentes tipos de especificidades 

catalíticas, por exemplo, endoglucanases e celobiohidrolases, podem ser 

complexadas juntas. O celulossoma bacteriano típico é composto de 50 moléculas de 

proteínas com  massa molecular (MM) de 2- 6 kDa (21).  

A segunda subcategoria de organismos celulolíticos são os que produzem 

enzimas que agem de forma independente. Embora a degradação da celulose seja 

realizada por bactérias e fungos, celulases também têm sido isoladas de mexilhão 

(51), cupins (52), lagostas (53) e plantas, por exemplo, Arabidopsis (planta da mesma 

família da couve e da mostarda)  (54). 

A hidrólise enzimática da celulose em açúcares solúveis é um processo que 

envolve a ação de um complexo multienzimático denominado sistema celulolítico. As 

enzimas do sistema celulolítico foram classificadas com base no modo de catálise 

sobre a fibra de celulose (55). 

 As celulases são compostas por pelo menos dois domínios distintos: um 

domínio catalítico e um domínio de ligação ao carboidrato (DLC). O DLC é o 

responsável pela adesão das enzimas na fibra de celulose, entre outras funções 

como: concentração de enzima na superfície do substrato; direcionar e 

identificar/selecionar o substrato; e o desmembramento do substrato cristalino não 

hidrolisável (56). 
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  Ascomicetos têm grande importância na degradação de celulose e 

decomposição de resíduos vegetais no solo (23). Um sistema baseado em enzimas 

celulolítica "livres", que agem sinergicamente para completa degradação da celulose, 

é tipicamente produzido por fungos e bactérias aeróbias. Este sistema de enzima 

incluem três tipos de celulases (Fig. 6): 

i.  Endoglicanases (EG, endo-1,4-β-glicanase ou endocelulases ou CMCase, EC 

3.2.1.4): hidrólises aleatórias, clivam ligações β-1,4 glicosídicas internas em 

sítios amorfo nas cadeias de celulose, fornecendo mais extremidades para ação 

das celobiohidrolases;  

ii. Exoglicanases ou celobiohidrolases (CBH, exo-1,4-β-glicanase ou exocelulases 

ou celobiohidrolase ou FPase EC 3.2.1.91): atuam na extremidade redutora 

(CBH I) ou não redutora (CBH II) da cadeia de celulose, liberando celobiose;  

iii. β-glicosidases (1,4-β-glicosidases ou celobiase, EC 3.2.1.21): hidrolisam a 

celobiose ou celo-oligossacárideos em glicose e também estão envolvidos em 

reações de transglicosilação de ligações β-glicosídicas de conjugados de glicose 

(57). 

 

 

Figura 6. O modelo de sinergia das endoglicanases e celobiohidrolase/exocelulases, 

durante a hidrólise da celulose. Neste modelo, as endoglicanases fazem cortes internos 

na parte amorfa das microfibrilas de celulose e, assim, fornecem novas cadeias 

terminais para as exoglicanases hidrolisarem a celulose (1). 
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2.3.2. Xilanases    

Devido à heterogeneidade da xilana, sua hidrólise requer a ação de um complexo 

sistema enzimático (Fig. 7), composto por enzimas como: β-xilosidases, 

endoxilanases, α-arabinofuranosidases, α-glucuronidases, acetil-xilana esterases, 

ácido fenólico esterases e р-cumárico esterases. Todas estas enzimas atuam 

cooperativamente para converter a xilana em unidades de xilose (58). 

As endoxilanases formam o maior grupo de enzimas hidrolíticas envolvidas na 

degradação da xilana e hidrolisam as ligações glicosídicas do tipo β-1,4 dentro da 

cadeia de xilana, produzindo xilo-oligossacarídeos, os quais são convertidos em xilose 

pela β-D-xilosidase (59).  

As endo-β-1,4-xilanases (EXLs - EC 3.2.1.8) são as principais enzimas 

envolvidas na hidrólise da xilana e clivam as ligações glicosídicas do tipo β-1,4 entre 

os resíduos de xilose da cadeia cental, liberando xilo-oligossacarídeos (XOs) (60). Os 

XOs, exibem várias atividades biológicas, como atividade antioxidante e 

antibacteriana e também podem atuar como anti-tumorigênico e prebióticos (61). Além 

disso, os XOs podem também ser utilizados na indústria cosmética e farmacêutica. 

As endo-β-1,4-xilanases são enzimas complexas, que podem ter diferentes 

propriedades físico-químicas, estruturais. Essas enzimas formam o maior grupo de 

enzimas hidrolíticas envolvidas na degradação da xilana (59). As enzimas que 

degradam biomassa vegetal, que são enzimas ativas em carboidratos (CAZy - 

http://www.cazy.org/) são agrupadas em diferentes famílias com base nas sequências 

de aminoácidos. As glicosil hidrolases (EC 3.2.1.-) são um grupo de enzimas que são 

capazes de hidrolisar a ligação glicosídica entre dois ou mais carboidratos ou entre 

um carboidrato e uma uma biomolécula não-carbohidrato (62). 

As EXLs são classificadas nas famílias 5, 8, 10, 11 e 43 das glicosil hidrolases 

(63), entretanto estão em sua maioria nas famílias 10 (GH10) (41%) e 11 (GH11) 

(55%). As EXLs pertencentes a essas duas famílias diferem entre si de acordo com 

suas propriedades físico-químicas (massa molecular e ponto isoelétrico), bem como 

na sua ação sobre os polissacarídeos e XOs (59). As xilanases GH 10, geralmente, 

apresentam massa molecular maior e baixo ponto isoeléctrico, comparadas às EXLs 

da família GH 11, que apresentam uma massa molecular média de cerca de 20 kDa. 
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Além disso, as EXLs GH 10 têm um domínio catalítico que exibe um enovelamento do 

tipo barril (β/α)8, ao passo que as EXLs GH 11 têm uma estrutura do tipo β-jelly roll. 

Os membros da família 11 geralmente apresentam massa molecular baixa 

(aproximadamente 20 kDa) (60). REPETINDO VEJA ACIMA! 

A ação das endo-xilanases nos materiais lignocelulósicos é limitada pelo 

número de substituição de unidades xilopiranosil. Membros da GH 10 são capazes de 

clivar as ligações glicosídicas na cadeia principal da xilana, próxima dos substituintes, 

de ácido-4-O-metil-glucurônico, α-L-arabinofuranose e grupamento acetil. As endo-

xilanases da família GH 10 exibem maior afinidade por produtos de hidrólise mais 

curtos que os membros da família GH11 (59). 

As EXLs podem ser utilizadas em diversos setores da indústria, tais como o 

biobranqueamento da polpa de celulose, para remoção das hemiceluloses; a 

utilização da biomassa hemicelulósica, para produção de biocombustíveis; na 

alimentação humana e animal, na panificação e produção de xilitol (64). 

 

 

Figura 7. Enzimas envolvidas na degradação da xilana. Adaptado de (66). 
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2.4. APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA  

2.4.1. Celulases 

As hidrolases compreendem aproximadamente 75% do total de enzimas 

comercializadas, incluindo celulases, amilases e hemicelulases, constituindo o 

segundo maior grupo, após as proteases.  

As celulases são enzimas industrialmente importantes, que são amplamente 

utilizadas na indústria têxtil, lavanderia, fabricação de detergentes, extração de óleos 

vegetais, extração de suco de frutas, no fortalecimento e branqueamento de papel, 

aditivos em alimentos para animais e em dietas para monogástricos. Nas dietas de 

animais, a celulase, em associação com a xilanase, valorizam cereais ricos em 

polissacarídeos não amídicos e ainda diminuem problemas de sua administração. No 

cenário mundial, há um interesse crescente na bioconversão de celulose em açúcares 

fermentáveis, o que permitiria a produção de biocombustíveis e produtos químicos, 

através de processos de fermentação industrial (65)  

As celulases são utilizadas na fabricação de detergentes, na indústria têxtil para 

descoramento, amaciamento e bioestonagem, indústria de extração de óleos vegetais 

e na alimentação animal como aditivo para silagem e em dietas para monogástricos. 

Nestas dietas, a celulase, em associação com a xilanase, valoriza cereais ricos em 

polissacarídeos não amídicos e ainda diminuem problemas de sua administração a 

estes animais (66). 

2.4.2. Xilanases 

Enzimas xilanolíticas de micro-organismos têm atraído grande atenção nas últimas 

décadas, particularmente, por causa do seu uso biotecnológico em vários processos 

industriais, tais como alimentos, indústria de polpa de celulose e papel, combustíveis 

líquidos e gasosos, solventes, xaropes e açúcar (32). 

As endoxilanases constituem as principais hemicelulases comerciais, atraindo 

atenção devido ao seu potencial para uso em diversas aplicações, cobrindo os três 

setores do mercado de enzimas industriais: têxtil, alimentício e rações para animais. 

Outras aplicações menos documentadas incluem: fermentação da cerveja; na 

extração de café e na preparação de café solúvel; em detergentes; na produção de 

polissacarídeos farmacologicamente ativos, para o uso como agentes antimicrobianos 

ou antioxidantes (19). 
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A utilização de enzimas em rações animais é um setor de relevante importância 

no agronegócio, sendo que as xilanases usadas, juntamente com as glicanases, 

pectinases, celulases, proteases, amilases, fitases, galactosidases e lipases 

degradam a porção de arabinoxilana presente na ração, reduzindo a viscosidade do 

material bruto e aumentando a digestibilidade do alimento (36). 

Na indústria têxtil, as xilanases livres de celulases, podem ser utilizadas nos 

processos de maceração do linho, da juta e do sisal e refinamento de polpa para a 

produção de tecido, como a viscose. Nestes processos, as enzimas são usadas com 

o objetivo de facilitar a separação das fibras de celulose da matriz celular e remoção 

da lignina (67). 

Uma das principais aplicações das endoxilanases é na indústria de papel e de 

celulose na etapa de branqueamento da polpa da celulose para a produção de papel 

(68). A aplicação de xilanases, em uma etapa anterior ao branqueamento 

convencional, consiste na hidrólise da xilana, facilitando a remoção da lignina que se 

encontra ligada a ela. Este procedimento causará a desestruturação e rompimento 

das ligações físico-químicas entre  xilana e lignina (36). 

As xilanases, também, são usadas na extração de café, formulação de detergentes 

e na produção de polissacarídeos com atividade farmacológica para o uso como 

agentes antimicrobianos e/ou antioxidantes (60).  

Elas também têm sido empregadas em pesquisas que visam à produção de xilo 

oligómeros de valor potencial como pro-bióticos, na agricultura e resíduos da indústria 

alimentar (69,70). Os XOS têm grande potencial prebiótico e podem ser incorporados 

em muitos produtos alimentares. XOS parecem exercer seus benefícios nutricionais 

em várias espécies animais, que por definição têm um trato intestinal colonizado por 

um complexo ecossistema intestinal bacteriano. A produção de XOS, em escala 

industrial, é realizada a partir de materiais lignocelulósicos ricos em xilana, por 

métodos químicos e enzimáticos, sendo este último o mais empregado na indústria 

alimentar, devido à ausência de reações colaterais indesejáveis (61). Inumeros 

questionamentos sobre os mecanismos moleculares de ação ou indicações clínicas 

de XOS e outros prebióticos permanecem sem resposta (71).  

As xilanases têm sido largamente utilizadas na panificação. As endoxilanases 

também podem ser aplicadas no preparo do pão, onde tornam a massa mais macia e 
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solta, aumentando significativamente o volume do pão (72). A xilanase hidrolisa 

arabinoxilanas localizadas internamente no grão do cereal, o que tem um profundo 

impacto na sua funcionalidade. Esta enzima é capaz de melhorar as propriedades 

reológicas da massa durante a panificação e facilitar seu processamento, diminuindo 

a retenção de gás e retardando a retrogradação do amido (59). Em dosagens 

adequadas, pode melhorar a maquinabilidade e estabilidade da massa, estrutura do 

miolo e vida útil do pão (43). 

 

2.5. BACTÉRIAS PRODUTORAS DE XILANASES: ACTIMOMYCETOS 

Existe um grande interesse pela diversidade microbiológica como fonte de 

recursos para obtenção de novos produtos. O impacto dos processos microbiológicos 

é difícil de ser avaliado, dado a ampla variedade desses produtos e processos, cuja 

elaboração envolve direta ou indiretamente a ação de micro-organismos. Bactérias, 

fungos e leveduras estão entre os principais organismos utilizados em processos 

biotecnológicos, com intuito de obter produtos comerciais avaliados em bilhões de 

dólares em todo o mundo (73). Exemplo deste processo é a fermentação, importante 

na fabricação de bebidas alcoólicas e laticínios, bem como a biorremediação de 

efluentes por meio da degradação de compostos organoclorados e aromáticos (27). 

Fármacos (74), aditivos alimentares, enzimas (75,76) e biopolímeros (84) estão entre 

os produtos biotecnológicos mais importantes produzidos por estes micro-

organismos. 

2.5.1. Bactérias filamentosas 

Actinomicetos são bactérias Gram positivas, abundantemente encontradas no 

solo, aeróbias e cujo DNA apresenta alto conteúdo de guanina + citosina (maior que 

50%). Em algum estágio de seu desenvolvimento, os actinomicetos formam filamentos 

ramificados, frequentemente sob a forma de micélio, e são produtores de enzimas 

industriais importantes biotecnologicamente (65).  
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 Entre as bactérias Gram positivas, os actinomicetos exibem grande 

diferenciação morfológica baseada no grau de organização dos filamentos, 

conhecidos como hifas. As hifas são geralmente ramificadas e se parecem 

morfologicamente às hifas de fungos, porém são mais estreitas com diâmetro de 0,5 

a 1,0 μm e dimensão análoga à bacteriana. Estas hifas podem penetrar no substrato, 

formando o micélio substrato, também conhecido como micélio primário ou vegetativo 

(77).  

 Depois de algum tempo de crescimento, este micélio pode crescer 

verticalmente formando o micélio secundário ou aéreo. Este pode estar ausente em 

alguns gêneros como Micromonospora e Actinoplanes (78). Algumas formas não 

desenvolvem um micélio verdadeiro e em alguns gêneros como em Nocardia, o 

micélio substrato se fragmenta em formas que variam de cocos a bacilos (79). As 

células dos actinomicetos possuem uma organização procariótica típica, contendo 

uma variedade de inclusões, como grânulos de polifosfatos, polissacarídeos e poli-β-

hidroxibutirato (78,78,79). Na membrana plasmática encontram-se lipídeos, como as 

menaquinonas, que de acordo com a variação do comprimento e grau de insaturação 

de C3 da cadeia isoprenil lateral são utilizadas para fins taxonômicos (77). 

 

    I     II 

 

Figura 8. As formas dos Actinomicetos. I- Actinomicetos Nocardioformas: A) A espécie 

Nocardia possui micélio aéreo e substrato fragmentado, B) A espécie Rhodococcus 

possui micélio substrato fragmentado e o micélio aéreo possui segmentos 

arredondados. II- Sporoactinomicetos: A) Streptomyces tem cadeia de esporos sobre o 

micélio aéreo (am), que normalmente estão ausentes no micélio substrato (sm). Esses 

esporos são artrósporos (as), segmentos regulares de hifas com uma parede espessa 

de esporo envolto por uma bainha hidrfóbica (hs) que pode apresenta espinhos ou 

pêlos. B) Thermomonospora podem ter espinhos individuais (al) sobre micélio aéreo e 

substrato (79,80). 
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 Os actinomicetos possuem uma diversidade muito grande em suas estruturas 

reprodutivas, sendo a formação do esporo um dos critérios mais importantes de 

caracterização (81). Os actinomicetos podem ser divididos em dois grupos principais: 

os esporoactinomicetos e as nocardioformas (Fig. 8). No primeiro caso, a esporulação 

ocorre em partes definidas do micélio, porém no segundo, a hifa se fragmenta em 

elementos semelhantes a cocos e bastonetes (79). Os esporos podem ser produzidos 

individualmente ou em cadeias curtas. Podem ser imóveis (aplanósporos ou conídio) 

ou móveis (planósporos ou zoósporos), neste caso equipados com flagelos, o que 

lhes permite o movimento na água. Os esporos quando produzidos em estruturas 

especializadas denominadas esporângio, são denominados esporangiósporos (81).  

  

A     B 

 
C    D 

 
E 

 

Figura 9. Morfologia de esporos do gênero Streptomyce: A) lisos, B) peludos, C) 

espinhosos, D) verrugosos e E) rugosos. Microscopia eletrônica de varredura (0,25 μm 

- A e D; 0,5 μm – B, C e E) (79). 
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 Devido à presença de uma bainha filamentosa, que dá a forma da estrutura da 

superfície dos esporos, pode-se classificá-los como lisos, filamentosos, rugosos, 

espinhosos e verrugosos (Fig. 9) (79,81). 

 As colônias dos actinimicetos podem estar aderidas ou soltas no meio sólido e 

sua consistência varia de pastosa até extremamente dura. O espectro de cores destas 

colônias varia muito, incluindo branco, amarelo, laranja, rosa, vermelho, púrpura, azul, 

verde, marrom e preto. As colônias podem estar completamente compactas ou ainda 

apresentar zonas diferentes de crescimento em anéis concêntricos, com orientação 

radial ou frequentemente uma combinação das duas. O tamanho da colônia depende 

da espécie, idade e condições de crescimento (82). 

 A maioria dos actinomicetos vive no solo como saprófitas, sendo 

constantemente encontrados em ambientes naturais ou modificados pelo homem. São 

encontrados em associações parasíticas ou simbióticas com plantas ou animais (83). 

Podem ser encontrados em resíduos lignocelulósicos, sendo importantes na 

decomposição de matéria orgânica e são os procariontes economicamente mais 

importantes e valiosos na área biotecnológica. Os actinomicetos preferem pH neutro 

a alcalino e são capazes de sobreviverem em elevadas temperaturas, o que favorece 

o crescimento dos mesmos em solos ricos em resíduos lignocelulósicos (84).  

2.5.2. Moléculas de interesse biotecnológico 

 Entre os actinomicetos, o gênero Streptomyces, em particular, tem sido 

estudado devido sua importância biotecnológica. São procariotos que apresentam 

diversificada produção de antibióticos, clinicamente importantes. Cerca de 70% ou 

mais dos antibióticos naturais conhecidos são produzidos por bactérias do gênero 

Streptomyces (85,86). As espécies de Streptomyces são estudadas para a produção 

de quitosanase (87), exoinulinase (88), proteases alcalinas (89), pectinase (90) 

celulases (endoglucanase, exoglucanase, celobiase) (91,92), xilanase (93), 

peroxidase de (94) e a- L- arabinofuranosidase (95). No entanto, poucos trabalhos 

foram descritos sobre a produção e caracterização de enzimas (65). 
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 Os Streptomyces possuem um potencial de degradação de vários polímeros, 

encontrados no solo, tais como hemicelulose, pectina, queratina, quitina e lignina. 

Algumas espécies de Streptomyces hidrolisam a celulose e a lignina, assumindo um 

papel de destaque na produção de etanol e produtos químicos a partir de subprodutos 

da área agroflorestal (96). 

 Vários antagonistas microbianos têm sido investigados como potenciais 

antifúngicos e agentes de controle biológico de doenças de plantas. Muitas espécies 

de actinomicetos, especialmente aqueles pertencentes ao gênero Streptomyces, são 

bem conhecidos como agentes de biocontrole, que inibem a ação de fungos 

patogênicos em plantas  (97,98). 

  Alguns actinomicetos podem proteger as raízes de plantas, por inibir o 

desenvolvimento de patógenos fúngicos, produzindo enzimas que degradam a parede 

celular fúngica ou produzir compostos antifúngicos  (96). Na agricultura, os 

Streptomyces possuem um papel importante no controle biológico de alguns 

fitopatógenos (99). Resultados promissores com S. viridificans mostraram sua 

capacidade em produzir altos níveis de qutinase, a qual pode ser utilizada para 

hidrolisar quitina, um dos principais componentes da parede celular dos fungos (100). 

  É bem conhecido que Streptomyces sp. pode produzir compostos 

industrialmente úteis, uma variedade de antibióticos, como metabólitos secundários 

(101–104). O mais novo antibiótico obtido a partir dos metabólitos secundários do 

Streptomyces sp. é NEAU-x211, tendo sido denominado de Neaumycin (29). 

 

2.6. SISTEMA DE EXPRESSÃO HETERÓLOGA EM Pichia pastoris 

Ao longo das últimas décadas, os geneticistas aprenderam a manipular o DNA 

para identificar, mover e colocar genes numa variedade de organismos que são muito 

diferentes do de origem. Um uso importante para muitos destes recombinantes é a 

produção de proteínas. Uma vez que muitas proteínas são de enorme valor comercial, 

vários estudos têm objetivado encontrar maneiras de produzi-las de forma eficiente e 

que sejam funcionais (105). 

A produção de uma proteína funcional está intimamente relacionada com a 

maquinaria celular do organismo para produzir a proteína. A levedura Pichia pastoris 

é um sistema útil para a produção de quantidades de miligrama para grama de 
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proteínas, tanto para pesquisa de laboratório de base e quanto para industria. A 

fermentação pode ser facilmente expandida para atender às maiores exigências e 

parâmetros que influenciam a produtividade e atividade da proteína, tais como o pH, 

aeração e taxa de alimentação de fonte de carbono, pode ser controlada (106). 

Esta levedura metilotrófica é particularmente adequada para a produção de 

proteínas secretadas devido várias razões, incluindo a facilidade de manipulação 

genética, por exemplo segmentação de genes, transformação DNA de alta frequência, 

a clonagem por complementação funcional, altos níveis de expressão de genes que 

codificam proteínas, e a capacidade de realizar modificações de proteínas 

eucarióticas superiores, tais como glicosilação, formação de ligação dissulfeto e 

processamento proteolítico (107).  

Pichia pode ser cultivada a densidades muito elevadas de células, usando 

fermentação submersa e vetores integrativos, o que ajuda a manter a estabilidade 

genética dos elementos recombinantes, mesmo em contínua e em grande escala de 

processos de fermentação. Portanto, poderosas técnicas genéticas disponíveis, 

fazem da P. pastoris um sistema de escolha para a expressão heteróloga da proteína 

(105). 

2.6.1.  Expressão de Genes de Xilanases em Pichia pastoris 

Os genes que codificam as xilanases de diferentes micro-organismos têm sido 

clonados e expressos em fungos e bactérias, com vistas à produção, caracterização 

e aplicação de xilanases recombinantes com atividades específicas. Umas das 

enzimas xilanolíticas que têm sido alvo desta estratégia são as endoxilanases, que já 

foram isoladas de diferentes organismos e expressas em sistemas heterólogos, como 

Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae e P. pastoris. Nas últimas décadas, tem 

sido utilizado um número cada vez maior de proteínas recombinantes em processos 

biotecnológicos, assim vários estudos têm se concentrado na produção eficiente 

destas proteínas em sistemas heterólogos. Genes que codificam enzimas xilanolíticas 

bacterianas e fúngicas têm sido clonados e expressos em sistemas heterólogos. Os 

sistemas de expressão heterólogos mais utilizados são os de bactérias (E. coli e 

Bacillus sp), fungos filamentosos (Aspergillus nidulans e Trichoderma reesei) e 

leveduras (S. cerevisiae e P. pastoris) (108). 

Uma grande variedade de formas isoenzimáticas de endoxilanases é 

usualmente produzida pelos micro-organismos, os quais as secretam ou as mantém 
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associadas às células microbianas. Estas múltiplas enzimas são codificadas por 

diferentes genes ou são geradas pela expressão diferencial de um mesmo gene (109) 

(AOKI et al, 2003). Causas adicionais como glicosilação diferencial, proteólise e auto-

agregação ajudam a explicar a detecção de cinco diferentes endoxilanases nos 

filtrados de cultura de Streptomyces sp. B-12-2 crescido em xilana “oat-spelt”, quinze 

nos filtrados de A. niger, treze nos filtrados do fungo Trichoderma viride e treze nos 

de Trichoderma emersoni (59,72).  

A expressão de qualquer gene recombinante em P. pastoris compreende três 

passos principais: (a) inserção do gene em um vetor de expressão; (b) introdução do 

vetor de expressão na P. pastoris; e (c) a verificação de potenciais transformantes 

para a expressão do gene heterólogo.  

A maior parte da produção de proteína heteróloga em P. pastoris é baseada no 

fato de que as enzimas necessárias para o metabolismo do metanol estão apenas 

presentes quando as células são cultivadas em metanol. Este tem sido o sistema mais 

bem sucedido relatado para este organismo.  

Os promotores de Àlcool oxidase (AOX) têm sido, portanto, os mais 

amplamente utilizados. No entanto, outras opções de promotores estão disponíveis 

para a produção de proteínas heteróloga em Pichia (110). As vantagens e 

desvantagens da utilização do promotor de AOX1 estão representados na Tabela 2. 

Tabela 2. Vantagens e desvantagens do uso do promotor AOX1. Adaptado (105). 

Vantagens Desvantagens 

 A transcrição do gene exógeno é 

fortemente regulada e controlada por um 

mecanismo de repressão/ indução; 

 Níveis elevados de proteínas 

recombinantes podem ser expressos, 

mesmo se eles são tóxicos para a célula; 

 A repressão da transcrição pela fonte de 

carbono inicial garante que um bom 

crescimento celular será obtido antes do 

produto do gene ser superexpresso; e 

 A indução da expressão é facilmente 

conseguida através da adição de 

metanol. 

 Monitorização de metanol durante um 

processo é muitas vezes difícil;  

 O metanol é um risco de incêndio; por 

conseguinte, o armazenamento de 

grandes quantidades necessárias para 

estes processos é indesejável 

 O metanol é obtido principalmente a 

partir de fontes petroquímicas, podendo 

ser inadequado para utilização na 

produção de certos produtos alimentares 

e aditivos; e 

 Duas fontes de carbono são requeridas, 

com uma mutaçãomudança de uma para 

a outra em tempo determinado 
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2.6.2. Metabolismo do Metanol em Pichia pastoris 

 As leveduras metilotróficas são capazes de utilizar o metanol como única fonte 

de carbono e energia. Todas essas limhagens identificadas pertencem a apenas 

quatro gêneros: Hansenula, Pichia, Candida e Torulopsis (111). Eles todos 

compartilham uma via de utilização de metanol específica envolvendo várias enzimas 

únicas. As reações iniciais tem lugar em microcorpos especializados, os 

peroxissomos, seguido de passos metabólicos subsequentes no citoplasma. Os 

peroxissomos desempenham um papel indispensável durante o crescimento, uma vez 

que abrigam as três enzimas chave para o metabolismo do metanol, álcool oxidase, 

catalase e di-hidroxiacetona-sintase. Subsequentes reações de assimilação do 

metanol e dissimilação estão localizadas no citosol (105). 

2.6.2.1. A utilização de metanol nos fenótipos  

A enzima álcool oxidase (AO) é codificada por dois genes distintos: AOX1 (95% 

da atividade de AO) e AOX2 (15% da atividade de AO) (107). Em células expostas ao 

metanol como única fonte de carbono, o início da transcrição a partir do promotor de 

AOX1 é altamente eficiente e comparável aos promotores dos genes expressos da 

via glicolítica. Ou seja, o promotor de AOX1 é controlado pela fonte de carbono 

adicionada ao meio de cultura, a indução da expressão de proteínas heterólogas em 

P. pastoris é facilmente obtida em todas as escalas, desde frascos até grandes 

fermentadores. Para uma produção economicamente viável de proteínas 

recombinantes, a concentração de proteínas no meio deve ser proporcional à 

quantidade de células, necessitando assim atingir alta densidade celular, o que não 

pode ser obtido facilmente com culturas de S. cerevisiae. Em contraste, a linhagem 

recombinante de P. pastoris é facilmente cultivada à densidade celular de 

aproximadamente 100 g/L de peso seco (112). 

Existem três fenótipos de linhagens hospedeiras de P. pastoris a respeito da 

utilização de metanol. O Mut + (Methanol utilization plus), ou utilização de metanol 

fenótipo mais, crescimento em metanol a uma taxa de tipo selvagem e requerem 

alimentação elevada de metanol em fermentações em grande escala (110). O Mut s 

(Methanol utilization slow), ou a utilização de metanol fenótipo lento, tem uma deleção 

no gene AOX1. Uma vez que as células devem, em seguida, depender da AOX2 que 

é mais fraca para metabolizar o metanol, um crescimento mais lento e a estirpe utiliza 
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o metanol de forma mais lenta. O Mut -, ou fenótipo que utiliza menos metanol, são 

incapazes de crescer em metanol, uma vez que estas linhagens têm ambos os genes 

de AOX suprimidos. Uma das vantagens do fenótipo Mut s é que as taxas de 

crescimento baixas podem ser desejáveis para a produção de determinados produtos 

recombinantes (110). 

2.6.3. Vetores e Linhagens 

 Os vetores mais utilizados são os integrativos, que contêm a região promotora 

e terminadora do gene AOX1, assim o cassete de expressão pode substituir o lócus 

de AOX1, dessa forma o metabolismo de metanol é realizado apenas por AOX2, 

levando a um crescimento lento em metanol e gerando transformantes Mut s, ou o 

cassete pode se integrar em outra parte do genoma, apresentando crescimento 

normal em metanol gerando transformantes Mut + (107). 

 A levedura P. pastoris pode ser usada para expressão de proteínas 

intracelularmente ou extracelularmente, a qual secreta um nível baixo de proteínas 

endógenas (110). Para a expressão de proteínas em P. pastoris tem sido empregado 

o vetor integrativo pHIL-D2 (Fig. 10A). Neste vetor o gene é clonado com o seu próprio 

peptídeo sinal. No vetor pPIC9 (Fig. 10B), o gene é fusionado ao peptídeo sinal do 

fator-α de S. cerevisiae. Na maioria dos trablhos de expressão heteróloga, a secreção 

da proteína a partir dos transformantes com o vetor pPIC9 é superior em quantidade, 

entretanto a proteína pode não ser corretamente processada, levando a perda da 

atividade (110).  

A linhagem receptora de P. pastoris utilizada nos experimentos de expressão 

heteróloga é a mutante para enzima histidinol desidrogenase (GS115) da via de 

síntese do aminoácido histidina e a marca de seleção dos vetores de expressão é a 

complementação auxotrófica utilizando o gene His4 de P. pastoris. Os vetores de 

expressão possuem o gene de resistência a ampicilina (Amp) e a origem de replicação 

de E. coli, características importantes para a manipulação dos vetores nessa bactéria 

(110). O uso de linhagens deficientes em proteases, tal como SMD1163 (HIS4 pep4 

PRB1), SMD1165 (HIS4 PEP4), e SMD1168 (PEP4 HIS4), tem sido reportado para 

melhorar o rendimento e a qualidade de várias proteínas heterólogas (105). 
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A     B 

 

Figura 10.Vetores de integração para P. pastoris (Manual Invitrogem, 2010). 

 

2.6.4. Peptídeo Sinal e Glicosilação 

A levedura P. pastoris pode produzir proteínas heterólogas expressas 

intracelularmente ou extracelularmente. A produção extracelular de proteínas 

heterólogas é mais desejável, a fim de evitar as habituais primeiras etapas de 

purificação, por exemplo lise celular para liberar os conteúdos, seguido de clarificação 

para remover os detritos celulares. As leveduras também secretam níveis muito baixos 

de proteínas nativas, tornando assim o processo de recuperação da proteína 

secretada mais fácil. A proteína presente no fluído de fermentação pode ser separada 

das células por simples filtração ou centrifugação. Além disso, sequências 

sinalizadoras de secreção podem ser adicionadas à proteína de interesse, fazendo 

com que a proteína seja exportada para fora da célula (105).  

Os genes recombinantes podem ser clonados em vetores de P. pastoris para 

alinhá-los na fase de leitura correta com qualquer peptídeo-sinal para a proteína nativa 

de interesse, que podem ser o fator-α de S. cerevisiae, ou a fosfatase ácida de P. 

pastoris (PHO1). O fator-α de S. cerevisiae é o peptídeo sinal de secreção mais 

utilizado, sendo em alguns casos, melhor do que a sequência líder do proteína 

heteróloga nativa (110). 

Outra característica importante de P. pastoris é o seu perfil de glicosilação, que 

é mais compatível com o de proteínas de outros eucariotos. Observou-se que o 
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tamanho da cadeia de carboidratos adicionada pela levedura P. pastoris é bem menor 

que a cadeia adicionada por S. cerevisiae. A estrutura desses oligossacarídeos é 

muito similar aos adicionados em mamíferos e, por não ser capaz de adicionar 

manoses terminais com ligações β-1,3 como em S. cerevisiae, as proteínas 

secretadas por P. pastoris são menos imunogênicas (107). 

A levedura, como outras leveduras e fungos, adicionam O-oligossacarídeos aos 

grupos hidroxilas dos resíduos de aminoácidos de serina e de treonina de proteínas 

secretadas. Os oligossacarídeos são compostos apenas por resíduos de manose, 

enquanto que em eucariotos superiores, tais como mamíferos, os oligossacarídeos 

têm uma composição de açúcar mais variada. É possível que Pichia promova a 

glicosilação das proteínas heterólogas, mesmo quando essas proteínas não são 

normalmente glicosiladas por seu hospedeiro nativo (105). 

2.6.5. A produção de proteínas heterólogas em P. pastoris 

A utilização de P. pastoris para a expressão de genes de endoxilanase é ideal, 

pois esta levedura não produz endoxilanases e secreta poucas proteínas para o meio 

de cultura sob indução com metanol (113,114). A levedura P. pastoris é capaz de 

crescer em uma ampla faixa de pH (3,0 a 7,0), sem afetar significativamente o seu 

crescimento, esta característica possibilita o ajuste do pH do meio para um valor que 

minimize a ação das proteases de P. pastoris. As proteases produzidas por P. pastoris 

estão ativas em pH neutro (115) e consequentemente trabalhar com esta levedura em 

pH inferiores diminui a degradação das proteínas recombinantes extracelulares. A 

estabilidade da proteína recombinante pode ser aumentada pela adição, ao meio de 

cultura, de suplementos ricos em aminoácidos, como a peptona, uma vez que este 

suplemento poderá ser utilizado como substrato alternativo para a ação das proteases 

(116). 

2.6.6. Purificação das proteínas recombinantes expressas em P. 

pastoris 

Técnicas cromatográficas, principalmente de troca iônica e filtração em gel, são as 

mais utilizadas para a purificação de proteínas heterólogas, mas também podem ser 

utilizadas resinas cromatográficas de interação hidrofóbica e de afinidade. Em 

diversos trabalhos que realizaram a expressão heteróloga de endoxilanases em P. 
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pastoris, a purificação da proteína recombinante foi obtida empregando diferentes 

protocolos. Nestes trabalhos foram utilizadas algumas estratégias para a 

concentração de proteínas, como a precipitação com sulfato de amônio (117–120), a 

ultrafiltração (114) e a liofilização (121). Após a execução destes procedimentos, as 

endoxilanases recombinantes concentradas foram purificadas por cromatografia de 

troca iônica, gel filtração ou coluna de afinidade.  

A realização deste trabalho possibilitou o emprego de metodologias de produção 

e purificação da enzima XynBS27 recombinante. A sequência gênica predita foi 

clonada em vetor de expressão de P. pastoris e a XynBS27r foi produzida, 

caracterizada e se mostrou funcional. A obtenção da enzima XynBS27r, 

cataliticamente ativa, garantiu a avaliação de seu potencial biotecnológico, como a 

sua utilização na panificação. Diante da elevada competência das xilanases nos 

setores do mercado de enzimas industriais, muitas outras aplicações poderão ser 

avaliadas, agregando, desta forma, mais valores a XynBS27r obtida neste estudo.   
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Geral 

Potencializar a expressão de uma xilanase funcional de Streptomyces sp. S27 

em P. pastoris, com a finalidade de aplica-la em processos biotecnológicos.  

3.2. Objetivos Específicos 

1. Desenhar uma versão sintética do gene que codifica para a xilanase (XynBS27) 

de Streptomyces com códons otimizados para P. Pastoris; 

2. Subclonar o gene sintético xynBS27 em vetor para expressão induzida 

(promotor AOXI) em P. Pastoris; 

3. Selecionar os transformantes de P. pastoris capazes de produzir e secretar as 

enzimas recombinantes na forma ativa; 

4. Avaliar a produção enzimática em frasco; 

5. Otimizar a produção, visando o aumento da produção;  

6. Purificar a enzima recombinante XynBS27; 

7. Verificar se a XynBS27r é funcional; 

8. Caracterizar bioquimicamente a XynBS27r; 

9. Determinar a eficiência da enzima XynBS27 na hidrólise de diferentes 

substratos;  

10. Aferir os produtos das hidrólises por meio de cromatografia de camada 

delgada; 

11. Aplicar a enzima recombinante suplementada com celulase na hidrólise do 

BCA;  

12. Analisar os efeitos da adição da enzima no processo de panificação. 
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4. MATERIAL 

4.1. Linhagens utilizadas 

4.1.1. Bactéria 

A linhagem de E. coli utilizada para manipulação de DNA foi a DH5-α e TOP10 

(Tabela 3). Tanto as células selvagens quanto as transformadas foram cultivadas em 

meio LB (ver seção de meios de cultura) estocadas a -80 º C em glicerol 25% estéril.  

 

Tabela 3. Linhagens de E. coli utilizadas e seus respectivos genótipos 

 

4.1.2. Pichia pastoris 

Foram utilizadas as linhagens da levedura P. pastoris GS115 e SMD1168 

(Invitrogen) (Tabela 4), ambas são deficientes na produção de histidina, pelo fato do 

gene HIS4 (codifica a enzima histidinol desidrogenase: uma das enzimas da via 

biossintética de histidina) apresentar uma mutação que inativa a enzima HIS4, 

permitindo a seleção do vetor de expressão contendo o gene his4 após a 

transformação. 

A linhagem SMD1168 apresenta ainda uma mutação para o gene que codifica 

para proteinase A (PEP 4), sendo protease deficiente. Estoques das culturas 

selvagem e transformadas foram acondicionados a -80 º C em meio YPD contendo 

25% de glicerol estéril. 

 

Tabela 4. Linhagens de P. pastoris utilizadas e seus respectivos genótipos 
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4.2. XynBS27 

Busca das sequências: GeneBank (NCBI) – (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Análise de restrição: NEBcutter V2.0 – (http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php) 

Os genes endoglicanases (egls – Z29625.1), β-glicosidase (bgl3 – X73953-1) e 

xilanase (XynBS27 - ACCC41168) da Bactéria filamentosa do gênero Streptomyces 

foram sintetizados com códon usage para P. pastoris.  

 

4.3. Vetor 

Foram utilizados os vetores de expressão para P. pastoris pHILD2 e pPIC9 

(Invitrogen). O vetor pHILD2 Possui 8,2 Kb, apresenta o gene de resistência a 

ampicilina, uma origem de replicação de E. coli, a região promotora e terminadora do 

gene AOX1 flanqueando o cassete de expressão e o gene HIS4 inativo (His-) e 

sequência para anelamento dos oligonucleotídeos 5’ AOX1 e 3’ AOX1. 

O vetor pPIC9 possui 8,0 kb, o promotor AOX1 regulável por metanol, o 

terminador de transcrição do gene AOX1 (TT), a sequência codificadora do peptídeo 

sinal (sinal de secreção) do gene do fator α de S. cerevisae flanqueando o sítio de 

policlonagem, a origem de replicação e o gene de resistência a ampicilina funcionais 

em E. coli, os sítios para integração no genoma de P. pastoris em HIS4 ou AOX1, 

numa região de múltiplos sítios de clonagem, marca de seleção auxotrófica para 

leveduras (HIS4) e sequência para anelamento dos oligonucleotídeos 5’ AOX1 e 3’ 

AOX1. 

4.4. Enzimas de restrição 

• Endonucleases de restrição: EcoRI, XhoI, NotI, SacI, BglII, PmeI (Thermo Scientific). 

• Enzima T4 DNA ligase (GIBCO®) 

• RNAse A (QIAGEN) 

• Taq DNA polimerase (Thermo Scientific e Invitrogen) 

 

4.5. Marcadores 

Marcadores de DNA: GeneRuler™ 1 Kb bp Plus DNA Ladder (Thermo Scientific -

número de catálogo: SM1331). 

Marcadores de Proteína: Pierce™ Unstained Protein Molecular Weight Marker – 14,4 

kDa a 116 kDa (Thermo Scientific); Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder – 

10 kDa a 260 kDa (Thermo Scientific). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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4.6. Kits de Uso Específico em Biologia Molecular 

Eluição do DNA do gel de agarose: Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up System 

(Promega Corporation©, número de catálogo: A9381). 

Extração de DNA plasmidial: Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System  

(Promega Corporation©, número de catálogo: A1330), QIAprep Spin Miniprep Kit 

(QIAGEN, número de catálogo: 27106) e QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (QIAGEN, 

número de catálogo: 12963). 

 

4.7. Meios de Cultura e soluções 

Os meios de cultura e soluções utilizados para cultivo de micro-organismos foram 

esterilizados em autoclavados a 120ºC por 20 minutos. 

 

4.7.1. Meios para Cultivo de Bactérias 

 

Meio Luria-Bertani - LB 

Peptona de caseína 1,0% (p/v) 

Extrato de levedura 0,5% (p/v) 

NaCl 1,0% (p/v) 

O pH foi ajustado para 7,2 

 

Meio LB ágar 

Foi adicionado ágar bacteriológico 1,2% (pv) ao meio LB. 

 

Meio SOB 

Bacto-Triptona 20,0 g/L 

Extrato de Levedura 5,0 g/L 

NaCl 0,6 g/L 

KCl 0,5 g/L 

pH ajustado para 7,2 

 

Meio SOC 

SOB 100 mL 

Glicose 20,0 mM 

MgCl2 5,0 mM 
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MgSO4 5,0 mM 

As soluções de glicose, MgCl2 e MgSO4 foram esterilizadas por filtração em 

membrana milipore 0,22 μm. 

 

4.7.2. Meios para Cultivo da Levedura P. pastoris e Soluções Estoque 

 

Meio YPD (Yeast Extract Peptone Dextrose) 

Extrato de Levedura 1,0% (p/v) 

Peptona de caseína 2,0% (p/v) 

Glicose 2,0% (p/v) 

A glicose foi esterilizada por filtração em membrana milipore 0,22 μm. 

 

Meio YPDS (Yeast Extract Peptone Dextrose Sorbitol) 

Extrato de Levedura 1,0% (p/v) 

Peptona de caseína 2,0% (p/v) 

Glicose 2,0% (p/v) 

Sorbitol 1 M (v/v) 

A glicose foi esterilizada por filtração em membrana milipore 0,22 μm. 

 

Meio YPD-Ágar 

Meio YPD acrescido de ágar bacteriológico a 1,2% (p/v). 

 

Meio de crescimento - Meio BMGY-U (Buffered Glycerol Complex Medium) 

Ureia 1,34% (v/v) 

Extrato de levedura 1% (p/v) 

Peptona 2% (p/v) 

Fosfato de potássio pH 6,0 100 mM 

Biotina 4x10-5 (v/v) 

Ampicilina 50 μg/mL 

Glicerol 1% 
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Meio de indução - Meio BMMY-U (Buffered Methanol Complex Medium)(122) 

Uréia 1,34% (v/v) 

Extrato de levedura 1% (p/v) 

Peptona 2% (p/v) 

Fosfato de potássio pH 5,0 100 mM 

Biotina 4x10-5 (v/v) 

Ampicilina 50 μg/mL 

Metanol 1% 

Para preparo dos meios BMGY-U e BMMY-U, uma solução contendo extrato de 

levedura, peptona e ureia foi autoclavada separadamente e depois foram adicionados 

os demais reagentes previamente esterilizados por filtração (Biotina, Metanol, 

Ampicilina e glicerol) ou por autoclavagem (Tampão Fosfato de Potássio), adicionando 

água estéril para completar o volume. 

 

Meio MD (Minimal Dextrose) 

YNB 1,34% (p/v) 

Dextrose 2% (p/v) 

Biotina 4x10-5 (v/v) 

Ágar bacteriológico 1,4% (p/v) 

 

YNB (Yeast Nitrogen Base) - Solução estoque de 10X 

YNB* (Yeast Nitrogen Base Without Amino acids) (Difco) 3,4 % (p/v) 

Sulfato de amônio (NH4SO4) 10% (p/v) 

Esterelizada por filtração em membrana microbiológica com poros de 0,22 μm 

(MilliporeTM) e estocada a 4 ° C. 

*(s/ aminoácidos e s/ sulfato de amônio). 

 

Tampão Fosfato de Potássio 1 M, pH 6,0 

K2HPO4 

132 mM 

KH2PO4 

686 mM 

Esterilizada em autoclave por 20 minutos e estocada a temperatura ambiente. 
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Biotina - Solução estoque 500X 

Biotina 0,02% (p/v) 

Esterelizada por filtração em membrana microbiológica com poros de 0,22 μm 

(MilliporeTM) e estocada a 4 ° C. 

 

Glicerol – Solução estoque 

Glicerol 50% (v/v) 

 

Sorbitol 1 M 

Sorbitol 18,21 g 

Água destilada (q.s.p) 100 mL 

 

4.8. Antibióticos 

• Ampicilina (100 μg/mL para E. coli) (Sigma Aldrich) - 100 mg/mL. Esterilizada por 

filtração. 

• Zeocina (25 μg/mL para E. coli e 100 μg/mL para P. pastoris) (Invitrogen) - 100 

mg/mL. 

 

4.9. Determinação da Atividade Celulolítica e Xilanolítica 

 

Tampão citrato de sódio 50 mM - pH 4,8 

Ácido cítrico 0,1 M (23 mL) 

Solução de citrato de sódio 0,1 M (27 mL) 

Água destilada 50 mL 

 

Solução de p-nitrophenyl-P-D-glucopyranosid (Sigma) 

Solução tampão 50 mM 

p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranoside (NPA, Sigma N7006) 5 mM 

 

Solução de Carboximetilcelulose CMC 4%  

Carboximetilcelulose (CMC low viscosity - Sigma) 4 g (p/v) 

Tampão citrato de sódio 50 mM, pH 4,8 (q.s.p) 100 mL 

A solução foi dissolvida em micro-ondas até a solubilização completa do soluto. 
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Solução de Xilana 1% 

Xilana Oat Spelt ou Xilana Beechwood (Sigma) 1 g (p/v) 

(Tampão citrato de sódio 50 mM, pH 4,8 (q.s.p) 100 mL 

A xilana Oat Spelt foi dissolvida em tampão citrato de sódio 0,05 M pH 4,8 após 

aquecimento em micro-ondas por 1 min, agitação manual, repouso por 1 min. Esse 

procedimento foi repetido 3 vezes e posteriormente foi submetido a centrifugação a 

3.000 rpm por 10 min. O sobrenadante foi utilizado estocado a -20 º C. A xilana 

Beechwood também foi dissolvida em tampão citrato de sódio 0,05 M pH 4,8 e, 

posteriomente, submetida a agitação constante por 10 min. Em seguida foi submetido 

a centrifugação a 3.000 rpm por 10 min. O sobrenadante foi estocado a -20 º C. 

 

DNS (ácido dinitrosalicílico) 

Ácido 3,5-dinitrosalicílico 0,75% 

NaOH 1,4% 

Tartarato de sódio e potássio 21,6% 

Fenol 0,54% 

Metabissulfito de sódio 0,58% 

Água destilada (q.s.p.) 

Inicialmente, o DNS e o NaOH foram dissolvidos em água destilada. 

Posteriormente adicionou-se o tartarato de sódio e potássio, fenol e o metabissulfito 

de sódio. A solução foi deixada sob agitação até ser observada a completa dissolução 

dos reagentes, quando o volume de água foi completado para 1000 mL. A solução 

final foi titulada com HCL 0,1 M, utilizando fenolftaleína como indicador. 

 

4.10. Soluções para eletroforese em gel de agarose 

 

Solução de brometo de etídeo 1% (p/v) 

Brometo de etídeo 1,0 g 

Água destilada 100 mL 

 

Tampão de corrida para eletroforese em gel de agarose - TEB (10X) 

Triz base 0,89 M 

Ácido bórico 0,89 M 

EDTA 0,08 M 
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Tampão de amostra para DNA (10X) 

TEB (20X) 50% (v/v) 

Glicerol 30% (v/v) 

Azul de bromofenol 0,25% (p/v) 

Xilenocianol 0,25% (p/v) 

 

4.11. Soluções para extração de DNA total 

 

Tampão TE (10X) 

Tris-HCl (pH 8,0) 1 M 

EDTA (pH 8,0) 0,1 M 

 

Tampão STE pH 8,0 

Tris HCl (pH 8.0) 0,2 M 

EDTA (pH8.0) 0,01 M 

NaCl 0,5 M 

SDS 0,1% 

 

4.12. Soluções para eletroforese em gel de Poliacrilamida Desnaturante 

(SDS-PAGE) 

 

Ácido tricloroacético (TCA) 

Um volume de 1 mL de água destilada foi adicionado a 50 g de ácido 

tricloroacético. Após todo o ácido ser dissolvido, adicionou-se água destilada 

suficiente para um volume final de 50 mL e a solução obtida foi estocada a 4 º C. 

 

Persulfato de amônio (P.A.) 10% (P/V) 

P.A. 1 g 

Água destilada (q.s.p.) 10 mL 

 

Dodecil sulfato de sódio (SDS) - 20% 

SDS 20,0 g 

Água destilada 100 mL 
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Tampão de amostra para proteína (2x) 

Tris-HCl 1 M pH 6,8 200 mM 

SDS 4,0% (p/v) 

β-Mercaptoetanol 4,0% (v/v) 

Glicerol 20,0% (v/v) 

Azul de bromofenol 0,1% (p/v) 

 

Acrilamida: Bis-acrilamida (39:1) 

Acrilamida 39% (p/v) 

Bis-acrilamida 1% (p/v) 

A solução foi filtrada em papel de filtro e estocada ao abrigo da luz a 4 º C. 

 

Tampão de corrida – Tris-glicina 5X (estoque) 

Trizma Base 15,1 g 

Glicina 72,0 g 

SDS 5,0 g 

Água destilada (q.s.p) 1 L 

 

Tris-HCl 1,5 M - pH 6,8 

Trizma Base 12,1 g 

Água destilada (q.s.p) 100 mL 

O pH foi ajustado com HCl fumegante. 

 

Tris-HCl 1 M - pH 8,8 

Trizma Base 18,2 g 

Àgua destilada 100 mL 

O pH foi ajustado com HCl fumegante. 
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Preparo dos géis 

Os géis foram preparados conforme descrito no quadro a seguir: 

Soluções Concentrador 4% Separador 15% 

Acrilamida:Bis-acrilamida (39:1)  

Tampão Tris-HCl pH 8,8  

Tampão Tris-HCl pH 6,8  

Água destilada  

SDS 10%  

Persulfato de amônia 10%  

TEMED 

500 μL 

- 

630 μL 

3,80 mL 

50 μL 

50 μL 

5 μL 

5 mL 

2,5 mL 

- 

1,150 mL 

1 mL 

200 μL 

10 μL 

 

Revelação das proteínas por coloração do gel com Azul de Comassie 

 

Solução corante 

Comassie blue R-250 0,2% (p/v) 

Etanol 40% (v/v) 

Ácido Acético Glacial 10% (v/v) 

Água destilada (q.s.p.) 1000 mL 

 

Solução descorante para gel corado com Comassie Blue 

Metanol (99,8%) 30 mL 

Ácido Acético Glacial (99,7%) 7 mL 

Água destilada (q.s.p) 100 mL 

 

Resina utilizada para purificação 

Sefadex G75 – GE Healthcare Life Sciences 
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4.13. Cromatografia de Camada Delgada  

 

4.13.1. Fase fixa 

Placa de sílica-gel (DC-Fertigfolien ALUGRAM® Xtra SIL G/UV254) 

 

4.13.2. Fase móvel 

Butanol                                    4 (p/v) 

Metanol                                    2 (p/v) 

Água                                        1 (p/v) 

4.13.3. Solução Reveladora 

Ácido fosfórico (85%)   7,5 mL  

Anilina     1,0 mL 

Difenilamina     1,0 g 

Acetona   50,0 mL 
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5. MÉTODOS 

 

5.1. Seleção do gene de xilanase 

 Foi selecionado no GeneBank uma xilanase (XynBS27 – EU660497) com pH 

6,0 e temperatura ótima (acima de 50 º C) para o processo de hidrólise da biomassa 

lignocelulósica. Os genes foram sintetizados com códon usage para P. pastoris. 

 A sequência de xilanase foi cloanada no vetor PCR® 2.1 de 3,9 Kb, a sequência 

foi clonada na linhagem DH5α da E. coli. 

5.2. Transformação de Células de E. coli por Eletroporação 

 O preparo de células de E. coli competentes pelo método de eletroporação foi 

realizado como descrito por (123). As células foram eletroporadas utilizando o 

aparelho GenePulser (Bio-Rad). 

5.2.1. Preparo de Células Competentes  

A linhagem bacteriana de interesse foi inoculada em 10 mL de meio SB e 

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

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

acrescido de 2,5 mL de MgCl2 2 M e 2,5 mL de glicose 2 M, seguindo-se de incubação 

nas mesmas condições descritas anteriormente até que atingisse uma densidade 

óptica (DO) a 600 nm de 0,7 a 0,9. Após atingir essa DO600 o frasco foi resfriado em 

gelo e a cultura foi submetida a centrifugação a 3.000 g por 20 min a 4 º C. A seguir, 

as células foram lavadas em 25 mL de glicerol 10% (v/v) gelado, usando pipetas pré-

resfriadas, e posteriormente foi adicionado 75 mL de glicerol 10%, seguido de 

centrifugação por 20 min a 4 º C e velocidade de 3.000 g. O sobrenadante foi 

descartado e o procedimento de lavagem com glicerol, citado anteriormente, repetido. 

Em seguida, as células foram ressuspensas em 25 mL de glicerol, transferidas para 

tubos de centrífuga de 50 mL e centrifugadas a 3.000 g por 20 min a 4 º C. Ao final, 

as células foram ressuspensas em 1 a 2 mL de glicerol 10% e distribuídas em 

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

estocagem a – 80 º C. Estas células assim preparadas foram então consideradas 

competentes para os procedimentos de transformação por eletroporação. 
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5.2.2. Transformação  

Para a transformação 50 μL de células competentes foram homogeneizadas 

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

rapidamente para uma cuveta previamente resfriada para a realização do choque 

elétrico, que foi realizado seguindo os seguintes parâmetros elétricos: 2,5 kV, 24 μF e 

200 Ω. Imediatamente após a eletroporação as células foram lavadas da cubeta 

utilizando-se meio SOC, realizando três lavagens com 1 mL de meio cada uma. Em 

seguida, as células foram incubadas em um tubo estéril de 50 mL por 1 hora a 37 º C, 

sob agitação de 250 rpm. Um volume de 50 a 200 μL de células foram semeadas em 

placas de Petri contendo 20 mL de meio LB ágar e o antibiótico adequado, além de 

40 μL de Xgal 2% (5-bromo-4-cloro-3indoxil-β-D-galactopiranosídeo) e 4 μL de IPTG 

1 M (isopropil-β-D-tiogalactopiranosídeo) quando necessário 

5.3. Extração do DNA Plasmidial de Células de E. coli 

5.3.1. Mini-Preparação de Plasmídeos por Lise Alcalina 

 Protocolo conforme Kit PromegaTM (Pure Yield Plasmid). 

5.3.2. Midi-Preparação de Plasmídeos por Lise Alcalina 

 Protocolo conforme Kit PromegaTM (Pure Yield Plasmid). 

5.4. Eletroforese de Ácidos Nucléicos em Gel de Agarose 

 A eletroforese em gel de agarose foi utilizada para análise e avaliação da 

qualidade, quantificação do DNA e análise de fragmentos de DNA. A agarose foi 

preparada em concentrações de 0,8 a 1,0% (p/v) em tampão de corrida TEB 0,5X ou 

TAE 1X. Como marcador molecular para DNA foi utilizado 1 kb ladder dos fabricantes: 

Invitrogen ou Promega. 

5.5. Digestão de DNA com enzimas de restrição 

 As digestões foram realizadas conforme instruções dos fabricantes das 

enzimas. O tempo de incubação, os tampões, as temperaturas de reação, as 

concentrações de DNA e enzima variavam de acordo com o material a ser digerido e 

a eficácia da enzima. Geralmente foram utilizadas 10 U de enzima para cada 5 μg de 

DNA, incubados a 37 ° C por 3 h. Teve-se o cuidado de se observar se o volume da 
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enzima não tinha ultrapassado 10 % do volume final da reação, com a finalidade de 

evitar a degradação inespecífica do DNA pela enzima. 

5.5.1. Análise em gel de agarose (123) 

  A eletroforese em gel de agarose foi utilizada para análise dos fragmentos de 

DNA. A agarose foi preparada na concentração de 0,8 a 1% (p/v) em tampão de 

corrida TEB 0,5X e foi adicionado brometo de etídeo (análogo de base que se intercala 

na moléculas de DNA e emite fluorescência violeta quando excitado com a luz 

ultravioleta) para concentração final de 0,5 μg/mL. O tampão de amostra foi diluído 

para a concentração final de 1X nas amostras de DNA a serem analisadas.  

5.5.2. Purificação e eluição de fragmentos de DNA 

 Após digestão dos plasmídeos com as enzimas de restrição apropriadas, os 

fragmentos de DNA contendo as sequências de interesse foram aplicados em gel de 

agarose e submetidos a eletroforese. Os fragmentos de DNA de interesse foram 

recortados do gel e purificados utilizando o kit de Purifiacação de bandas da QIAGEN 

(Cat. Nº 28104), conforme as especificações do fabricante. 

5.6. Ligação de fragmentos de DNA (Vetor-Inserto) 

 Os sistemas de ligação foram feitos de modo que a razão molar entre vetor e 

inserto ficasse entre 1:3 ou 1:10. A enzima T4 DNA Ligase foi utilizada com os 

tampões de reação fornecidos pelos fabricantes. Os sistemas foram incubados a 22 ° 

C por pelo menos 14 h antes de serem utilizados para transformação de bactérias. 

5.7. Transformação de E. coli (TOP 10) por eletroporação 

 Uma alíquota de célula competente previamente preparada foi utilizada para 

cada sistema de ligação. Às células foram adicionados 5 μL do sistema de ligação e 

procedeu-se a eletroporação nas mesmas condições descritas anteriormente. As 

células transformadas foram avaliadas por PCR para confirmação da inserção da 

sequência de interesse e posteriormente foram preparadas por midipreparação. 

5.8. Expressão Heteróloga em P. pastoris 

 O gene sintetizado correspondente ao XynBS27 da bactéria Streptomyces, foi 

expresso na levedura P. pastoris, utilizando o vetor de expressão pHIL-D2. A 

estratégia de clonagem está descrita a seguir. 



 
 

45 
 

5.8.1. Construção do Vetor pHIL-D2/xil  

 O plasmídeo com a sequência da XynBS27 foi digerido com a enzima de 

restrição EcoRI liberando um fragmento correspondente ao gene sintetizado ( 

XynBS27), que foi purificado a partir do gel de agarose e clonado no vetor de 

expressão pHIL-D2. Em seguida realizou-se o procedimento de ligação do vetor com 

o fragmento de DNA. Foram montados sistemas de ligação na proporção molar vetor 

e inserto de 1:5. O sistema de ligação para um volume final de 10 μL era composto de 

1 U de T4 DNA ligase, tampão 1X da ligase, vetor e inserto. A incubação foi  realizada 

por 18 h, com a temperatura variando de acordo com a ligase utilizada, sendo 16 º C 

para o sistema de ligação composto pela T4 DNA ligase fornecida pela Invitrogen, ou 

4 º C para a enzima da PROMEGA. A linhagem TOP 10 de E. coli foi utilizada como 

célula receptora dos plasmídeos recombinantes contendo a sequência do XynBS27. 

O DNA plasmidial foi obtido e digerido com as enzimas de restrição SacI para a 

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

presença do mesmo, respectivamente. A partir de um dos clones selecionados foi 

obtido o recombinante pHIL-D2- XynBS27 e este foi utilizado para transformar as 

células da levedura P. pastoris da linhagem GS115 e SMD1168. 

5.8.2. Construção do Vetor controle pHIL-D2  

 O plasmídeo pHIL-D2 digerido com as enzimas de restrição SacI para a 

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

da presença do mesmo, respectivamente. A partir de um dos clones selecionados foi 

obtido o recombinante pHIL-D2-controle e este foi utilizado para transformar as células 

da levedura P. pastoris da linhagem GS115 e SMD1168. 

5.9. Transformação de Células de P. pastoris por Eletroporação 

 A transformação da levedura P. pastoris foi realizada utilizando o vetor de 

pHILD2-XynBS27 e pHIL-D2-controle linearizado com a enzima de restrição SacI. As 

células de P. pastoris foram transformadas por eletroporação, utilizando o aparelho 

GenePulser (Bio-Rad), conforme protocolo do fabricante. 

5.9.1. Preparo de Células Competentes  

A célula de P. pastoris foi inoculada em 10 mL de meio YPD em erlenmeyer de 

125 mL de capacidade e incubada a 30 º C por 24 h sob agitação de 200 rpm. Após 
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este período, 50 μL do pré-inóculo foi adicionado a 200 mL de meio YPD em 

erlenmeyer de 1 L e incubado sob as mesmas condições do pré-inóculo até atingir a 

DO600 entre 1,3 a 1,5. Posteriormente, as células foram coletadas por centrifugação a 

1.500 g por 5 min a 4 º C e ressuspensas em 250 mL de água destilada estéril gelada. 

Seguidamente foram submetidas à centrifugação nas mesmas condições anteriores e 

ressuspensas em 125 mL de água destilada estéril gelada. As células foram 

centrifugadas e ressuspensas em 10 mL de sorbitol 1 M gelado, posteriormente foram 

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

de aproximadamente 1,5 mL. As células competentes foram utilizadas imediatamente 

na transformação, pois apesar das células poderem ser congeladas, sua eficiência 

diminui significativamente. 

5.10. Transformação  

Para a transformação, 80 μL de células competentes foram homogeneizadas 

com 10 μg de DNA em 10 μL de Tampão TE. A mistura foi transferida para uma cubeta 

e incubada em gelo por 5 min. As células foram submetidas a eletroporação de acordo 

com os seguintes parâmetros: 1,5 kV, 25 μF e 400 Ω. Imediatamente foi adicionado 1 

mL de sorbitol 1 M gelado, e o conteúdo da cubeta foi transferido para um tubo de 

microcentrífuga. Um volume de 200-600 μL foi semeado em placas de Petri contendo 

meio MD e o crescimento das colônias ocorreu a 30 º C por 3 a 4 dias. 

5.11. Seleção dos transformantes 

Os transformantes de P. pastoris obtidos foram selecionadas inoculando as 

leveduras em meio líquido BMG em placas do tipo Deep well (placa de 96 poços com 

fundo redondo) e incubadas por quatro dias a 30 º C. Após este período as células 

foram centrifugadas por 15 min a 3.000 g e ressuspensas em meio BMM, sendo 

posteriormente incubadas por três dias a30 º C para a indução da produção da enzima 

recombinante na presença de metanol, sendo que a cada 24 h foi acrescentado 

metanol para uma concentração final de 1%. 

5.11.1. Produtores de XynBS27-r 

 Após três dias, o sobrenadante foi coletado e realizado o ensaio de atividade 

enzimática para xilanase. Os transformantes que produziram uma quantidade maior 

de enzima foram selecionados e testados quanto à capacidade de produção 

enzimática em frascos erlenmeyer de 500 mL de capacidade, contendo 100 mL de 



 
 

47 
 

meio BMGY-U como pré-inóculo. As culturas foram incubadas a 30 º C com agitação 

constante de 200 rpm até atingirem a DO600. As células foram centrifugadas a 3.000 

g durante 15 min, lavadas com água destilada estéril e ressuspensas no meio BMMY-

U. As colônias foram incubadas a 30 º C durante seis dias, sendo que a cada 24 h foi 

acrescentado metanol para uma concentração final de 0,5%, e retiradas alíquotas de 

1 mL. As alíquotas foram submetidas a centrifugação a 10.000 g durante 10 min e o 

sobrenadante coletado para análise de atividade de xilanase (xilana bechwood 1%). 

Dessa forma foi selecionado o transformante que apresentou maior atividade 

enzimática. 

5.12. Indução e expressão da XynBS27-r em frasco 

 O melhor tempo de produção da XynBS27 por P. pastoris foi determinado por 

meio de uma curva de crescimento, onde as amostras foram retiradas em diferentes 

tempos e submetidas à dosagem de atividade enzimática. Foi utilizado como controle 

negativo desse experimento a levedura P. pastoris transformada com o plasmídeo 

vazio. O transformante previamente selecionado foi crescido em meio BMGY-U como 

pré-inóculo, incubado a 30 º C com agitação constante de 200 rpm até atingir a DO600 

de 10 a 15. A cultura foi precipitada por centrifugação de 3.000 g durante 15 min, 

lavada com água destilada estéril e, em seguida, ressuspensa no meio BMMY-U para 

uma densidade final equivalente a DO600 de 10. As células foram incubadas a 30 º C 

sob agitação constante de 250 rpm por seis dias e a cada 24 horas foi acrescentado 

metanol para uma concentração final de 0,5% e retiradas alíquotas. Estas alíquotas 

foram submetidas a centrifugação de 10.000 g durante 10 min e o sobrenadante 

analisado quanto à atividade enzimática. 

5.13. Precipitação de proteínas com TCA e acetona 

 Um mililitro de sobrenadante das fermentações foi precipitado com 250 μL de 

TCA 100 %. Após ser incubado no freezer por 3 h, foi centrifugado a 8.000 x g por 30 

min a 4 °C. O sobrenadante foi descartado e o precipitado resultante foi lavado com 1 

mL de acetona gelada e novamente centrifugado a 8.000 x g por 10 min a 4 °C. O 

precipitado foi seco a temperatura ambiente por 10 a 15 min e ressuspenso em 20 μL 

de tampão de amostra 2X. As amostras foram estocadas a -20 °C até a análise em 

gel SDS-PAGE. 
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5.14. Análise de proteína em gel de poliacrilamida desnaturante (SDS-

PAGE) 

 A eletroforese de proteínas foi conduzida em gel de poliacrilamida desnaturante 

segundo a descrição de Laemmli (1970). Antes da apliacação no gel as amostras 

foram fervidas durante 5 minutos para a desnaturação das proteínas. A corrida foi 

conduzida em tampão de corrida 1X com uma voltagem constante de 100 V. 

5.14.1. Coloração com Coomassie blue 

  As bandas proteicas presentes em alguns géis foram visualizadas após a 

incubação destes durante 1 h, sob agitação, na solução corante preparada com 

Coomassie blue, seguida pela descoloração, após incubação na solução descorante, 

sob agitação, até o aparecimento das bandas. 

5.15. Produção das Enzimas em frasco 

 Os transformantes capazes de produzir a enzima recombinante ativa foram 

analisados pelo protocolo de produção da enzima recombinante em frascos 

Erlenmeyer. Os transformantes foram inoculados em Erlenmeyer de 1000 mL com 

250 mL de meio de crescimento BMGY-U contendo Glicerol 1%, incubados a 30 º C 

com agitação constante de 200 rpm até atingirem a DO600 entre 15 e 20. As células 

foram transferidas para Erlenmeyer de 1000 mL com 250 mL de meio de indução 

BMMY-U contendo Metanol 1% a 30 º C com agitação constante de 200 rpm por 

quatro dias e a cada 24 h foi acrescentado metanol para uma concentração final de 2 

%. O sobrenadante de cultura foi analisado quanto à atividade enzimática e perfil 

protéico por SDS/PAG. 

5.16. Detecção de Atividade em Gel - Zimograma 

 As amostras analisadas por Zimograma foram inicialmente dialisadas e 

concentradas (5 vezes) em filtro de ultrafiltração de 10 kDa da milipore (Cód.: CN-

0010-01). Adicionou-se 5 µL de tampão de amostra à 30 µL de solução concentrada, 

em seguida esta amostra foi fervida por 5 min e submetida à eletroforese em gel de 

poliacrilamida desnaturante 15%. Os géis foram incubados por 1 h em triton X-100 a 

2,5% em temperatura ambiente. Incubou-se por 3 horas a 50 ° C em tampão MÊS 50 

mM (pH 6,0) para a atividade de Xilanase, sendo os géis submersos em solução de 
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0,1% de Vermelho Congo por 20 min. Os géis foram lavados com NaCl 1 M até a 

visualização de bandas de atividade.  

5.17. Caracterização da atividade  

O ensaio foi realizado seguindo o método do DNS, descrito por (124). Os 

ensaios foram realizados em microplaca de 96 poços. Para a reação, foram 

adicionados 10 μl da amostra em 90 μl do substrato (xilana oat spelt ou a xilana 

beechwood 1%), seguindo-se a incubação a 50 º C por 5 min. Em seguida, foi 

adicionado 150 μl de DNS e a reação foi fervida por 5 min e mantida no gelo por mais 

5 min. Posteriormente, foi feita a leitura no espectrofotometro a 550 nm. A leitura foi 

realizada por leitor automático de microplacas modelo ELx800 com 96 poços (Biotek, 

Winooski, EUA), por meio do programa GEN 5. Uma unidade de atividade foi definida 

como a quantidade de enzima que produziu 1 µmol de açúcar redutor por min. 

5.18. Quantificação de proteína 

A concentração de proteína foi medida segundo o método de Bradford (125), 

utilizando soro albumina bovina como padrão. 

5.19. Purificação da enzima recombinante 

Para purificação da amostra o sobrenadante foi concentrado 50 vezes por 

adição de acetona 100% numa proporção de 1:3, posteriormente a amostra foi 

concentrada e desalinizada através da coluna de ultrafiltração de 10 kDa (milipore). 

Após a concentração, novos ensaios de atividade e quantificação da proteína foram 

realizados para avaliar o rendimento do processo. A purificação da enzima 

recombinante foi realizada em coluna de gel filtração (Sefadex G75) em coluna de 50 

cm. As amostras foram analisadas por SDS-PAGE e zimograma. 

5.20. Caracterização bioquímica da enzima recombinante 

A enzima purificada foi analisada quanto o pH e temperatura ótimas, 

termoestabilidade, estabilidade em diferentes faixas de pH, efeitos de íons metálicos 

e monossacarídeo sobre a atividade enzimática. 

A influência da temperatura sobre a atividade da Xilanase foi determinada 

utilizando 5 U/mL da enzima purificada, os ensaios enzimáticos foram realizados na 

faixa de temperatura entre 30 º C a 100 º C em pH 6,0.  
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A influência do pH sobre a atividade da Xilanase foi determinada realizando-se 

os ensaios enzimáticos na faixa de pH de 3-10 com os seguintes tampões (50 mM): 

Macllavaine (3 – 7) e Tris-HCl (8 – 9), incubados a 50 º C.  

Para o estudo da termoestabilidade da enzima, a XynBS27-r foi pré-incubada 

a 50 ° C, 60 º C e 70 º C por 15 a 360 min. Todos os experimentos foram realizados 

em triplicata e os resultados expressos em valores médios.  

Para o estudo da estabilidade do pH da enzima, a XynBS27-r foi pré-incubada 

em pH 5, 6 e 7 por 60 min à temperatura de 50 º C. Todos os experimentos foram 

realizados em triplicata e os resultados expressos em valores médios.  

A influência de íons metálicos na atividade da Xilanase foi avaliada. Os ensaios 

foram realizados nas melhores condições da enzima, sendo adicionandos aos ensaios 

cloretos dos íons (alumínio, amônia, bário, cálcio, cobre, lítio, magnésio, mercúrio, 

prata, sódio, potássio), os sulfetos (manganês, zinco ferro), β-mercaptoetanol, SDS e 

EDTA para uma concentração final de 5 mM. A XynBS27-r foi pré incubada a 50 º C, 

pH 6 na presença de todos os íons e agentes desnaturantes por 1 h e posteriormente 

foi feita a dosagem da atividade enzimática. 

 Para investigar a repressão da atividade de xilanase por monossacarídeos, a 

XynBS27-r foi incubada durante 1 h em temperatura ambiente, pH 6 e em solução 

contendo glicose e xilose nas seguintes concentrações: 10 mM, 20 mM, 40 mM, 80 

mM, 100 mM, 120 mM, 140 mM, 160 mM, 180 mM, 240 mM, 320 mM, 400 mM, 500 

mM, 600 mM, 800 mM e 1000 mM. A atividade retida foi foi medida e comprarada com 

a atividade na ausencia dos açúcares. Existem relatos de que a atividade de xilanase 

pode ser afetada em função do tipo de monossacarídeo e de sua concentração.  

 As leituras foram realizadas no espectrofotômetro a 550 nm. A leitura foi 

realizada por leitor automático de microplacas modelo ELx800 com 96 poços (Biotek, 

Winooski, EUA), por meio do programa GEN 5. A quantificação do teor de açúcar 

redutor (AR) foi ensaiada pelo método do DNS. Para a determinação do teor de AR, 

primeiramente foi realizada uma curva padrão de xilose nas concentrações de 0,3 a 

4,2 mg/mL e por meio desta curva as absorbâncias foram convertidas em mg/mL de 

AR liberados. 
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5.21. Determinação dos Parâmetros cinéticos 

 Para a determinação do Km e de Vmáx de XynBS27-r, foi feito um ensaio 

com concentrações crescentes de substrato (xilana beechwood): 2,5 mg, 5 mg, 7,5 

mg, 10 mg, 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg, 20 mg, 22,5 mg e 25 mg; diluidos em tampão 

fosfato pH 6,0. 

  Em cada ensaio foram adicionados 10 µL de XynBS27-r e 90 µL da 

respectiva xilana. Os parâmetros cinéticos foram então obtidos por meio de regressão 

linear realizada pelo gráfico de Lineweaver-Burk. 

5.22. Efeito da xilose sobre a atividade da enzima recombinante   

A influência de várias concentrações de xilose sobre a atividade XynBS27-r foi 

determinada pela adição de 100 l de xilose com concentrações finais de 10-1000 

mM. A solução de xilose foi preparada em tampão de Mcllvaine (pH 6,0) e após a 

adição da enzima a solução foi mantida a 50 ° C durante 1 h. Para determinar o tipo 

de inibição, as constantes cinéticas foram determinadas a partir de experimento 

utilizando a concentração de inibidor (xilose) de 40 mM, 80 mM e 180 mM e a 

concentrações de substrato variando de 2,5 a 25 mg sob condições de ensaio padrão. 

Os valores de Km e Vmax foram calculados de acordo com Michaelis-Menten. O valor 

de Ki foi definido pela quantidade de xilose necessária para uma inibição de 50% da 

atividade XynBS27-r. Os experimentos foram realizados em triplicata. 

5.23. Análise do produto de hidrólise da xilana 1% após 6 h de incubação 

As reações de hidrólise enzimática da fração de hemicelulose da xilana 

beechwood foram realizadas utilizando o sobrenadante de cultura de P. pastoris no 

tempo de 96 h de indução para produção da xilanase (5 U). As reações de hidrólise 

foram realizadas em tubos de ensaio contendo 1% de xilana beechwood, a XynBS27-

r, tampão para um volume final de 2 mL. A reação foi mantida a 50 º C, em tampão 

Mcllvaine pH 6,0 por 6 h, sob constante agitação de 140 rpm. Alíquotas foram 

coletadas nos tempos de 0, 1, 2, 4 e 6 h e após esse período, analisou-se a 

concentração de AR presentes no sobrenadante da hidrólise e também os produtos 

por meio de cromatografia de camada delgada. 
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5.24. Cromatografia de Camada Delgada  

Para verificar os produtos de hidrólise, 5 l das reações de hidrólise foram 

colocados na placa de sílica-gel (DC-Fertigfolien ALUGRAM®Xtra SIL G/UV254). A 

fase móvel foi constituída de metanol: butanol: água na proporção de 4: 2: 1. As 

bandas foram visualizadas por imersão em solução reveladora (7,5 mL de ácido 

fosfórico, 1 mL de anilina, 50 mL de acetona e 1 g de difenilamina) e posterior 

incubação a 110 º C por alguns minutos até o aparecimento das bandas. Como 

marcadores, foram utilizados 4 l de xilose, xilobiose, xilotriose e xilotetraose a 10 

mM.  

5.25. Hidrólise enzimática do BCA pré-tratado por explosão a vapor para 

o reaproveitamento da fração de hemicelulose 

As reações de hidrólise enzimática da fração de hemicelulose do BCA foram 

realizadas utilizando a celulases de T. reesei (ACR -Accellerase® 1500, Dupont, 

Rochester, NY, EUA) e XynBS27-r. Foi utilizado o sobrenadante de cultura de P. 

pastoris no tempo de 96 h de indução para produção da xilanase. O BCA pré-tratado 

por explosão a vapor foi cedido pelo Prof. Dr. Luiz Pereira Ramos, da Universidade 

Federal do Paraná. As condições do pré-tratamento foram 180 ° C por 5 min. As 

reações de hidrólise foram realizadas em erlenmeyer de 125 mL, contendo 2% de 

BCA pré-tratado por explosão a vapor, as enzimas recombinantes, tampão e água 

para um volume final de 10 mL. A reação foi mantida a 50 º C, pH 6,0 por 48 h sob 

constante agitação de 140 rpm. Após esse período, o sobrenadante da hidrólise foi 

analisado quanto a concentração de AR e seus produtos analisados em cromatografia 

de camada delgada. 

5.26. Teste de sinergismo 

 O sinergismo entre XynBS27-r e β-xilosidase de Humicola grisea var. 

Thermoidea (HXYLA - cedida pelo laboratório de Biotecnologia de fungos da UFG) foi 

analisado durante a hidrólise da beechwood. As análises seguiram protocolo 

estabelecido por (95), com algumas modificações. As enzimas foram adicionadas 

sequencialmente ou simultaneamente. As reações simultâneas foram constituídas de 

10 mg de cada substrato em tampão de Mcllvaine pH 6,0 para hidrólise com as 

enzimas XynBS23 e HXYLA 0,5 U/mL de cada uma das enzimas em um volume de 

reação de 1 mL final. As reações foram incubadas a 50 º C durante 24 h e a quantidade 
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de AR liberados foram medidos como equivalentes de xilose (126). As reações 

sequenciais foram realizadas em duas etapas. A primeira reação continha uma das 

duas enzimas (XynBS27-r e HXYLA) (0,5 U/mL) e foi incubada a 50 º C durante 24 h, 

em seguida foi realizada fervura por 15 min para inativação da primeira enzima. A 

segunda reação foi realizada por adição de outra enzima e incubou-se a 50 º C durante 

mais 24 h. O grau de sinergia foi definido conforme estabelecido por (17), sendo 

definida como a razão de equivalentes de xilose liberados quando as enzimas foram 

incubadas simultaneamente ou sequencialmente, pela soma dos equivalentes de 

xilose liberados por cada enzima sozinha. 

As leituras foram realizadas no espectrofotômetro a 550 nm. A leitura foi 

realizada por leitor automático de microplacas modelo ELx800 com 96 poços (Biotek, 

Winooski, EUA), por meio do programa GEN 5. A quantificação do teor de AR foi 

ensaiada pelo método do DNS. Para a determinação do teor de AR, primeiramente foi 

realizada uma curva padrão de xilose nas concentrações de 0,3 a 4,2 mg/mL e de 

acordo com esta as absorbâncias foram convertidas em mg/mL de AR liberado. 

 

4.27. Panificação  

 

A massa do pão foi formulada com farinha de trigo (435 g), fermento biológico 

seco (S. cerevisiae) (5 g), sal (3 g), açúcar (60 g), óleo (30 mL), ovo (1 unidade) e leite 

(200 mL). A xilanase nas concentrações de 7,5 U, 15 U e 30 U xilanase/100 g de 

farinha foram adicionadas ao leite para garantir seu amplo acesso em toda a massa 

durante o processo de mistura. O pão foi fabricado de acordo com protocolo da 

máquina de panificação Britânea (ciclo pão doce). Após 24 h os pães foram analisados 

utilizando o texturômetro. Para o preparo das amostras o pão foi cortado com faca 

elétrica, foram feitas fatias de 20 mm. As fatias de pão selecionadas cortadas (5 cm x 

5 cm) e foram analisadas imediatamente pela investigação da textura do miolo de pão. 

As configurações do equipamento para a análise foram as seguintes: taxa de 

compressão de 40%, velocidade de compressão: 5 mm/s e placa de compressão com 

diamentro de 10 mm. Foram calculados os parâmetros de dureza, rigidez, firmeza, 

tensão, consistência, elasticidade, coesividade, textura e viscosidade. As medições 

foram realizadas três vezes por amostra de pão. As fatias foram colocadas em uma 

estufa para análise de secagem, foram pesadas antes e após 24 h à 80 º C. 



 
 

54 
 

4.28. Análise estatística 

 

 Os meios de replicar os resultados de todas as experiências foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA). As diferenças significativas entre as 

médias dos tratamentos foram observadas pelo teste de Tukey (p <0,05) utilizando o 

software Excel 2010. 

 A análise estatística dos atributos foi avaliada por análise de variância 

(ANOVA), seguida pelo teste de Tukey, quando paramétrico, ou análise por Kruskal-

Wallis seguida pelo teste de Dunn, quando não paramétrico, no nível de significância 

de 5%, utilizando Excel 2010 e BioEstat 5.0 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

6.1. Escolha do gene de xilanase para sintetizar 

Foi realizada uma busca no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) 

visando encontrar genes que codificassem uma xilanase presente em bactéria do 

gênero Streptomyces. Dentre os vários genes que codificam xilanase, optou-se pela 

sequência do Streptomyces sp. linhagem S27 (número de acesso EU660497).   Com 

base na sequência escolhida, foi realizada a síntese do gene, tomando-se o cuidado 

de substituir os códons nativos pelos códons mais frequentes encontrados em genes 

de P. pastoris. Também foi verificado se o gene sintético, a ser sintetizado, continha 

sítios correspondentes às enzimas de restrição que seriam empregadas nas 

estratégias de clonagem. 

O gene da xilanase (xynBS27) desenhado sofreu mudança na sequência de 

nucleotídeos que caracterizam mutações silenciosas no gene nativo, codificando 

proteínas semelhantes às originais. O conteúdo de G + C foi mantido o mais 

semelhante possível ao presente nos genes da levedura. Sítio para a enzima EcoRI 

foi adicionada às extremidades 5’ e 3’ do gene sintético, o que permitiu a clonagem 

no vetor de expressão pHILD2, sob controle do promotor forte AOX1. Na extremidade 

3’ foram adicionados também os sítios para as enzimas BamHI e PstI.  

6.1.1. Xilanase (xynBS27 - ACCC41168) (127) 

O gene xynBS27 apresenta 693 pb e codifica para uma proteína constituída por 

230 resíduos de aminoácidos, com massa molecular predita de 21 kDa.  A proteína 

possui uma sequência de 42 resíduos de aminoácidos, o peptídeo sinal. O gene 

xynBS27 foi selecionado, dentre os demais, pelo fato da proteína codificada por ele 

apresentar algumas características bioquímicas compatíveis com emprego de 

enzimas em processos biotecnológicos (pH 6,5 e temperatura ótima de 65°C).  

 O gene da xilanase sintetizado, utilizado neste estudo, apresenta 723 pb, 243 

resíduos de aminoácidos, incluindo peptídeo sinal, massa molecular de 

aproximadamente 20 kDa (dado obtido no programa ProtParam). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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 GG GAA TTC AAT GGA CCG CAA CGA TGC GCC CAC CCC TCA ACC GAT GAG 

TCG CCG TGG CTT TAT CGG TCG TGC AGG GGC TTT GGC GGT AGC CAC CAG 

CGG TCT GAT GCT CCC GGC AAC TGG CAT TGC GCA TGC GCA GAC CGT GAC 

TTC GAA TCA GAC GGG AAA CCA TAA CGG GTT CTA TTA CAG CTT TTG GAC 

GGA TGC ACC AGG AAC CGT TTC AAT GAC GAT GGG TTC AGG TGG TAA CTA 

TTC GAC CAG TTG GCG CAA TAC CGG TAA CTT TGT GTG TGG CAA AGG CTG 

GGC GAA TGG CTC TCG TCG CAC GGT ACG CTA CAG CGG GTC GTT CAA TCC 

GTC TGG CAA TGG CTA TCT GTG CCT GTA TGG CTG GAC TTC GAA CCC GCT 

GGT TGA GTA CTA CAT TGT CGA CAA TTG GGG CAC CTA TCG GCC AAC TGG 

GGA ATA TCG CGG TAC AGT GAG CAG CGA TGG TGG TAC CTA TGA CAT CTA 

CAA AAC CAC GCG TTA TAA CCA ACC GAG CGT TGA AGG CAC ACG CAC CTT 

TGA TCA GTA CTG GTC TGT CCG CCA ACA GAA GAA AAC AGG CGG TAC CAT 

TAC CAC GGG AAA TCA CTT TGA TGC CTG GAG TCG TGC TGG GTT ACG GAT 

GGG TTC CTT CAA CTA TTA CAT GAT CAT GGC CAC AGA AGG CTA TCA GAG 

TTC AGG CAG CTC CAA CAT TAC GGT GTC CTG ACC TAG GAT CCC TGC AGA 

ATT C 

 Sequência nucleotídica codificadora do Peptídeo sinal 

destacado  

 Sítio de EcoRI GAATTC 

 Sítio de PstI CTGCAG 

 Sítio de BamHI GGATCC 

 

6.2. Construção do vetor de expressão induzida 

 Para analisar a expressão do gene sintético xynBS27 em P. pastoris sob 

controle do promotor induzível AOX1, foi construído o vetor de expressão pHIL-D2-

xynBS27, como controle foi utilizado o vetor pHIL-D2 vazio.  Inicialmente, o fragmento 

correspondente ao gene xynBS27 (723 pb) foi liberado do vetor PCR®2.1 (xil), por 

digestão com a enzima de restrição EcoRI.  Foi clonado no plasmídeo pHIL-D2 e todas 

as digestões foram analisadas por eletroforese em gel de agarose. 
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 Após transformação bacteriana, os clones transformantes foram submetidos a 

PCR de colônias, para confirmar a clonagem do gene xynBS27. O pHIL-D2 controle 

negativo estava vazio e determinou um fragmento de 188 pb, a PCR do xynBS27 

apresentou aproximadamente 911 pb.  Após a confirmação da clonagem, esses 

vetores foram denominados de pHIL-D2-xynBS27 e pHIL-D2-controle (Fig. 11). Para 

integração no genoma de P. pastoris, os vetores foram digeridos com a enzima de 

restrição SacI para linearização do cassete de expressão que foi integrado nas 

extremidades do AOX e induziu a produção do fenótipo Mult+, no trabalho de Li e 

colaboradores (2009) o vetor foi digerido com a enzima de restrição BglII para 

formação do cassete de expressão que foi integrado no locus do AOX1, gerando 

linhagem Mults.  

 Após a digestão, esses fragmentos, que contém o cassete de expressão e a 

marca HIS4, expõe nas extremidades sequências do lócus AOX1 para direcionar a 

integração, que pode ocorrer no lócus HIS4 assim como no lócus AOXI por 

substituição ou inserção. Para controle negativo da expressão, os vetores pHIL-D2 

original foram também digeridos com a enzima de restrição SacI e usado para 

transformação de P. pastoris. O promotor induzível AOX1 é bastante utilizado para 

dirigir a expressão de diversas proteínas de interesse, que podem antigir 30% do total 

de proteína expressa (105). 

 

 

Figura 11. Perfil eletroforético em gel de agarose 0,8% da PCR de colônia. 1- Construção 

do vetor pHIL-D2-controle com 188 pb, 2-6- Construção do vetor pHIL-D2-xynBS27 com 

aproximadamente 723 pb e 7-Marcador (GeneRuler 1 kb). 
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6.3. Transformação de P. pastoris e detecção da atividade enzimática 

 As linhagens GS115 e SMD1168 de P. pastoris foram transformadas com o 

vetor de expressão construído na etapa anterior pHIL-D2-xynBS27 e pHIL-D2-c, 

ambos devidamente linearizados como descrito anteriormente. Devido à presença do 

gene HIS4 no vetor que complementa a mutação auxotrófica his4 da linhagem, os 

transformantes foram selecionados pela capacidade de crescimento em meio mínimo-

ágar (MD-ágar) sem histidina. 

 Para o vetor pHIL-D2-xynBS27 a transformação resultou em 52 transformantes 

em GS115 e 223 SMD1168. O vetor correspondente ao controle negativo a 

transformação resultou rem 507 transformantes.   

 Para seleção de transformantes expressando xynBS27, 94 Transformantes (47 

da linhagens GS115 e 94 da SMD1168) foram selecionados para analisar a 

capacidade de produzir e secretar a enzima XynBS27 ativa, 30 transformantes (15 da 

linhagens GS115 e 15 da SMD1168) para o controle negativo também foram 

selecionados.  Para a etapa de seleção, os transformantes foram cultivados em placas 

tipo deep well e os sobrenadantes de cultura foram coletados, ao final da indução, e 

analisados por dosagem da atividade enzimática. 

 Dos 94 transformantes analisados pelo protocolo de indução em placa deep 

well, foram selecionados dois transformantes um de cada linhagem (xynBS27/GS115 

e xynBS27/SMD1168), pois se destacaram em relação a eficiência enzimática.  

 Os transformantes xynBS27/GS115 e xynBS27/SMD1168 foram analisados 

por indução em frasco. A indução foi realizada na presença de diferentes 

concentrações de metanol. O pico de produção de xilanase foi em 96 h contendo 2% 

de metanol, obtendo-se 42 U/mL para o xynBS27/GS115 e 78,7 U/mL para o 

xynBS27/SMD1168 (Fig. 12). 
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Figura 12. Gráfico de comparação da produção da enzima xilanase secretada pela 

levedura nas linhagens GS115 e SMD1168, variando a concentração de metanol. A) A 

linhagem GS115 B) A linhagem SMD1168. Os resultados representam a média e o 

desvio padrão de duplicatas biológicas dosadas em triplicata. 
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 Após seleção do transformante que produziu mais enzima 

(xynBS27/SMD1168) e determinação da melhor condição de indução (2% de 

metanol), o transformante xynBS27/SMD1168 foi analisado pelo protocolo de indução 

em frasco aletado. Durante a indução, notou-se que a OD continuou aumentando 

durante as 96 h e posteriormente formou-se um platô, sendo esse crescimento 

característico das Mult+. 

 O pico de atividade de xilanase ocorreu em 96 h, foi observada a produção de 

80 U/mL, tendo ainda uma concentração de proteínas totais de 42 mg/mL (Fig. 13).  

Nos trabalhos de Rahman (2014), Huang (2012), Bajaj e Singh (2010) o pico de 

produção também aconteceu em 96 h (128–130), porém a produção pode variar muito 

dependendo das condições de aeração, fonte de carbono, nitrogênio e concentração 

do metanol, o que justifica a descrição na literatura de diferente tempos para produção 

das enzimas recombinantes, para Lee e Keum (2010) (131) foram necessários 15 dias 

para produção de 5,4 U/mg.    

 

 

Figura 13.Cinética da produção de xilanase por P. pastoris transformada com pHIL-D2-

c e pHIL-D2-xil. Leitura da OD durante a produção. Cinética da atividade de xilanase. 

Quantificação das proteínas totais do sobrenadante de cultura durante a produção. 
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 Foi análisado o perfil proteíco do sobrenadante de cultura de P. pastoris, que 

está representado na figura 14. A massa molecular esperada para a XynBS27 é de 

aproximadamente 20 kDa, entretanto na sequência do gene existem 4 sítios de N-

glicosilação.  

 No trabalho de Li e colaboradores (2009) (127) a levedura secretou três 

enzimas recombinantes de xilanase com massas moleculares de 21, 27 e 30 kDa, 

estes dois ultimos valores foram maiores do que a massa molecular prevista (21,0 

kDa), sugerindo a possível ocorrência de glicosilação. No presente estudo, foi 

observado a banda proteica de aproximadamente 20 kDa correspondendo a 

XynBS27. Não foi observado a presença dessa banda no sobrenadante de cultura da 

levedura selvagem (P. pastoris SMD1168 sem o gene xynBS27).  

 Uma enzima recombinante purificada pode ter massa molecular maior do que 

a esperada (127). Sendo este aumento devido à glicosilação por P. pastoris, mas 

mesmo sofrendo estas modificações pós-traducionais a enzima manteve-se ativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análise do perfil de proteínas secretadas por P. pastoris transformada com 

pHIL-D2-xil em SDS-PAGE 15%, nos tempos de 0 h a 148 h. MM: Marcador de Massa 

Molecular de 100 kDa, 70 kDa, 50 kDa, 40 kDa, 35 kDa, 25 kDa, 15 kDa e 10 kDa (Sprectra 

Multicolor Broad). 

  

 A sequência de XynBS27 foi analisada pelo programa ProtParam, foi possível 

confirmar a presença dos cinco sítios de N-glicosilação presentes na sequência 

original (Fig.15A) e estimou a massa molecular em 19,23 kDa e o pI 7,7 (Fig.15B). 
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B 

 

Figura 15. Análise da sequência do gene XynBS27 no programa ProtParam. A) 

Identificação dos sítios de N-glicosilação; B) Predição da Massa molecular, pI e número 

de resíduos de aminoácidos. 
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6.4. Purificação e caracterização enzimática 

6.4.1. Purificação 

 A utilização de acetona é um método comum para a precipitação e 

concentração de proteínas, entretanto deve-se verificar após a precipitação, se a 

proteína mantém atividade (132). O processo de precipitação e concentração das 

proteínas no presente estudo mostrou-se bastante eficiente, rápido e ecônomico.  

 Para a concentração da amostra foi realizada uma precipitação com acetona 

100%, em diferentes proporções para avaliar qual apresentaria melhor rendimento. A 

seguir foi determinada a atividade e o teor de proteína total na solução (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Avaliação do rendimento de concentração do sobrenadante de 96 h com 

diferentes proporções de acetona 100%. 

Frações 
Proteína 

total  Atividade total  
Atividade 
especifica  

Fator de 
purificação 

   (mg/mL) (U/mL) (U/mg)   

Sobrenadante 4,0 ± 0,2 80 ± 1,0 20± 0,5 1 

1:1 3,3 ± 0,1 60 ± 1,9 18 ± 0,3 0,9 

1:1,5 3,4 ± 0,3 68 ± 1,2 19 ± 0,2 0,95 

1:2 3,6 ± 0,2 80 ± 2,0 22 ± 0,1 1,1 

1:2,5 3,8 ± 0,4 95 ± 1,8 25 ± 0,2 1,25 

1:3 4,1 ± 0,5 119 ± 3 29 ± 0,3 1,45 

  

 Observa-se que a atividade específica para todas as reações de precipitação 

mostraram-se eficientes, mas à medida que aumentou a proporção de acetona a 

atividade especifica também foi aumentada, mostrando a eficiência na precipitação da 

proteína XynBS27. O fator de purificação na proporção de 1:3 mostrou um aumento 

de quase 50%, sendo esta condição escolhida para o processo de precipitação e 

concentração. 

Alguns trabalhos publicados descrevem os processos de purificação de 

xilanases produzidas de forma heteróloga por P. pastoris. Um fato observado nestes 

trabalhos, foi a grande variabilidade de técnicas utilizadas, normalmente usa-se mais 

de uma etapa de purificação para o isolamento das proteínas. Dentre as etapas de 

purificação mais citadas, destaca-se as cromatografias de afinidade, de interação 

hidrofóbica e de exclusão molecular e o fracionamento com sulfato de amônio 

(122,127,133–135). 
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 Frações de 1 mL do eluato foram coletadas totalizando 77 frações. O perfil de 

atividade enzimática e do conteúdo de proteínas de cada fração, após a 

cromatografia, é representado na figura 16. Embora a eluição com tampão fosfato 

tenha resultado em um grande pico de proteína ladeado por um outro, apenas as 

proteínas eluídas nas frações 38 a 50 apresentaram atividade para xilanase. 

 

 

 

Figura 16. Perfil cromatográfico da amostra de xilanase em coluna de Sephadex G75. 

Em azul o perfil de proteínas totais de cada fração e em vermelho atividade de xilanase. 

 

 As frações correspondentes ao pico de atividade foram reunidas em 4 

diferentes grupos: grupo 1, as quatro primeiras amostras que apresentaram atividade 

(38 a 41); grupo 2, frações que apresentaram maior atividade (42 a 46); grupo 3, 

frações do final do pico (47 a 50); e grupo 4, frações que apresentaram apenas 

atividade residual (51 a 55).  
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 A tabela 6 demonstra que o processo de concentração por acetona (1:3) 

apresentou um rendimento de 150% e um fator de purificação de 3,9, atestando ser 

um ótimo método para concentração das proteínas e nesse caso não houve inibição 

da atividade, possibilitando a utilização do método. Entretanto quando este material 

foi analisado em gel SDS-PAGE notou-se a presença de diferentes bandas, sugerindo 

que não houve purificação da proteína desejada (dado não demonstrado). Dando 

proseguimento ao processo de purificação, foi realizada cromatografia por exclusão 

molecular, obteve-se uma atividade específica elevada (8.525 U/mg) com rendimento 

de 65 % e um fator de purificação de 4,3. No trabalho de Li e colaboradores (2009) 

(127) a XynBS27-g apresentou uma atividade específica menor (3.272 U/mg), mesmo 

sendo produzida em fermentador.    

 

Tabela 6. Etapas de purificação da xilanase de Streptomyces secretada por P. 

pastoris. 

Frações 

Volume Proteína 

total 

Atividade 

total 

Atividade 

especifica Rendimento Fator de 

 (mL) (mg/mL) (U/mL) (U/mg) % purificação 

Sobrenadante 500 4,0 ± 0,2 80 ± 1,0 20± 0,5 100 1 

Acetona (1:3) 50 1,5 ± 0,5 119,8 ± 5 79,8 ± 7 150 4 

Sephadex G75 5 0,61 ± 0,02 522,0 ± 2 856 ± 8 653 43 

 

 O trabalho de Rahman e colaboradores (2014) com o Streptomyces sp. CS624  

relatou a purificação de uma xilanase, com atividade específica de 61 U/mg, com 24% 

de rendimento e um fator de purificação de 3,7(128), já no trabalho  com o 

Streptomyces termocarboxydus subespécie MW8, a atividade específica foi de 83 

U/mg, rendimento de 4,96% e fator de purificação de 8,42 (136). No trabalho com 

Streptomyces sp. SWU2010 foram purificadas duas xilanases, a XynSW2A e a Xyn2B, 

com atividades específicas de 37 U/mg e 60 U/mg, respectivamente (134). Todos os 

trabalhos mencionados estudam xilanases nativas secretadas para o meio de cultivo, 

diferente destes estudos, este trabalho analisou a atividade da enzima recombinante 

(XynBS27-r) secretada e produzida pela levedura P. pastoris. 

 A purificação de uma xilanase da família GH 11 de Penicillium occitanis do 

trabalho de Driss e colaboradores (2012), a xilanase recombinante secretada por P. 

pastoris, obteve uma atividade específica de 8.549 U/mg com 69% de rendimento e 

fator de purificação de 16% usando a coluna His-trap (32). 
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 No trabalho de (137), foram conseguidas duas xilanase de Trichoderma 

inhamatum, a XilI com atividade específica de 3.4642 U/mg e 12% de rendimento, 

usando a DEAE Sephadex A-50 e posteriormente Sephadex G-75. A outra xilanase, 

a XilII apresentou atividade específica de 1.216 U/mg e 3,7% de rendimento, usando 

apenas DEAE Sephadex A-50 (137). No presente trabalho a atividade específica foi 

de 8.525 U/mg, rendimento de 65% e o fator de purificação de 4,3, utilizando 

processos de purificação mais simples mais econômicos. 

 Existe uma variação muito grande quanto a MM das xilanases produzidas por 

Streptomyces, para o Streptomyces CS628 18 kDa (128), Streptomyces cyaneus 

SN32 20,5 kDa (138), S. matensis DW67 21,2 kDa e Streptomyces sp. 25 – 50 kDa 

(139), Streptomyces sp.PC22 5 – 30 kDa (140), S. viridosporus 59 kDa (141), 

Streptomyces sp.KT23 43 kDa e Streptomyces sp.3137 50 kDa (142). A apresentada 

neste estudo apresentou massa molecular de 20 kDa. 

 Para a análise da amostra purificada, a amostra 2 (frações que apresentaram 

maior atividade - 42 a 46) foi submetida a um gel SDS-PAGE juntamente com o 

sobrenadante do controle e o sobrenadante de 96 h, que foi o material passado na 

coluna e aplicado ao gel de atividade, zimograma (Fig. 17). 
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Figura 17.Análise do Perfil de proteínas do sobrenadante do transformante controle 
negativo pHIL-D2-C, do sobrenadante de 96 h do transformante pHIL-D2-xil e da 

Amostra 2, do processo de purificação, em gel SDS- PAGE 15 % corado com comassie 
blue. 1. Padrões de massa molecular de 260 kDa, 140 kDa, 100 kDa, 70 kDa, 50 kDa, 40 
kDa, 35 kDa, 25 kDa (Sprectra Multicolor Broad); 2. Sobrenadante do transformante 
controle negativo pHIL-D2-C; 3. Sobrenadante do transformante pHIL-D2-xil; 4. Amostra 

2; 5. Zimograma da Amostra 2. 

  

 Após a purificação foi possível determinar a massa molecular (MM) da 

XynBS27-r em torno de 20 kDa. Esta MM apresentada pela XynBS27-r é característica 

das xilanases da família GH 11, as quais apresentam MM menor que 30 kDa (143). 

As xilanases de baixo peso molecular, são desejáveis como agentes de 

branqueamento na indústria de papel, uma vez que elas podem facilmente penetrar 

na xilana (144). 

 Li e colaboradores (2009) purificaram uma forma glicolsilada da XynBS27-g. 

Após procedimentos para deglicosilação, a MM foi de 21 kDa (127). Este dado 

corrobora com os dados encontrados neste trabalho, no qual foi purificada a forma 

não glicosilada. 
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 O gel de zimograma detectado por coloração com vermelho do Congo, indica 

a atividade da enzima e confirma que e a XynBS27-r é ativa. De acordo com SDS - 

PAGE e zimograma , a xilanase mostrou baixa MM, no entanto, as xilanases de S. 

rameus L2001 (145), S. cyaneus SN32 (146), S. matensis DW67 (147) e  

Streptomyces sp. CS628 (128) estão mais perto da MM de XynBS27-r. 

 

 

6.4.2. Caracterização enzimática da XynBS27-r purificada. 

 Após a obtenção da enzima purificada, foram realizados diferentes 

experimentos para caracterização da XynBS27-r. A especificidade da enzima foi 

testada em xilana beechwood e oat spelt. Outros substratos lignocelulósicos foram 

testados: CMC, Avicel, FP, pNPA, pNPG e pNPX (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Avaliação da atividade da XynBS2-r frente a diferentes substratos. 

Substrato Atividade (U/mL) 

Avicel 1%  N. D.a 

CMC 4% N. D. 

FP N. D. 

pNPA N. D. 

pNPG N. D. 

pNPX N. D. 

Oat spelt 85 ± 3 

Beechwood 80 ± 2 
a - N.D. Atividade não detectada. 

 

 A enzima apresentou atividade sobre xilana oat spelt e beechwood. Não 

apresentou atividade sobre Avicel, CMC, FP, pNPA, pNPG e pNPX. A XynBS27-r 

apresentou atividade de xilanase, mas não apresentou atividade de celulase. Está 

característica é presente nas enzimas da família GH 11 (148). Este resultado é 

bastante interessante em termos de utilização industrial da XynBS27-r, uma vez que 

pode ser utilizada em processos onde se requeira ausência da atividade celulolítica, 

como é o caso da indústria de branqueamento de polpa de celulose.  
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 A xilanase estudada por Kamble e Jadhav (2012) apresentou características 

silmilares à XynBS27-r,  apresentou capacidade de hidrolisar apenas xilana (149). No 

trabalho de (150)) uma arabinoxilosidase apresentou também atividade de xilanase, 

este dado mostra a importancia de se estudar a ação das enzimas em diferentes 

substratos (150). Outras xilanases podem apresentar atividade celulolítica ao mesmo 

tempo. Alguns autores chamam essas enzimas de promíscuas. Lee e Keum (2010) 

purificaram uma xilanase que apresentou atividade em Avicel e CMC (131). O 

trabalhando com Streptomyces sp. SWU10 purificou duas xilanases, Xyn2A e Xyn2B, 

ambas apresentaram atividade de arabinoxilosidase (134). 

 A falta de atividade de celulase é importante para a produção de xilo-

oligossacáridos. Além disso, a xilanase para aplicação no biobranqueamento, deve 

estar ativa e estável a temperaturas elevadas, condições alcalinas e ausência de 

atividade de celulase (138,139). Instigantemente, a XynBS27-r possui estas 

características, portanto, apresenta potencial para várias aplicações bioindustrial. 

 

6.4.2.1. Determinação da temperatura ótima da XynBS27-r purificada 

 A determinação do efeito da temperatura sobre a enzima estabelece o tipo de 

processo industrial que ela poderá ser aplicada. A temperatura propícia para a ação 

de xilanase de bactérias e fungos varia entre 40 e 70 º C. No presente estudo, a 

XynBS27-r apresentou maior atividade em 75 º C. Além disso ela retém mais de 80% 

de sua atividade em temperaturas entre 60 e 80 º C (Fig. 18). No trabalho com a 

XynBS27-g obteve sua maior atividade a temperatura de 60 e 65 º C (127). 
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Figura 18. Efeito da temperatura na atividade xilanolítica da XynBS27-r em pH 4,8. 

Atividade foi expressa em relação à maior atividade. Ensaios realizados em triplicata. 

 

 Podemos observar na literatura que a temperatura ótima das xilanases 

produzidas por diferentes Streptomyces variam de 50 a 60 º C (143), Streptomyces 

sp. AMT-3 55-65 º C (151), Streptomyces sp. 7b 50 º C (130), Streptomyces cyaneus 

SN32 50 º C (146), Streptomyces sp. CS628 60 º C (128), porém existe um interesse 

em xilanase que possam atuar em temperatura mais elevadas, característica 

encontrada em XynBS27-r e que corroboram com as xilanase do Streptomyces sp. 

SU9, que tem sua maior atividade em 80 º C (130) e S. viridosporus 65-70 º C (141). 

 O Streptomyces sp. SWU10 secretado por P. pastoris purificou duas xilanases, 

Xyn2A e Xyn2B, ambas apresentaram atividade ótima na temperatura de 60 º C (134). 

 

6.4.2.2. Determinação do pH ótimo da XynBS27-r purificada 

 Outro fator que afeta significativamente a atuação das xilanases é o pH do 

meio. No presente trabalho foi constatado que a XynBS27-r trabalha bem em uma 

ampla faixa de pH, mantendo mais de 60 % de sua atividade entre os pHs 5,0 a 8,5. 

Sua maior atividade foi observada em pH 6,0 à 50 º C (Fig. 19). A XynBS27-g de Li e 

colaboradores (2009) obteve maior atividade em pH 5 a 7. 
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Figura 19.Efeito do pH na atividade xilanolítica da XynBS27-r em 50 º C. A concentração 

iônica para todos os tampões foi de 0,05 mol L-1: Mcllvaine (pH 3 a 7) e Tris-HCl (pH 8 

a 9). Atividade foi expressa em relação à maior atividade.  Os valores representam a 

média e o desvio padrão de três experimentos diferentes. 

 

Para a xilanase estudada por Song e colaboradores (2013), a enzima exibiu 

máxima atividade quando incubada em uma faixa de pH entre 5,5 e 8,5, o que mostra 

um comportamento semelhante ao observado neste trabalho, ou seja mantém até 

80% de sua atividade nos pH de 5,5 a 6,5 e mais de 60% entre 4,5 a 8,5 (152). 

 Pode ser observado na literatura que o pH ótimo das xilanases de muitos dos 

Streptomyces varia de 5,0 até 12 (143). Os trabalhos: Streptomyces sp. AMT-3 (151), 

Streptomyces sp. 7b (130), Streptomyces cyaneus SN32  (146) todos apresentaram 

pH ótimo de 6,0 que corroboram com o presente estudo, já o Streptomyces sp. CS628 

(128) possui seu pH ótimo 11, Streptomyces sp. SU9 que tem sua maior atividade pH 

9,0 (130) e S. viridosporus 7-8 (141). 

 A enzima de Trichoderma inhamatum apresentou pH ótimo para XylI de 5,0 e 

para XylII de 6,00 (137). O Bacillus arseniciselenatis DSM15340 tem pH ótimo 6-10 

(149). No trabalho de (134) com Streptomyces sp. SWU10 secretado por P. pastoris 

purificou duas xilanases, Xyn2A e Xyn2B, ambas apresentaram atividade ótima em 

pH 6,0. 
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6.4.2.3. Termoestabilidade da XynBS27-r purificada 

 A estabilidade térmica da xilanase purificada foi estudada através da 

determinação da meia-vida da enzima. Para isso a enzima foi incubada em tampão 

citrato de sódio pH 6,0 nas temperaturas de 50 º C, 60 º C e 70 º C (Fig. 20). Pode-se 

observar que a enzima, embora tenha temperatura ótima de 75 º C, ela não consegue 

se manter estável quando incubada à 70 º C por mais de 15 minutos. Na temperatura 

de 60 º C a enzima mantem mais de 60% da sua atividade por até 120 min. Na 

temperatura de 50 º C a enzima retém mais de 80% de sua atividade inicial mesmo 

após 360 minutos de incubação.  

 

 

 

Figura 20. Termoestabilidade (50, 60 e 70 º C) durante 360 min na atividade da 

XynBS27-r em pH 6,0. Atividade foi expressa em relação à atividade inicial. 

 

 A xilanase de Streptomyces sp. AMT-3 possui sua meia vida à 55 º C após 20 

h de incubação, porém à 65 º C ela não mantém sua atividade (151); a xilanase do 

Streptomyces sp. 7b foi incubada a 50 º C e teve sua meia vida em 50 minutos (130); 

a xilanase do Streptomyces  sp OM 09 apresentou meia vida à 50 º C em 15 minutos  

(153); a xilanase  do Streptomyces sp. CS628 durante uma hora de incubação à 50 º 

C manteve sua atividade, à 60 º C reteve 80% da atividade inicial, 70% à 70 º C e 20% 

à 80 º C (128); a xilanase do  Streptomyces sp. SU9 possui uma faixa de estabilidade 

entre 60 e 100 º C (130) e S. viridosporus de 25 a 80 º C (141). 
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 Deesukon e colaboradores (2011) purificou duas xilanases de Streptomyces 

sp. SWU10 secretado por P. pastoris, Xyn2A e Xyn2B, ambas apresentaram após 1 

h de incubação 80% de sua atividade de 60 a 80 º C e 50% de sua atividade à 90 º C 

(134). O trabalho de Kumar e colaboradores (2016) incubou por 4 h a xilanase 

purificada secretada pelo Streptomyces sp. RCK-2010 e à 55 º C obteve 55% da 

atividade inicial e à 60 º C 50% de sua atividade inicial (154).  

 A xilanase secretada pelo S. thermocarboxydus MW8 foi incubada por 20 H em 

diferentes faixas de temperatura (30-70) e a enzima se mostrou estável até a 

temperatura de 50 º C retendo 100% de sua atividade inicial, a 55 º C 90% e nas 

temperaturas de 60, 65 e 70 º C foi completamente inibida após as 20 h de incubação 

(136). 

 O presente trabalho possui resultados de termoestabilidade superiores ao 

trabalho da endo-1,4-β-xilanase de Schizophyllum commune secretada por P. 

pastoris, a enzima não apresentou estabilidade nas temperaturas de 50 e 60 º C, em 

5 min as atividades foram de 50 e 20%, respectivamente e em 15 min apenas 15% 

para as duas temperaturas (152). 

 As características da XynBS27-r sugerem que esta enzima apresenta um 

interesse industrial, visto que além de ser ativa em altas temperaturas, ela também é 

termoestável.  

 A termoestabilidade é uma característica importantíssima para o emprego das 

enzimas em processos industriais. Ser ativa em temperaturas elevadas diminue a 

chance de contaminação do processo. Apresentar termoestabilidade reduz a 

necesidade de adicionar mais enzima em processos mais demorados. Esta 

propriedade é fundamental para os processos biotecnológicos (154).  

 

6.4.2.4. Efeito do pH na estabilidade da XynBS27-r purificada 

 O efeito do pH na estabilidade da XynBS27-r purificada foi analisado 

incubando-se a enzima por 360 min nos valores de pH 5,0, 6,0 e 7,0. A atividade 

xilanolítica relativa é apresentada na figura 21. Pode-se observar que no pH 5,0 a 

enzima apresentou 70% de sua atividade após os 360 min e manteve 100% de sua 

atividade durante 120 min. Já no pH 6,0 a enzima aumentou sua atividade em 30% 

nos primeiros 15 min, aumentou sua atividade em 20% em 60 min e após 360 min 

ainda mantinha 100% de sua atividade inicial. No pH 7,0 a enzima apresentou 80% 

de sua atividade após 180 min e após 360 min ela retinha 60% da atividade inicial.  
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 Os resultados para estabilidade do pH no trabalho de (127) mostram que a 

XynBS27-g tem ampla faixa de estabilidade (4-12) retendo mais de 80% após 1 h de 

incubação. As enzimas Xyn2A e Xyn2B apresentaram após 16 h de incubação 80% 

de sua atividade inicial nos pHs entre 2-9 (134). Os dados do presente trabalho são 

mais promissores que de outros trabalhos com xilanase de Streptomyces.  

 

 

Figura 21. Efeito do pH na estabilidade da XynBS27 purificada durante 360 min à 50 º C. 

Atividade foi expressa em relação à atividade inicial. 

 

 O trabalho de Bajaj e Singh (2010) após 1 h de incubação obteve 60ºC obteve 

60% de sua atividade inicial em pH 5,0 e 9,0; 80% em pH 8,0 e 90% em pH 9,0 (130). 

Ray (2011) incubou-se xilanase por 1 h em pH 5,0 e 7,0 reteve 80% de sua atividade 

inicial e em pH 6,0 100% (153). 

 A xilanase estudada por Chi e colaboradores (2013) secretada pelo S. 

thermocarboxydus MW8 foi incubada por 20 h em diferentes faixas de pH (5-10) e a 

enzima se mostrou estável até o pH 9, retendo 100% de sua atividade inicial (136). 

Kamble e Jadhav (2012) testou a estabilidade do pH da xilanase de um Bacillus em 

uma faixa que variou de pH 6 a 11 durante 4 horas, em pH 6 e 7 reteve 70% da 

atividade inicial, em pH 8 e 9 65%, pH 9 e 10 60% e em pH 11 50% da sua atividade 

inicial (149). 
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6.4.2.6. Efeito dos íons metálicos e agentes desnaturantes na atividade 

XynBS27-r 

 Alguns estudos demonstram que a atividade das enzimas é fortemente 

influênciada por íons metálicos, sais e outras substâncias. Esses íons podem 

participar da manutenção da estrutura terciária da proteína ou do sítio ativo. Os íons 

utilizados foram selecionados de acordo com a literatura, são íons descritos como 

indutores ou inibidores a produção da atividade das enzimas. Como a XynBS27-r não 

apresentou nenhuma outra atividade holocelulolítica além da xilanolítica, podemos 

considerar como sendo uma preparação pura, tendo sido incubada com íons 

metálicos, EDTA, SDS e β-mercaptoetanol, na concentração de 5 mM, a fim de se 

detectar alterações em sua atividade xilanolítica (Tabela 8).  

 

Tabela 8. Efeito de íons e agentes desnaturantes na atividade da XynBS27-r 

  
Atividade Relativa 

(%)b 

Íonsa Xilanase 

Controle Negativo 100 ± 2,1 

AlCl3 113 ± 2,3 

NH4Cl 142 ± 2,8 

BaCl2 147 ± 2,8 

CaCl2 99 ± 3,0 

CuCl 72 ± 4,0 

LiCl 101 ± 3,1 

MgCl2 135 ± 3,0 

HgCl 34 ± 1,4 

AgCl 0,0 

NaCl 98 ± 3,0 

KCl 90 ± 1,5 

MnSO4 54 ± 1,7 

ZnSO4 67 ± 2,1 

FeSO4 63 ± 2,3 

β-mercaptoetanol 152 ± 2,3 

EDTA 91 ± 2,0 

SDS 51 ± 2,0 
a A concentração final da reação foi 5 mM.  

b Atividade relativa é expressa em porcentagem em relação ao controle (100% com atividade enzimática 

de  5 U/mL). 
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Os sulfetos de Mn+, Zn+, Fe+ inibiram 30% da atividade inicial da enzima e o 

agente desnaturante SDS inibiui mais de 49%. Esses resultados nos ajudam a 

determinar que tipos de aditivos  precisam ser excluídos ou podem ser incluídos para 

a aplicação industrialda XynBS27-r. Os indutores foram os cloretos Al3+ (13%), NH4+ 

(42%), Ba2+ (47%) e Mg2+ (35%), o β-mercaptoetanol induziu em 52%. Os dados do 

trabalho de (141) diferem em concentração e alguns íons, mas corroboram com os 

resultados obtitidos para XynBS27-r. 

 O efeito dos íons metálicos bivalentes pesquisados neste estudo, foi 

igualmente investigado em ensaio de atividade da xilanase de P. occitanis (PoXyn2) . 

O efeito dos íons na atividade de PoXyn2 foi realizado à 45 º C e os resultados 

indicaram um aumento de 103-106% da atividade da enzima na presença de 5 mM 

de íons metálicos de Co2+ , Cu2+ , Fe2+ e Zn2+. No entanto , na presença 5 mM dos 

íons metálicos Ca2+ e Mg2 +, a atividade da enzima diminuiu ligeiramente da sua 

atividade inicial para 92,36% e 91,24% , respectivamente (32). 

 No estudo de Rahman e colaboradores (2014) a atividade da enzima foi 

altamente reprimida por SDS. Em contraste, ao trabalho da xilanase a partir de 

Streptomyces sp. B-12-2 de Han e colaboradores (2010) que não era afetada por SDS. 

A inativação total devido ao SDS já foi relatado para xilanases de diferentes origens, 

onde a inativação foi atribuída ao desdobramento de enzimas sob tal condição (155). 

 No estudo feito por Silva e colaboradores (2015) as xilanases (XylI e XylII) 

foram inibidas apenas por Hg+ testados a 2 mM e 10 mM em mais de 80%, SDS em 

mais de 90%, dados que corroboram com os apresentados para XynBS27-r. O (135) 

que trabalhou com xilanase do Streptomyces sp. CS624, apresentou resultados que 

corroboram com o dado trabalho para os seguintes íons (10 mM): o Mg2 + e o Zn + 

inibiram em mais de 30%, K+  inibição de 100% e os agentes desnaturantes SDS e β-

mercaptoetanol também reduziram a atividade inicial em mais de 20%. 

 No trabalho de Deesukon e colaboradores (2011) as xilanases secretadas 

por Streptomyces sp. SWU10 foram incubadas com íons metálicos na concentração 

de 5 mM e os íons Cu2+, Ba2+, Fe2+ e Hg+ reduziram a atividade em 12%, 23%, 35% e 

94%, respectivamente e nenhum íon ou agente desnaturante alterou a atividade inicial 

das enzimas. A ação dos íons metálicos na atividade da xilanase secretada pelo S. 

thermocarboxydus MW8, na mesma concentração utilizada no presente trabalho (5 

mM) e os íons que reduziram a atividade inicial da enzima foram: Mn2+ (20%), Mg2+ 

(35%), Ca2+ (60%) e Zn+ (100%); enquanto os íons K+ e Na+ aumentaram em 10% e 
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20%, respectivamente a atividade enzimática (136).  Diferentemente do observado 

para XynBS27-r, onde a redução da atividade pelo EDTA foi  de 9%, este agente 

quelante reduziu em 50% a atividade da xilanase S. thermocarboxydus MW8. 

 

6.4.2.7. Efeito da glicose e xilose sobre a atividade de XynBS27-r 

 Estudar o efeito da xilose e glicose sobre a atividade enzimática é muito 

importante, pois os dados observados podem auxiliar no melhor delineamento de 

protocolos quando da aplicação das enzimas em processos biotecnológicos. As -

xilosidases contribuem para a redução do produto final, xilobiose, que inibe as endo-

xilanases (156). Contudo, várias xilanases são totalmente ou parcialmente inibidas até 

mesmo em baixas concentrações dos monossacarídeos xilose e glicose. 

  Na tabela 9, pode ser verificado que a enzima apresentou mais de 50% da 

sua atividade, mesmo em presença de 140 mM de glicose. Contudo, quando a 

concentração de glicose alcançou 320 mM a XynBS27-r apresentou apenas 10% da 

atividade inicial. Na concentração de 400 mM houve completa inibição. Para o ensaio 

com xilose observou-se que a 180 mM a enzima reteve mais 57% da sua atividade 

inicial e que em concentração de 240 mM ela ainda apresentou mais de 20% de sua 

atividade (Tabela 9). 

 A repressão da atividade de xilanase por monossacarídeos tem importante 

implicações para a hidrólise enzimática na produção de biocombustível, a partir de 

biomassa lignocelulósica. Isto é relevante, pois  os monossacarídeos são liberados 

após processos de pré-tratamento da biomassa (157). 

 Para avaliar o efeito de monossacarídeos sobre a xilanase rPcXyl de P. 

chrysosporium, (158) examinaram a atividade desta enzima na presença de várias 

concentrações de glicose, xilose e arabinose. Xilose e arabinose exerceram um efeito 

mais forte sobre rPcXyl, do que a glicose. Xilose, arabinose e glicose aumentaram a 

atividade da enzima em 151%, 126% e 123%, respectivamente, em concentrações de 

5 mm. Na concentração de 10 mM, glicose ainda reforça a atividade da enzima, 

enquanto a xilose e arabinose diminuiram a atividade. Todos os três açúcares inibiram 

a atividade enzimática em concentrações de 50 mM ou superiores.  
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Tabela 9. Efeito da glicose e xilose na atividade da XynBS27-r. 

Concentração Atividade Relativa (%)a 

(mM) Glicose Xilose 

0 100 ± 0,86 100 ± 0,67 

10 94,4 ±1,00 98,1 ± 0,34 

20 85,6 ± 0,55 94,4 ± 0,48 

40 85,3 ± 0,39 81 ± 0,61 

80 78,8 ± 0,09 68,8 ± 0,87 

100 73,3 ± 0,22 67,7 ± 0,92 

120 66 ± 0,89 63,9 ± 0,53 

140 51 ± 0,47 60,2 ± 0,49 

160 48,9 ± 0,99 59,6 ± 0,5 

180 48,3 ± 0,71 57,1 ± 1,0 

240 28,5 ± 0,53 20,5 ± 0,96 

320 10 ± 0,94 N. D. 

400 N. D. N. D. 

500 N. D. N. D. 

600 N. D. N. D. 

800 N. D. N. D. 

1000 N. D. N. D. 
a Atividade relativa é expressa em porcentagem em relação ao controle (100% com atividade 
enzimática de  5 U/mL). Os valores representam a média e o desvio padrão de três experimentos 

diferentes. 

 

   

 Os dados do presente trabalho demonstraram que a XynBS27-r é mais 

tolerante à maiores concentrações de açúcares do que a rPcXyl. Vários trabalhos 

relatam que enzimas podem ser tolerantes aos açúcares, característica importante 

para a utilização em processo de fermenteção (157,159,160). 

 

6.4.2.8. Determinação dos parâmetros cinéticos (Km e Vmáx) da XynBS27-r 

 A velocidade de reação da XynBS27-r purificada foi determinada em função 

da concentração do substrato nas condições ótimas de pH e temperatura . Os valores 

das constantes cinéticas da XynBS27-r purificada foram determinadas e estão 

demonstrados na figura 22.  

 A XynBS27-r purificada apresentou os valores de 12,38 mg/mL e 13,679 

µmol.min-1.mL-1 para Km e Vmáx, respectivamente. No trabalho de Li (2009) XynBS27 

purificada apresentou os valores de 2,31 mg/mL e 4,962 µmol/(min.mL) para Km e 

Vmáx. Os resultados obtidos por Rahman e colaboradores (2014) foram 6,4 mg/mL e 
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437 µmol/(min.mL) para Km e Vmáx, respectivamente. No trabalho de Mander e 

colaboradores (2014) os valores para Km e Vmáx foram de 5,61 mg/mL e 74,62 

µmol/(min.mL), já para Chi e colaboradores (2013) (136)foram de 1,71 mg/mL e 

357,14 U/mg e Li e colaboradores (2008)  Km de 2,43 mg/ mL e Vmáx de 490,87 U/mg 

(133). 

 

 

Figura 22. Propriedades cinéticas da enzima XynBS27-r purificada. Gráfico do duplo 

recíproco correlacionando o inverso da concentração do substrato com o inverso da 

velocidade da reação. 

 

6.4.2.9.  Efeito da xilose sobre a atividade da XynBS27-r 

Para saber o tipo de inibição que a enzima XynBS27-r sofre por xilose, a enzima 

foi submetida a incubação com 40 mM, 80 mM e 180 mM do inibidor e a análise foi 

realizada pelo gráfico de Lineweaver-Burk.  O resultado indicou que ocorre inibição 

competitiva, sendo determinada quando a reta intercepta o eixo-Y, havendo aumento 

do valor de Km e o Vmáx se mantém igual ao da reação na ausência do inibidor. 
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Figura 23. Gráfico do duplo recíproco para determinar os valores de Km e Vmáx da 

XynBS27-r na presença de 40, 80 e 180 mM de xilose. 

 

Na presença de 40 mM de xilose, variando as concentrações de substrato, o 

valor de Km foi alterado de 12,38 mg/mL (sem inibidor) para um Km de 17,76 mg/mL; 

na presença de 80 mM o Km foi de 20,7 mg/mL e de 180 mM o valor de Km foi de 

22,5 mg/mL. Nota-se, por meio da comparação dos valores de Km sem inibidor e na 

presença de diferentes concentrações de xilose, que não houve mudança significativa 

entre o valor de Km (13,679 µmol.min-1.mL-1 sem inibidor, 13,054 µmol.min-1.mL-1 a 40 

mM; 13,927 µmol.min-1.mL-1 a 80 mM e 13,458 µmol.min-1.mL-1 a 180 mM), sugerindo 

que a xilose atua como um inibidor competitivo (Fig. 23). 

  

6.5. Aplicação da enzima recombinante XynBS27 

6.5.1. Análise do produto da hidrólise da xilana 1% após 6 h de 

incubação com XynBS27-r 

 Os produtos liberados pela hidrólise de 1% de xilana pela XynBS27-r foram 

analisados por cromatografia de camada delgada (TLC). A TLC é um método simples, 
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que provê muitas informações sobre os oligonucleotídeos liberados durante a hidrólise 

enzimática (Fig. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Cromatografia de camada delgada feita com o hidrolisado obtido a partir de 

reações com XynBS27-r em xilana 1%. 1) Tempo 0 h; 2) 1 h; 3) 2 h; 4) 4 h e 5) 6 h de 

hidrólise. Xilo-oligossacarídeos foram utilizados como marcadores (X1 – xilose, X2 – 

Xilobiose, X3 – Xilotriose e X4 – xilotetraose). Foi aplicado 10 µl de cada amostra sobre 

a placa de sílica. 

 

Em todas as reações de hidrólise foram observados a liberação de xilose e 

outros xilooligômeros, pode-se notar bandas que sugerem a presença/hidrólise com 

liberação de xilobiose, xilotriose, xilotetrose e xilopentose. A TLC é um método de 

deteção qualitativo, vale ressaltar que para saber as concentrações de cada 

xilooligômero se faz necessário análise por cromatografia líquida de alta eficiência 

(HPLC), por meio deste método se obtem resultados quantitativos. 

 Ultimamente, os xilo-oligossacarídeos, devido ao seu potencial prebiótico, 

têm sido muito aplicados nas indústriais alimentar e medicinal. Especialmente, 

xilobiose e xilotriose, que podem ser usadas diretamente em ingredientes alimentares. 

Estes XOS são descritos como capazes de modular positivamente a microflora 

intestinal e suprimirem o crescimento da microbiota patogênica (161). 

 

 

 1       2      3      4       5      X1    X2    X3    X4    
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6.5.2. Hidrólise do BCA, pré-tratado por explosão a vapor, pela 

XynBS27-r  

A hidrólise da celulose é dificultada pela sua interação física com a 

hemicelulose e lignina.  Logo, uma mistura enzimática contendo diferentes enzimas 

envolvidas na hidrólise de cada parte da estrutura lignocelulósica é crucial para 

aumentar os rendimentos da hidrólise enzimática (17). A hidrólise eficiente da fração 

de hemicelulose poderia ter um efeito sinérgico, por aumentar a acessibilidade de 

celulases às fibras de celulose e melhorar o processo de hidrólise enzimática. Desta 

forma, o emprego de xilanases torna possível a redução das cargas de enzimas 

utilizadas durante os processos de hidrólise em escala industrial. Pesquisas, recentes, 

sugerem que as hemiceluloses, em particular sob a forma de xilana e seus oligômeros, 

podem inibir à atividade das celulases. A remoção de hemiceluloses ou eliminação 

dos seus efeitos negativos pode, por conseguinte, tornar-se crucial para a realização 

da conversão de celulose a glicose (162,163). 

Até mesmo uma baixa quantidade de xilana residual pode limitar a extensão e 

a taxa de hidrólise da celulose. Tem sido relatado por diversos autores que a 

suplementação dos coquetéis de celulases com xilanases claramente aumentam a 

hidrólise da celulose presente em materiais lignocelulósicos contendo xilana (164).  

Foi proposto uma análise com a XynBS27-r suplementada com celulase 

comercial Accelerase 1500 (DuPont) durante a hidrólise do BCA. A suplementação 

aumentou a produção de glicose a partir da hidrólise do BCA, o que mostrou a 

capacidade desta enzima de melhorar a hidrólise de celulose e tornar o processo mais 

eficiente (Fig. 25). 
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Figura 25. Efeito da suplementação de Accelerase® (ACR) com a hemicelulase 

recombinante XynBS27-r (com 5 FPU e 5 U respectivamente) durante a hidrólise de BCA 

pré-tratado por explosão a vapor. A hidrólise ocorreu por 48 h, 50 º C, pH 6,0, 140 rpm. 

Foi realizado teste de t student e foi verificado que os resultados foram significantes ao 

nível de significância de p ≤ 0,05. 

 

O gráfico mostra que em 6 h de hidrólise houve liberação de 80 mg/dL de 

glicose utilizando a XynBS27-r suplementada com a ACR, em 24 h 92 mg/dL de 

glicose foi liberada e em 48 h 107 mg/dL de glicose foi liberada. 

O resultado obtido com a hidrólise enzimática do BCA com apenas a XynBS27-

r, mostrou que houve baixa liberação de glicose, porém com a adição da mistura de 

hemicelulases ao ACR foi possível observar um aumento gradual até 48 h, culminando 

em 24 mg/dL a mais de glicose como produto final (Fig. 25).  

Durante a hidrólise foi observado que a suplementação com XynBS27-r em 

combinação com celulase comercial (ACR e Cellic – Novozymes) aumentou em 22.5% 

o rendimento da hidrólise. Esse dado mostra o potencial apresentado pelas enzimas 

recombinantes para melhorar a hidrólise enzimática, tornando todo o processo mais 

eficaz. Esse resultado pode ser observado na TLC (Fig. 26) que mostra 

qualitativamente o resultado da hidrólise do BCA, com ACR e XynBS27-r, e os dados 

corroboram com o obtido na hidrólise enzimática.  
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Figura 26. Cromatografia de camada delgada feita com o hidrolisado obtido a partir de 

reações com XynBS27-r e ACR em BCA. B - Branco sem enzima, A – Apenas ACR, X - 

XynBS27-r, A + X – ACR com XynBS27-r, G – Glicose 1% e X – Xilose 1%. As reações 

foram realizadas em 6 h, 24 h e 48 h. 

 

Dados da literatura apontam que a xilose, especificamente, os xilooligômeros 

solúveis liberados a partir da hemicelulose durante a hidrólise enzimática, apresentam 

uma importante barreira à ação das celulases por inibição competitiva a atividade das 

celulases (165). Por esse motivo, é importante a suplementação com xilanases e β-

xilosidases, visto que a remoção química ou enzimática da xilana e xilooligômeros 

antes da adição de celulases proporciona um método particularmente importante de 

aumentar a eficácia das celulases e reduzindo a inibição e e melhorando o 

desempenho da hidrólise (162).  

 

6.5.3. Teste de sinergismo 

A ação sinergística entre -xilosidases e xilanases é requerida para completa 

degradação da xilana em xilose (166,167). As extremidades não-redutoras dos xilo-

oligossacarídeos, gerados a partir da atividade de endo-1,4-β-xilanase, são 

hidrolisadas pela ação das β-xilosidases para liberação da xilose. Assim, a produção 

de xilose como uma importante matéria-prima industrial é realizada cooperativamente 

por endo-xilanases e β-xilosidases (168). 

No presente trabalho, foi realizada a hidrólise da xilana beechwood em reações 

sequenciais e simultâneas utilizando as enzimas XynBS27-r e β-xilosidases (Tabela 
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10). A β-xilosidases (HXYLA) foi gentilmente cedida pela Dra. Lorena Cintra, que 

obteve seu titulo de doutora pelo Programa de Pós-graduação da Universidade de 

Brasília-UnB, sob orientação do professor Dr. Cirano José Ulhoa. A HXYLA é uma 

enzima secretada pelo fungo Humicola grisea que apresenta massa molecular de 37 

kDa, pH e temperatura ótima de 7,0 e 50 º C, respectivamente. A enzima foi 

caracterizada como bifuncional, apresentando atividade de β-xilosidase e 

arabinofuranosidase. O valor de Km e Vmax foram de 2,13 mM e 52,35 mol/min/mg, 

respectivamente. A HXYLA apresentou elevada tolerância a xilose, com um valor de 

Ki de 350 mM. Foi determinado que a xilose é um inibidor não-competivivo (169). 

Tabela 10. Resultado da hidrólise de xilana Beechwood por XynBS27-r e HXYLA em 

reações simultâneas e sequenciais. 

Enzima adicionada 
Xilana Beechwood1 

1ª Reação 2ª Reação Açúcar redutor (mg/mL) Sinergismoa 

XynBS27-r -------- 2,53 ± 0,05 -------- 

HXYLA -------- 0,075 ± 0,01 -------- 

XynBS27-r + HXYLA  -------- 2,96 ± 0,07 1,13* 

HXYLA XynBS27-r 4,54 ± 0,08 1,74* 

XynBS27-r HXYLA 5,31 ± 0,08 2,04* 

* diferença significativa no nível p <0,05 (teste de t de Student) 
a - Sinergismo é definido como a razão de equivalentes de xilose liberados a partir de reações 

enzimáticas. 
1 - Xilana beechwood: 83,7 % xilose, 9,4 % de ácido glucurônico e 6,9 % outros açúcares  

 

O efeito entre duas enzimas pode variar quando elas são utilizadas 

simultaneamente ou sequencialmente na hidrólise de um substrato (17). Foi obtido um 

grau de sinergia de 1,13 quando as enzimas foram utilizadas simultaneamente para 

hidrólise de xilana beechwood. A combinação entre as enzimas XynBS27-r e HXYLA 

liberou mais açúcares redutores em todas as reações sequenciais, comparado com 

as reações simultâneas, mostrando sinergismo significativo na hidrólise de xilana 

beechwood (Tabela 10). Similar aos resultados obtidos, a suplementação com uma β-

xilosidase aumentou a liberação de açúcares redutores durante a hidrólise da xilana 

beechwood mais do que com uma endo-xilanase sozinha (170).  

Os resultados das reações sequenciais mostraram que a quantidade de 

açúcares redutores aumentou, conferindo um grau de sinergismo de 1,74 quando a 
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HXYLA foi adicionada antes que a XynBS27-r. Quando a enzima HXYLA foi 

adicionada depois que a XynBS27-r, em reação sequencial, a quantidade de açúcares 

redutores liberados foi de 2,04. O sinergismo com uma endo-xilanase e -xilosidase 

na hidrólise da palha de milho, foi observado em reação uma simultânea com um grau 

de sinergismo de 1,10 (171). De acordo com (17) o grau de sinergismo é também 

dependente das características do substrato e de outras condições experimentais, tais 

como a quantidade de enzima e tempo de hidrólise.  

Os produtos liberados pela hidrólise com as enzimas XynBS27-r e HXYLA 

foram analisados por cromatografia de camada delgada (TLC), que é um método 

simples que provê muitas informações sobre os oligonucleotídeos liberados durante a 

hidrólise (Fig. 27). Em todas as reações de hidrólise onde foram utilizadas as duas 

enzimas, simultâneas ou sequencialmente, foram observados a liberação de xilose.  

 

 

 

Figura 27. Cromatografia de camada delgada feita com o hidrolisado obtido a partir de 

reações com XynBS27-r e HXYLA. Foi aplicado 10 µL de cada amostra sobre a placa de 

sílica. 1- X1; 2- XynBS27-r; 3-HXYLA; 4-XynBS27-r+HXYLA; 5- HXYLA/XynBS27-r; 6- 

XynBS27-r/HXYLA; 7-Xilose; 8-Xilobiose; 9-Xilotriose e 10-Xilotetraose. 
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6.5.4. Hidrólise de diferentes resíduos lignocelulósicos com 

sobrenadante contendo a enzima XynBS27-r 

 Para avaliar a ação da enzima XynBS27-r em diferentes resíduos 

lignocelulolíticos, foi realizada uma hidrólise com diferentes substratos: xilana 

beechwood (como critério de comparação), a farinha de soja, farinha de trigo e farelo 

de trigo. Este experimento visava observar qual seria o efeito da XynBS27-r sobre 

diferentes compostos lignocelulósicos visando produção de XOS (Tabela 11).  

 

Tabela 11. Hidrólise de resíduos lignocelulósicos por XynBS27-r. 

Substrato (10%) Açúcar redutor (mg/mL) 

Xilana  7,56 ± 0,8 

Farinha de soja N. D. 

Farinha de trigo 1,20 ± 0,3 

Farelo de trigo 1,50 ± 0,6 
a – Activity not detected 

Ensaios realizados em triplicata. 

 

A hidrólise desses substratos podem liberar xilo-oligossacarídeos (XOS) que 

possuem efeito benéfico sobre a microbiota intestinal, aumentam a digestibilidade e 

demonstram um grande potencial de utilização em vários produtos farmacêuticos, e 

em aplicações agrícolas; porém, o maior mercado para o seu desenvolvimento está 

nos alimentos. Nestes, os XOS apresentam muitas vantagens, se comparados com 

outros oligossacarídeos em termos de estabilidade e efeitos à saúde humana (172). 
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Figura 28. Hidrólise de resíduos lignocelulósicos (10%) contendo 5 U de 

XynBS27-r em tampão Macllavaine pH 6,0 a 50 º C, 100 rpm por 6 h. 1- Farinha 

de soja sem enzima; 2- Farinha de soja com XynBS27-r; 3- Xilana sem enzima; 

4- Xilana com XynBS27-r; 5- Farinha de trigo sem enzima; 6- Farinha de trigo 

com XynBS27-r; 7- Farelo de trigo sem enzima e 8- Farelo de trigo com XynBS27-

r. 

  

Os dados apresentados na tabela 11 indicam que a hidrólise da xilana pela 

XynBS27-r levou à liberação de 7,56 mg/mL de açúcar redutor (AR), enquanto que da 

farinha de soja não houve produção de AR, a farinha de trigo liberou 1,2 mg/mL e o 

farelo de trigo 1,5 mg/mL. Esses dados quantitativos foram confirmados utilizando a 

cromatografia de camada delgada, onde observou-se, de forma qualitativa, a liberação 

de açúcares na hidrólise da xilana, farinha de trigo e farelo de trigo, tendo sido 

confirmado a ausência de hidrólise da farinha de soja (Fig. 28). 

 

 

6.5.5. Emprego do sobrenadante contendo a enzima XynBS27-r na 

panificação 

Xilanases têm grande potencial para uso na indústria de panificação. Existe 

forte evidência na literatura de que a aplicação de xilanases na panificação promove 

o aumento do volume do pão, redução da viscosidade e endurecimento, e aumento 

da vida de prateleira. A enzima pode substituir a adição de diferentes emulsionantes 

 1   2    3    4    5    6    7     8   
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e outros aditivos químicos utilizados na produção de pão. No entanto, para os 

melhores resultados, várias enzimas devem ser usadas em níveis ótimos????, visto 

que a sobredosagem tem efeitos adversos no produto final. Além disso, é uma boa 

estratégia para utilizar xilanase em combinação com outras enzimas, porque os 

efeitos sinérgicos de xilanase com outras enzimas poderá proporcionar melhores 

resultados, em comparação com a utilização apenas da XynBS27-r. 

O volume do pão é uma das características mais importantes da qualidade do 

pão. As propriedades melhoradas de manuseamento e estabilidade da massa são 

obtidos por ação de xilanase em pentosanos solúveis e insolúveis da farinha, 

aumentando assim a elasticidade do volume da rede de glúten, e estrutura do miolo 

de pão. Estas enzimas também podem contribuir para eliminar o uso de aditivos 

químicos, tais como o bromato. Além disso, melhora o volume pão, aumenta aroma e 

resulta em textura mais suave (Ahmad et al., 2014).  

No dado trabalho foi utilizado o sobrenadante contendo a XynBS27-r para testar 

sua eficiência em panificação. O sobrenadante possui atividade de xilanase ótima a 

uma temperatura igual a 70 ° C; entretanto, a 50 ° C apresenta mais de 70% da 

atividade ótima, característica favorável para o processo de panificação. 

A fim de avaliar se a enzima pode ser utilizado para fins industriais, testou-se a 

influência desta enzima na formulação do pão. Os parâmetros avaliados foram: 

volume, densidade, retenção de água, açúcar redutor, rigidez, consistência e dureza 

do miolo do pão. À formulação do pão foi feita sem enzima (controle) e com a adição 

de três concentrações: 7,5; 15 e 30 U/100 g de farinha de trigo. O volume é um  

parâmetro importante para avaliar a qualidade do pão.  

Os resultados mostraram (Fig. 29) um aumento do volume do pão com xilanase 

em comparação com o controle. O volume é calculado a partir do volume de 

deslocamento de grãos, o pão controle apresentou um volume de 2,82 L e os pães 

contendo 7,5; 15 e 30 U/100 g de farinha de trigo apresentaram volume de 3,3; 3,5 e 

3,2 L, respectivamente. Portanto houve um aumento de 17% quando adicionou-se 7,5 

U/100 g de farinha de trigo, 24% com 15 U/100 g e 13% com 30 U/100 g. No trabalho 

Abmad e colaboradores (2014) houve um aumento de até 17,86 e 15,85% em volume 

e no trabalho de (173) utilizando 90 e 180 U/Kg de farinha os pães apresentram 

aumento de 13 e 14% de aumento e no trabalho de (174) a suplementação com 15, 

30 e 45 U/ kg de farinha apresentou um aumento de 7, 13 e 14%, portanto os 
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resultados do dado trabalho apresentam características superiores, podendo afirmar 

que a utilização da XynBS27-r pode ser significativa na panificação. 

 

 

Figura 29. Comparação do volume dos pães formulados com a adição da XynBS27-r. 

Pão controle, sem XynBS27-r; pão contendo 7,5 U XynBS27-r/100g de farinha de 

trigo; pão contendo 15 U XynBS27-r/100g de farinha de trigo e 30 U XynBS27-r/100 

g de farina de trigo. 

 

A densidade de pão foi calculada com base na relação massa/volume. A 

densidade do pão controle foi de 261 g/L, as formulações apresentaram uma 

diminuição da densidade, apresentado 219, 217 e 223 g/L, a menor densidade foi 

encontrada a uma concentração de 15 U/100g de farinha de trigo (Tabela 12). A 

principal razão para a densidade diminuir quando os pães são tratados com enzimas 

está relacionada com o maior volume em relação ao controle (T0), como não há 

relação inversa entre volume e densidade; maior é o volume, menor será a densidade 

e vice-versa (175). Podemos observar que o aumento na dosagem de açúcar redutor 

realizou-se com o aumento da concentração de enzima. Houve um aumento de 23% 

quando adicionou 7,5 U/100 g, 35 % com 15 U/100 g e 58% com 30 U/100g de farinha 

de trigo. É nitidamente descrito na literatura (58) que os XOS, na alimentação, têm 

grande potencial pro-biótico e podem ser incorporados em muitos produtos 

alimentares, exercendo muitos benefícios nutricionais em várias espécies animais, 
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que por definição têm um trato intestinal povoado por um complexo ecossistema 

intestinal bacteriano. 

 

Tabela 12. Análise das propriedades do pão formulado com a adição da XynBS27-r. 

Amostra Controle 7,5 U/100 g 15 U/100 g 30 U/100 g 

Volume (L) 2,82 ± 0,18 3,30 ± 0,2  3,5 ± 0,2 3,2 ± 0,2 

Densidade (g/L) 261 ± 10,6 219 ± 9,5 217 ± 5,5 223 ± 5,9 

Açúcar redutor (mg/mL) 2,65 ± 0,1 3,28 ± 0,02 3,60 ± 0,1 4,19 ± 0,07 

Rigidez (N/mm) 9,70 ± 0,5 0,60 ± 0,03 0,53 ± 0,09 0,93 ± 0,04 

Consistência (kgf.mm) 9,80 ± 0,3 2,91 ± 0,1 3,08 ± 0,08 3,11 ± 0,1 

Firmeza (N) 14,19 ± 1,1 4,97 ± 0,9 5,07 ± 0,8 5,04 ± 0,8 

 

Na análise do perfil de textura avalia-se os parâmetros de rigidez, consistência 

e a firmeza. Todas as concentrações de enzimas utilizadas nas formulações de pão 

alteraram significativamente a rigidez, a dureza e a consistência do miolo do pão. No 

parâmetro de rigidez houve uma diminuição nos valores da análise de 93,9% quando 

utilizado uma concentração de 7,5 U/100g de farinha, 94,5% com 15 U/mL de farinha 

e 90,4% quando utilizado 30 U/kg, portanto a formulação com 15 U promoveu uma 

maior maciez no miolo do pão (Tabela 12).  

No parâmetro de consistência todas as formulações alteraram 

significativamente a consistência do miolo do pão. Houve uma diminuição nos valores 

da análise de 70,3% quando utilizado uma concentração de 7,5 U/Kg de farinha, 

68,6% com 15 U/mL de farinha e 68,3% quando utilizado 30 U/kg, o resultado mostra 

que a xilanase atuou de forma bem similar nas três formulações, a ação da enzima de 

fato melhorou a consistência em torno de 68% (Tabela 12).  

No parâmetro de firmeza todas as formulações promoveram diminuição dos 

valores quando comparado com o controle, houve uma diminuição de 64% nesta 

avaliação. Após a análise de todos os parâmetros pode ser visto que a utilização de 

15 U/100 g de farinha de trigo mostrou melhores resultados. No trabalho de Denise 

(2010) os pães adicionados de xilanase mostraram uma redução na firmeza do miolo 

de 25%. Os resultados apresentados por (176) demonstram valores inferiores ao do 

dado trabalho utilizando xilanase de leveduras e fungos em concentração de 90 U/100 

g de farinha.   
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O conteúdo de água do pão fresco está diretamente relacionada à sua maciez. 

O nível ideal de água para o miolo de pães frescos está entre 35% e 40% (177), 

portanto a retenção de água é importante para conservar a maciez do miolo. O pão 

controle reteve 71% de água, enquanto que em formulações com enzimas 7,5 

U/100g,15 U/100g e 30 U/100g de farinha de trigo observa-se a retenção de 80, 84 e 

80% de água, respectivamente (Tabela 13), portanto a formulação com enzima 

promove um aumento na retenção de água tornando o miolo do pão mais macio, estes 

dados corroboram com os descritos por Shah e colaboradores (2006). 

 

Tabela 13. Análise da retenção de água do pão formulado com a adição da XynBS27-r. 

Amostra Controle 7,5 U/mL 15 U/mL 30 U/mL 

Fatia (5x5 cm) (g)  14,1 ± 2,5  13,2 ± 1,9  12,5 ± 1,5 13,0 ± 2,0 

Peso seco (g) 10,0 ± 0,5 9,5 ±  0,6 9,1 ± 0,3 9,4 ± 0,4 

Água perdida (g) 4,1 ± 1,5 3,7 ±  1,25 3,4 ± 0,9 3,6 ±  1,2 

 

 Os resultados obtidos com a aplicação da XynBS27-r na panificação 

descortinam para uma enzima com uma promissora aplicação nesta área e direciona 

os olhares dos dos membros do grupo de pesquisa, que participaram deste estudo, 

para possíveis outras aplicações da XynBS27-r em outras áreas biotecnológicas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 
 

93 
 

7. CONCLUSÕES 

 

 No presente estudo, é relatada a expressão, purificação, caracterização e 

aplicação de xilanase XynBS27-r em P. pastoris.  

 A maior produção da XynBS27-r foi em 96 h de indução, 2% de metanol, à 28 

º C e 200 r.p.m (80 U/mL). 

 A XynBS27-r foi purificada em apenas uma etapa de cromatografia de exclusão 

molecular, apresentou atividade específica de 8.525 U/mg, sua maior atividade 

foi à 75 º C e pH 6, é termo estável e exibiu estabilidade em pH 5, 6 e 7.  

 A XynBS27-r apresenta massa molecular de 19 kDa e é ativa em zimograma.  

 Os íons testados Al3- , NH4+, Ba2+ e o Mg2+ foram indutores e os íons Ag+, Hg2+ 

e Cu2+ inibidores, os sulfetos de Mn2+, Zn2+, Fe3+ e os agentes desnaturantes 

EDTA e SDS inibiram a XynBS27-r. 

  A enzima é tolerante à altas concentrações de glicose e xilose.  

 O valor de Km e Vmax foram de 12,38 mg/mL e 13,679 µmol/(min.mL), 

respectivamente. A XynBS27-r apresentou elevada tolerância a xilose com um 

valor de Ki de 180 mM. Foi determinado que a xilose é um inibidor competivivo. 

 As enzimas HXYLA e XynBS27-r foram utilizadas simultâneas e 

sequencialmente na hidrólise de xilana beechwood durante a hidrólise de 24 h. 

O grau de sinergia foi significativo quando as enzimas foram utilizadas 

simultâneas (1,13) e sequencialmente (2,04). 

 Na hidrólise de xilana, farinha de trigo e farelo de trigo (10%), durante 6 h, com 

XynBS27-r houve liberação de XOS. 

 A suplementação de celulase comercial com a XynBS27-r na hidrólise do BCA 

promoveu um aumento na liberação de glicose em 22,5%.  

 A adição da XynBS27-r na panificação melhorou as características de volume, 

densidade, açúcar redutor, rigidez, consistência, firmeza e retenção de água 

do miolo do pão.   
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8. PERSPECTIVAS 

 Otimizar a produção da XynAS27-r por P. pastoris, por meio de 

planejamento experimental, variando a concentração da fonte de carbono, 

nitrogênio, OD inicial e faixas de pH; 

 Identificar os produtos das hidrólises (XOS) através de HPLC; 

 Produzir a enzima em fermentador, otimizando as condições de cultivo 

para obter uma elevada produtividade enzimática; 

 Realizar novos testes de hidrólise do BCA a fim de se minimizar a 

quantidade de enzimas utilizadas nos ensaios de suplementação de 

hemicelulases e celulases; e 

 Realizar estudos biofísicos estruturais da enzima XynBS27-r, como 

cristalografia. 
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