
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA E IMUNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOQUÍMICA 

 
 

 

 

DOUGLAS CHRISTIAN BORGES LOPES 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização funcional da xiloglucanase (CEL74A) de Trichoderma reesei na 

degradação de bagaço de cana-de-açúcar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2018 



 

 

 

DOUGLAS CHRISTIAN BORGES LOPES 

 

 

 

Caracterização funcional da xiloglucanase (CEL74A) de Trichoderma reesei na 

degradação de bagaço de cana-de-açúcar 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo para obtenção do título de 

Mestre em Ciências.  

 

Área de Concentração: Bioquímica  

  

 

Orientador: Prof. Dr. Roberto do Nascimento Silva 

Co-orientador: Dr. Renato Graciano de Paula 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2018 



 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         Lopes, Douglas Christian Borges 

Caracterização funcional da xiloglucanase (CEL74A) de 

Trichoderma reesei na degradação de bagaço de cana-de-açúcar. 

2018. 

               75 p. : il. ; 30 cm 

 

      Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Bioquímica. 

               Orientador: Roberto do Nascimento Silva. 

    Co-orientador: Renato Graciano de Paula. 

 

1. Trichoderma reesei. 2. Genômica funcional. 3. qRT-PCR.  

4. Xiloglucanase. 5. Bagaço de cana-de-açúcar. 5. Holocelulases. 

 

 
 
 



 

 

LOPES, D. C. B. Caracterização funcional da xiloglucanase (CEL74A) de Trichoderma 

reesei na degradação de bagaço de cana-de-açúcar. 2018. 75 f. Dissertação (Mestrado em 

Bioquímica) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2018.  

 

 

 

 

Aprovado em:  

 

 

 

Banca Examinadora  

 

 

 

Prof. Dr.        ______________________________________________  

Instituição:       ______________________________________________  

Julgamento:           ______________________________________________  

Prof. Dr.        ______________________________________________  

Instituição:       ______________________________________________  

Julgamento:          ______________________________________________  

Prof. Dr.        ______________________________________________  

Instituição:       ______________________________________________  

Julgamento:          ______________________________________________  

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, pois sem ele eu não teria esse trabalho. 

Aos meus pais e familiares pelo incentivo e apoio incondicional. 

Ao Prof. Dr. Roberto do Nascimento Silva pela paciência na orientação que tornou 

possível a conclusão desta dissertação, e também por ter aberto as portas do Laboratório 

de Biotecnologia Molecular e me dado a oportunidade de fazer parte desse incrível grupo 

de pesquisa. 

Ao meu co-orientador Dr. Renato Graciano de Paula pela paciência nas explicações dos 

procedimentos e entendimento dos resultados, o que contribuiu muito para a conclusão 

deste trabalho. Muito obrigado! 

Um agradecimento especial aos meus coleguinhas de laboratório Alinne, Amanda, 

Cláudia, Karol, Lili, Mariana Costa, Mariana Zerbini (costas largas), Renato (de novo), 

Wellington pela amizade e momentos de descontração, apesar de todo o bullying kkkkkk. 

Vocês são demais. Muito obrigado por tudo! 

Aos senhores Matheus Quintana Barreto e Dimitrius Santiago Passos Simões Fróes 

Guimarães pela amizade e “rolês” insanos que me fizeram participar durante esse período. 

Aos Prof(s). Dr(s). Maria Cristina Roque Antunes Barreira, Tie Koide, Marcelo Damario 

Gomes e Eduardo Brandt de Oliveira agradeço muitíssimo por disponibilizar o uso de 

alguns equipamentos sempre que necessitei. 

A todos os docentes do Departamento de Bioquímica e Imunologia pela transferência de 

conhecimento durante o mestrado. 

Às técnicas Zuleica, Silvia, Odete, Cacilda e Silvinha pelo apoio fornecido durante toda 

a etapa de desenvolvimento deste trabalho.  

À Maria Ivone de Campos, pela dedicação e eficiência em me auxiliar em todos os 

momentos em que precisei da sua ajuda durante o período do mestrado. 

Meus sinceros agradecimentos a todos aqueles que de alguma forma contribuíram para 

que a conclusão deste trabalho se tornasse possível. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (Processo: 

2016/09408-4) e Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) pelo auxílio financeiro que permitiu a realização desse projeto. 

 

 

http://www.fmrp.usp.br/comunidade-fmrp/informacoes-gerais/docentes/
http://www.fmrp.usp.br/comunidade-fmrp/informacoes-gerais/docentes/
http://www.fmrp.usp.br/comunidade-fmrp/informacoes-gerais/docentes/
http://www.fmrp.usp.br/comunidade-fmrp/informacoes-gerais/docentes/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não se pode criar experiência. É preciso passar por ela” 

(Albert Camus) 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O fungo filamentoso Trichoderma reesei é um dos principais fungos utilizados para a 

produção em larga escala de enzimas devido a sua grande capacidade de produção e secreção 

de holocelulases para aplicação em processos de sacarificação da biomassa vegetal 

lignocelulósica. Embora o T. reesei seja utilizado como um dos principais produtores de 

celulases a nível industrial, diversos processos e estudos são realizados com o objetivo de 

aprimorar o entendimento de todo o mecanismo de degradação de biomassa vegetal além de 

prover o aumento da eficiência tanto da produção quanto da atividade das celulases. No 

presente trabalho foi realizado a construção de uma linhagem mutante para o gene cel74a 

(codificando para uma xiloglucanase) e a caracterização funcional de CEL74A na regulação 

gênica de holocelulases durante o cultivo em bagaço de cana-de-açúcar. Os nossos resultados 

mostraram que deleção de cel74a possivelmente pode estar envolvida no sinergismo da 

regulação da expressão de holocelulases durante o cultivo em bagaço de cana-de-açúcar. A 

partir da análise do perfil de expressão gênica, foi possível observar a redução na expressão 

de todos os genes de celulases testados (cel7a, cel7b e cel6a) embora não tenha afetado a 

atividade enzimática, ao passo que as hemicelulases (xyn1 e xyn2) apresentaram aumento 

tanto na expressão quanto na atividade enzimática. Na linhagem Δcel74a, foi observado 

redução na liberação de glicose, xilose e galactose após a hidrólise de xiloglucano. Além 

disso, a atividade de CEL74A foi modulada na presença de cálcio e pode ser necessária para 

a atuação mais eficiente de outras enzimas envolvidas na degradação de xiloglucano. Desta 

forma, em T. reesei, CEL74A apresenta um papel importante tanto na regulação de genes 

holocelulolíticos quanto para a degradação eficiente de bagaço de cana-de-açúcar, 

contribuindo para a elucidação de mecanismos pelos quais este fungo utiliza para a utilização 

do bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono. 

 

Palavras-chave:  Trichoderma reesei; Genômica funcional; qRT-PCR; Xiloglucanase; 

Bagaço de cana-de-açúcar; Holocelulases 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The filamentous fungus Trichoderma reesei is one of the main fungi used for the large-scale 

production of enzymes due to their great capacity of production and secretion of 

holocellulases for application in saccharification processes of lignocellulosic plant biomass. 

Although T. reesei is used as one of the main producers of cellulases at industrial level, 

several processes and studies are carried out with the aim of improving the understanding of 

the whole plant biomass degradation mechanism, as well as increasing the efficiency of both 

the production and cellulase activity. In the present work the construction of a mutant lineage 

for the cel74a gene (coding for a xyloglucanase) and the functional characterization of 

CEL74A in the gene regulation of holocellulases during the cultivation of sugarcane bagasse 

were carried out. Our results showed that deletion of cel74a may be involved in the 

regulation of holocellulase expression during sugarcane bagasse cultivation. From the 

analysis of the gene expression profile, it was possible to observe the reduction in the 

expression of all tested cellulase genes (cel7a, cel7b and cel6a), although it did not affect 

the enzymatic activity, whereas the hemicellulases (xyn1 and xyn2) presented increase in 

both expression and enzymatic activity. In the Δcel74a strain, a reduction in glucose, xylose 

and galactose release was observed after xyloglucan hydrolysis. In addition, the activity of 

CEL74A was modulated in the presence of calcium and may be required for the more 

efficient performance of other enzymes involved in the degradation of xyloglucan. Thus, in 

T. reesei, CEL74A plays an important role both in the regulation of holocellulolytic genes 

and in the efficient degradation of sugarcane bagasse, contributing to the elucidation of 

mechanisms by which this fungus uses for the use of sugarcane bagasse as source of carbon. 

 

Keywords: Trichoderma reesei; Functional genomic; qRT-PCR; Xyloglucanase; 

Sugarcane bagasse; Holocellulase 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No século XX, a Revolução Industrial, o crescimento econômico, a automação e 

modernização de processos foram impulsionados pelo uso de tecnologias oriundas da 

utilização de energia obtida a partir de compostos de origem fóssil, tais como o petróleo e 

carvão mineral. Contudo, estas fontes energéticas são consideradas não renováveis uma vez 

que são necessários de milhares a milhões de anos para a sua formação natural. 

Consequentemente, o crescimento populacional associado a mudança do padrão de vida da 

população está elevando o consumo energético mundial, o que tem aumentado a 

preocupação sobre a emissão de compostos causadores do efeito estufa provenientes da 

utilização dos combustíveis fósseis. Sendo assim,  esforços estão sendo realizados na busca 

por fontes energéticas renováveis e sustentáveis (ISLAM et al., 2014). Com isso, a utilização 

da biomassa vegetal tem se tornado um assunto muito cogitado para a resolução destes 

problemas, por apresentar em sua constituição polissacarídeos, tais como, celulose e 

hemicelulose, havendo grande interesse em sua despolimerização para a produção de 

açúcares que podem ser utilizados para a produção de biocombustiveís tais como, o bioetanol  

(MIELENZ, 2001; PUSPAWATI; AINURI; NUGRAHA, 2015; SÁNCHEZ, 2009).  

No Brasil, os resíduos agroindustriais se destacam por serem gerados em grande 

quantidade. Dentre os mais produzidos, destaca-se o bagaço e palha de cana-de-açúcar. 

Observa-se que durante o período de 2016/2017, a produção da cana-de-açúcar no país foi 

aproximadamente de 652 milhões de toneladas, sendo que cada tonelada gera 

aproximadamente 280 Kg de palha e 280 Kg de bagaço seco. Considerando que toda a 

glicose presente nesses resíduos fosse aproveitada, e convertida a etanol, o rendimento total 

seria aumentado de aproximadamente 50% da produção de etanol, sem a necessidade de 

aumento na área de cultivo (CASTRO; PEREIRA JR, 2010; SANTOS et al., 2012; UNIÃO 

DA INDUSTRIA DE CANA-DE-AÇÚCAR, 2017). O interesse no uso destes resíduos 

lignocelulósicos está no fato de serem amplamente produzidos em grande quantidade após 

processos de obtenção de outros produtos e também serem de baixo custo, aumentando o 

interesse da aplicação desses resíduos em pesquisas para a produção de novos processos e 

produtos de valor agregado (ANWAR; GULFRAZ; IRSHAD, 2014; SANTOS et al., 2012). 

Nesse contexto a utilização de celulases, principalmente as originadas de fungos 

filamentosos, têm sido amplamente estudada para a despolimerização do principal composto 

que constitui a biomassa, a celulose. Sabendo que T. reesei é o mais utilizado para a produção 

destas enzimas, diversos estudos vêm sendo realizados com este fungo para melhor 
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compreender os mecanismos envolvidos utilização da lignocelulose como fonte de carbono 

(ANTONIÊTO et al., 2014; FOREMAN et al., 2003; JUTURU; WU, 2014; KUHAD; 

GUPTA; SINGH, 2011). Sendo assim, são necessários estudos sobre como estas enzimas 

podem influenciar em processos de degradação de biomassa vegetal para possíveis 

aplicações em biorrefinarias e na indústria (PIERCE et al., 2017). 

  

2. LEVANTAMENTO TEÓRICO  

 

2.1. Biomassa Vegetal (Lignocelulose) 

 

Anualmente, bilhões de toneladas de matéria orgânica são sintetizadas sob a forma de 

biomassa vegetal. A lignocelulose corresponde a cerca de metade da matéria vegetal 

produzida pelo processo fotossintético, apresentando-se como um recurso renovável e 

produzido em grande abundância na natureza. Esta biomassa lignocelulósica é constituída 

pelo agrupamento de vários polissacarídeos, dentre eles, a celulose, hemicelulose, lignina e 

pectinas, sendo sua composição dependente da fonte de origem (ANWAR et al., 2014). Em 

sua grande maioria, a lignocelulose é composta principalmente por celulose (15 a 50% do 

peso seco total), seguida da hemicelulose (15 a 30%) e lignina (10 a 30%) (SÁNCHEZ, 

2009; CASTRO & PEREIRA-JR, 2010; AMORIM et al., 2011). 

 

2.1.1. Celulose  

A celulose é um polissacarídeo homopolimérico linear constituído por ligações 

glicosídicas do tipo β-(1→4) entre moléculas de glicose. A ligação entre duas moléculas de 

glicose origina dímeros denominados de celobiose. A ligação de várias moléculas de glicose 

origina cadeias de longas denominadas microfibrilas que por sua vez, ligam-se entre si dando 

origem às macrofibrilas de celulose. Isto ocorre devido a ligações de hidrogênio intra e 

intermoleculares e também por forças de Van der Waals entre as microfibrilas, formando as 

macrofibrilas de celulose, que apresentam características tais como, alta rigidez e 

insolubilidade (BÉGUIN & AUBERT, 1994; BAYER et al., 1998; LYND et al., 2002). 

O agrupamento destas macrofibrilas origina regiões que exibem elevado grau de 

cristalinidade e organização, sendo desta forma, denominadas de regiões cristalinas. Há 

também a presença de regiões com menor grau de organização, que apresentam maior 

distanciamento entre as microfibrilas que são denominadas de regiões amorfas (Figura 1) 
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(BÉGUIN & AUBERT, 1994; LYND et al., 2002). Grande parte da celulose é encontrada 

principalmente sob a forma cristalina, que acaba resultando em uma estrutura compacta que 

dificulta ou previne a ação de enzimas celulolíticas. Contudo, existe uma pequena 

quantidade da celulose está sob a forma amorfa, mais susceptível a degradação por ação 

enzimática (SÁNCHEZ, 2009; WYMAN et al., 2005).  

 

Figura 1 – Representação estrutural da fibra de celulose, apresentando regiões cristalinas, amorfas e 

ligações interfibrilares. (Adaptado de BÖRJESSON; WESTMAN, 2015). 

 

2.1.2. Hemicelulose 

 

Diferentemente da celulose, a hemicelulose compõe um grupo de polissacarídeos 

heteropoliméricos constituídos por unidades de D-xilose, D-glicose, D-galactose, D-manose, 

ácidos D-galacturônico, L-arabinose, L-fucose e L-ramnose. Em geral, corresponde a 

aproximadamente um terço do peso seco total da parede celular vegetal dependendo da 

origem (PAULY et al., 2013; PAULY; KEEGSTRA, 2008). As hemiceluloses 

compreendem os polissacarídeos contendo ligações β-(1→4), entre os monossacarídeos 

constituintes da cadeia principal, nos quais apresentam a ligação entre o C1 e o C4 na 

configuração equatorial, apresentando um grau de ramificação significativo (GÍRIO et al., 

2010; SCHELLER; ULVSKOV, 2010). Sua classificação pode ser dada com base no tipo 

de monossacarídeos constituinte de sua cadeia principal, tais como, xilanas, mananas e 

glucanas. Além das diferenças entre as cadeias principais, existe também a presença de 

diferentes ramificações com diversos outros monossacarídeos, ocorrendo a formação de 
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diferentes polissacarídeos que possuem propriedades estruturais e físico-químicas distintas 

(GÍRIO et al., 2010). 

 

Figura 2 – Representação estrutural dos principais tipos de hemiceluloses existentes. (Adaptado de 

SCHELLER; ULVSKOV, 2010). 

De acordo com o estágio de desenvolvimento, órgão e espécie de plantas, podem 

ser encontrados diferentes tipos de subclasses de hemiceluloses tais como, xiloglucano, 

β-glucano, glucoronoarabinoxilana, glucoronoxilana, galactomanana e 

galactoglucomanana (Figura 2) (GÍRIO et al., 2010; SCHELLER; ULVSKOV, 2010). 

Por apresentar grupos (-OH), a estrutura das hemiceluloses são capazes de interagir com 
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as microfibrilas de celulose através de ligações de hidrogênio (PAULY; KEEGSTRA, 

2008). 

 

2.1.3. Lignina 

 

A lignina é um polímero polifenólico, tridimensional e insolúvel, sintetizado a partir 

de unidades de fenilpropano de forma não linear e randomicamente, ligado covalentemente 

à hemicelulose. Dos principais constituintes que  compõem a estrutura dos polímeros de 

lignina, incluem-se os monômeros p-fenil, guaiacil e siringil, derivados dos álcoois 

cumarílico, coniferílico e sinafílico, respectivamente (CHEN, 2014; SÁNCHEZ, 2009). A 

lignina atua como um selo que funciona analogamente a uma barreira impenetrável 

limitando o acesso de água e enzimas à holocelulose (celulose e hemicelulose); aumenta a 

resistência não somente a ataques de microrganismos, mas também ao estresse oxidativo, 

além de atuar como suporte estrutural na parede celular (LYND et al., 2002; QUIROZ-

CASTAÑEDA; FOLCH-MALLOL, 2013; SÁNCHEZ, 2009). 

 

2.2. Degradação enzimática da holocelulose 

Diversos microrganismos, entre eles bactérias e fungos, possuem um mecanismo 

adequado para a utilização da matéria lignocelulósica (principalmente celulose e 

hemicelulose) como fonte de energia. Isto ocorre a partir da produção de enzimas capazes 

de hidrolisar esses compostos e convertê-los a moléculas relativamente mais simples, os 

monossacarídeos glicose e xilose (HUANG et al., 2015; JACOBSEN; WYMAN, 2000; 

SUKUMARAN; SINGHANIA; PANDEY, 2005; SUN; CHENG, 2002). Em fungos, o 

complexo celulolítico secretado é constituído por três principais classes de enzimas que 

apresentam atividade hidrolítica, sendo elas: (1) exoglicanases ou celobiohidrolases (CBH),  

capazes de clivar a celulose presente na região cristalina da celulose a partir da extremidade 

redutora (CEL7A) ou não redutora (CEL6A), gerando moléculas de celobiose; (2) 

endoglicanases (EG) as quais hidrolisam aleatoriamente ligações β-1,4 encontradas na região 

amorfa da celulose, levando a geração de novas extremidades livres; e as β-glicosidases 

(BGL) que clivam as ligações encontradas entre os dímeros de celobiose à glicose 

(BOMMARIUS et al., 2014; BORGES et al., 2014a; QUIROZ-CASTAÑEDA; FOLCH-

MALLOL, 2013; VAN DEN BRINK; DE VRIES, 2011; WIECZOREK; BIOT-

PELLETIER; MARTIN, 2013) (Figura 3).  
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Existem também outras classes de enzimas também foram relatadas por participar na 

degradação de celulose, como por exemplo as enzimas polissacarídeo mono-oxigenases 

(LPMOs - lytic polysaccharide mono-oxygenases). Estas enzimas atuam sobre a fibra de 

celulose por rompimento das ligações glicosídicas através um mecanismo oxidativo. Alguns 

estudos mostram que a associação das LPMOs com a celobiose desidrogenase (CDH, EC 

1.1.99.18), promovendo aumento na degradação da celulose (Figura 3) (DIMAROGONA; 

TOPAKAS; CHRISTAKOPOULOS, 2012; GOURLAY et al., 2013; LEGGIO; WELNER; 

DE MARIA, 2012). Os papéis sugeridos das CDHs envolvem o aumento da atividade de 

celulases por: oxidação da celobiose utilizando diversos aceptores de elétrons tais como, 

quinonas, citocromos, radicais orgânicos, O2 molecular, íons Fe3+ e Cu2+ e redução da 

inibição da despolimerização da celulose  por celobiose através conversão de celobiose à 

celobiolactona (FLITSCH et al., 2013; LANGSTON et al., 2011). 

 

Figura 3 – Representação do mecanismo de ação das enzimas do complexo celulolítico e acessórias. 

(Adaptado de DIMAROGONA; TOPAKAS; CHRISTAKOPOULOS, 2012). 

 

Para o processo de degradação eficiente da celulose, é de suma importância que 

algumas celulases operem sinergicamente, resultando em uma atuação mais eficiente do que 

em relação à quando agem isoladamente. Alguns estudo demonstram que a utilização de 
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coquetéis enzimáticos contendo combinações de algumas celulases é capaz de aumentar 

significativamente a atividade  destas enzimas na despolimerização da celulose em relação 

à quando comparadas com a atividade de cada enzima individualmente (BUSSAMRA; 

FREITAS; COSTA, 2015; SINGHANIA et al., 2010; WILSON, 2015). 

Devido a heterogeneidade estrutural apresentada pela hemicelulose, a sua degradação 

também envolve um complexo enzimático contendo enzimas que possuem diferentes modos 

de ação e especificidades (SCHELLER; ULVSKOV, 2010; VAN DEN BRINK; DE VRIES, 

2011) (Figura 4). 

 

Figura 4 – Representação esquemática do mecanismo de ação de hemicelulases em diferentes tipos de 

hemiceluloses. ABF: α-arabinofuranosidase; AFC: α-fucosidase; AGL: α-1,4-galactosidase; AGU: α-

glucuronidase; AXE: acetilxilanesterase; AXH: arabinoxilano α-arabinofuranohidrolase; AXL: α-

xilosidase; BXL: β-1,4-xilosidase; FAE: feruloil esterase; LAC: β-galactosidase; MAN: β-1,4-

endomananase; MND: β-1,4-manosidase; XEG: xiloglucano β-1,4-endoglucanase; XLN: β-1,4-

endoxilanase. (Adaptado de VAN DEN BRINK; DE VRIES, 2011). 

 

 Esse complexo é composto por β-1,4-endoxilanases que hidrolisam as ligações β-

1,4 da cadeia principal de resíduos de xilose; α-arabinofuranosidases que hidrolisam grupos 

α-arabinofuranosil terminais; β-1,4-xilosidases que clivam ligações β-1,4 presentes na 

xilobiose e alguns xilo-oligossacarideos; β-1,4-endomananases que clivam ligações β-1,4 na 

manana; β-1,4-manosidases clivam ligações β-1,4 em oligômeros de manana; arabinoxilano 
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α-arabinofuranohidrolases atuam especificamente nas ligações α-1,2 ou α-1,3 dos resíduos 

de arabinose da arabinoxilana; α-xilosidases hidrolisam ligações α-1,6 de xiloses ligadas ao 

xiloglucano, α-glucuronidases que clivam ligações α-1,2 de ácidos glucurônicos ligados; α-

fucosidases que catalisam a hidrólise de resíduos de fucose terminais; α-1,4-galactosidases 

que catalisam a hidrólise de resíduos terminais de galactose α-1,4 ligados; β-galactosidases 

que catalisam a hidrólise de resíduos terminais de galactose, xiloglucano β-1,4-

endoglucanases que clivam ligações β-1,4 entre as glicoses da cadeia principal de 

xiloglucano; feruloil esterases e acetilxilanesterases que clivam a ligação entre xilose e ácido 

ferúlico e acético, respectivamente (CAO et al., 2014; DESMET et al., 2007; JUTURU; WU, 

2013; VAN DEN BRINK; DE VRIES, 2011).  

 

2.3. Trichoderma reesei 

 

O gênero Trichoderma abrange uma diversidade de fungos filamentosos 

cosmopolitas presentes em diversos tipos solo, em especial, em locais com presença de 

matéria orgânica. O fato de fungos deste gênero possuírem a capacidade de 

desenvolvimento em diversos substratos, além da produção de enzimas como, celulases, 

xilanases, quitinases, tornaram este grupo de fungos objetos de estudos em diversas áreas 

e interessantes biotecnologicamente (ESPOSITO; DA SILVA, 1998; FOREMAN et al., 

2003; GENG, 2014; TREEBUPACHATSAKUL et al., 2015).    

O fungo filamentoso Trichoderma reesei foi isolado nas ilhas Salomão durante a 

Segunda Guerra Mundial (MANDELS; REESE, 1957). Desde então, diversos estudos 

mostraram uma eficiente capacidade deste fungo no processo de degradação de 

polissacarídeos da parede celular vegetal, tais como, a celulose e hemicelulose (JUN; 

KIESELBACH; JÖNSSON, 2011; WAHONO et al., 2014). O sistema celulolítico de T. 

reesei é constituído por duas CBHs (CEL7A e CEL6A), cinco endoglicanases (CEL7B, 

CEL5A, CEL12A, CEL61A e CEL45A) e dez β-glicosidases (CEL1A, CEL1B, CEL3A, 

CEL3B, CEL3C, CEL3D, CEL3E, CEL3F, CEL3G E CEL3H) já caracterizadas (FANG; 

XIA, 2015; JUN; KIESELBACH; JÖNSSON, 2011; KARLSSON et al., 2002; LI et al., 

2016; MACH et al., 1995; SALOHEIMO et al., 2002). Todas estas enzimas atuam de 

forma sinérgica permitindo a hidrólise eficiente da celulose cristalina e, com isso, 

diversos esforços têm sido realizados para compreender e aprimorar o mecanismo 

celulolítico para o aproveitamento da celulose por T. reesei (ANTONIÊTO et al., 2014; 

TREEBUPACHATSAKUL et al., 2015).  
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Em T. reesei, o papel principal de celulases é a hidrólise da celulose para 

fornecimento de oligossacarídeos solúveis utilizados como fonte de carbono para a 

produção de energia, sendo estas enzimas produzidas especificamente na presença da 

celulose e derivados solúveis deste.  Desta forma, a expressão de genes do complexo 

celulolítico pelo T. reesei está sujeita a vários níveis de controle, principalmente a nível 

transcricional, podendo ser regulada através de diversos fatores de transcrição, sendo os 

principais, o ACE1, ACE2, ACE3, BglR, CRE1, HAP2/3/5, LAE1, VEL1, RCE1 e  

XYR1 (AGHCHEH et al., 2014; ANTONIÊTO et al., 2014; CAO et al., 2017; GENG, 

2014; HÄKKINEN et al., 2014; SEIBOTH et al., 2012). Estes fatores de transcrição 

regulam a transcrição de genes de celulase tanto positivamente, como é o caso do ACE2, 

ACE3, LAE1, VELVET e XYR1, quanto negativamente observado em ACE1, BglR, 

RCE1 e CRE1 (Figura 5). 

 

Figura 5 – Visão geral da regulação global da expressão de holocelulases em T. reesei. Esta figura mostra os processos 

envolvidos na regulação das enzimas lignocelulósicas em T. reesei, desde a ação de enzimas até o controle pelos fatores 

de transcrição. (Adaptado GUPTA et al., 2016). 

 

A produção de celulases e hemicelulases, em T. reesei, também pode ser reprimida 

na presença de glicose e de outros monossacarídeos, mesmo na presença de um indutor, 

sendo este fenômeno denominado Repressão Catabólica (CCR). Sendo assim, este fungo 



10 

 

após exposição a diversas fontes de carbono, na presença de glicose, reprime a expressão 

de genes envolvidos na degradação de fontes de carbono mais complexas e menos 

favoráveis (KUBICEK, 2013). Este é um importante mecanismo de controle de expressão 

gênica para uso de fontes de carbono alternativas, sendo mediado pelo gene cre1. Regiões 

promotoras dos genes de algumas celulases tais como cel7a, cel6a, cel7b e cel5a  

apresentam sítios de ligação para CRE1, indicando que estas enzimas são reguladas por 

CCR (PETERSON; NEVALAINEN, 2012). A deleção do gene cre1, consegue reduzir 

os efeitos da repressão catabólica, observado pelo aumento na expressão de celulases 

mesmo na presença de substratos não indutores, tais como glicose, por exemplo 

(SEIBOTH; VERENA; SEIBOT, 2011). O fator de transcrição XYR1 está envolvido com 

a expressão de genes de xilanases, β-xilosidases e β-glicosidases, celobiohidrolases e 

endoglicanases, tais como, xyn3, bxl1, cel3a, cel7a e cel12a. A indução completa do gene 

xyr1 é controlada e dependente de CRE1 (SILVA-ROCHA et al., 2014). Já o fator ACE1 

é um repressor catabólico que atua negativamente na expressão de genes de celulases e 

hemicelulases. ACE1 apresenta especificidade pela repressão de genes de xilanases, 

diferentemente de CRE1 que atua como repressor geral. Já sobre o fator ACE3,  é descrito 

que sua deleção provoca uma redução significante na expressão de enzimas xilanolíticas 

(HÄKKINEN et al., 2014).  Sobre o papel do complexo HAP2/3/5, sugere-se que ele 

esteja envolvido no enovelamento da cromatina, permitindo a sua abertura para ação de 

outros fatores de transcrição. Mais recentemente, formam descobertos os novos fatores 

BglR (responsável por regular positivamente a expressão de genes de β-glicosidases), 

LAE1 (essencial para a regulação positiva da expressão de celulases, e sua ausência, 

provoca a completa perda na expressão de diversas celulases, β-glicosidases, xilanases e 

outros fatores auxiliares para a degradação de celulose), VEL1 (necessário para a função 

de regulação da expressão por LAE1) e RCE1, que regula negativamente a expressão de 

celulases por um mecanismo antagonista a XYR1  (AGHCHEH et al., 2014; CAO et al., 

2017; NITTA et al., 2012; SEIBOTH et al., 2012). 

 

2.4. Xiloglucanase (CEL74A) de T. reesei 

A enzima xiloglucanase (CEL74A) é responsável pela clivagem de ligações β 

(1→4) entre as moléculas de glicose contendo as ramificações, presentes na cadeia 

principal do xiloglucano. Possui papel importante na degradação da lignocelulose, que ao 

hidrolisar o xiloglucano juntamente com a ação de α-xilosidases e β-galactosidases, 
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permite sua remoção e, desta forma, contribui para a exposição da fração celulósica e 

ação das celulases (DE SOUZA et al., 2013) (Figura 6).  

 

Figura 6 – Representação esquemática da degradação hierárquica das enzimas hidrolíticas na parede celular 

de cana-de-açúcar. A parede é vista como uma fatia transversal na qual os pontos pretos representam seções 

de microfibrilas de celulose que se aglutinam para formar uma macrofibrila. Isso estaria hipoteticamente 

ligado ao xiloglucano, que é desenhado como tendo um limite (círculos cinzentos mais escuros) formado 

por compostos fenólicos. Os círculos cinzentos mais claros para o exterior o entorno seria formado por 

arabinoxilano, que poderia estar ligado ao xiloglucano por pontes diferúlicas. Esses feixes de macrofibrilas 

de celulose cercados por hemiceluloses estariam embutidos em uma matriz composta de pectina e β-glucana 

(Adaptado DE SOUZA et al., 2013). 

 

Dados de RNA-Seq do nosso grupo de trabalho mostraram que o gene cel74a (ID 

49081), responsável por codificar uma xiloglucanase em T. reesei, apresenta um nível alto 

de expressão em presença de bagaço de cana-de-açúcar, celulose e soforose (ANTONIÊTO 

et al., 2014; DE PAULA, 2017; DOS SANTOS CASTRO et al., 2014). Uma vez que esta 

enzima apresenta um papel importante na degradação de lignocelulose, a caracterização 

funcional dessa xiloglucanase contribuirá para uma melhor compreensão do processo de 

expressão de genes de celulases e hemicelulases em T. reesei. Sendo assim, nós resolvemos 

investigar funcionalmente o papel desse gene na regulação da expressão gênica em T. reesei 

através da construção da linhagem mutante para o gene cel74a e estudo da expressão gênica 

de alguns genes de celulases e hemicelulases em bagaço de cana-de-açúcar. 

 



12 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1.  Objetivo Geral 

 

Caracterizar o papel da xiloglucanase (CEL74A) de T. reesei na degradação de 

bagaço de cana-de-açúcar. 

 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 

 Analisar o perfil de expressão do gene codificando para xiloglucanase (ID 49081) 

na linhagem parental QM6a no cultivo em bagaço de cana-de-açúcar;  

 Construir e caracterizar uma linhagem mutante de T. reesei para o gene de 

xiloglucanase; 

 Caracterizar fenotipicamente o mutante (Δcel74a) em diferentes fontes de 

carbono; 

 Analisar o perfil de expressão gênica de cel7a, cel3a, cel7b, bxl1, xyn1, xyn2, xyn3 

na linhagem parental e mutante após cultivo em bagaço de cana-de-açúcar; 

 Determinar atividade holocelulolítica após cultivo em bagaço de cana-de- açúcar; 

 Elucidar o papel da xiloglucanase (CEL74A) na regulação da expressão de genes 

holocelulolíticos em T. reesei após cultivo em bagaço de cana-de-açúcar. 

 Analisar o perfil proteico das proteínas secretadas pela linhagem parental e 

mutante na presença de bagaço de cana-de-açúcar. 
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4. METODOLOGIA  

 

4.1.  Origem e manutenção do fungo 

 

O fungo Trichoderma reesei da linhagem QM6aΔtmus53Δpyr4 (DERNTL et al., 

2015) foi obtido do Laboratório da Dr. Astrid Aigner-Mach da coleção da Research Area 

Gene Technology and Applied Biochemistry, Institute for Chemical Engineering, Vienna 

University of Technology, Áustria. O fungo foi mantido no Laboratório de Biotecnologia 

Molecular na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo em meio 

MEX (Extrato de malte, 3 % (p/v); Agar-Agar, 2 % (p/v)) a 4°C com repiques periódicos. 

Para todos os experimentos o QM6aΔtmus53Δpyr4 foi utilizado como a linhagem parental. 

Para o crescimento dessa linhagem os meios de cultivo foram suplementados com 5 mM de 

uridina devido a deleção do gene pyr4. 

 

4.2. Análise filogenética e predição da estrutura 3-D de CEL74A 

 

Para as análises filogenéticas, as sequências proteicas referentes aos genes de 

xiloglucanase dos seguintes organismos: Trichoderma parareesei, Trichoderma reesei, 

Trichoderma longibrachiatum, Trichoderma citronoviridae, Trichoderma harzianum, 

Trichoderma virens, Fusarium oxysporum, Fusarium langsethiae, Neonectria ditissima, 

Chaetomium globosum, Neurospora crassa, Diaporthe helianthi, Aspergillus niger, 

Aspergillus fumigatus, Aspergillus terreus e Aspergillus nidulans,  foram recuperadas do 

banco de dados do NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e alinhadas utilizando o 

programa de alinhamento MUSCLE (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/). Por 

fim, o arquivo de alinhamento gerado foi utilizado para confecção da árvore filogenética 

através do método de maximum-likelihood com a utilização da ferramenta iTOL 

(https://itol.embl.de/) (LETUNIC; BORK, 2007).  

O modelo 3-D para a proteína foi construído usando a plataforma on-line I-

TASSER (https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/) (ZHANG, 2008). Para 

este propósito, um arquivo FASTA contendo a sequência de aminoácidos para a referida 

proteína foi obtido do banco de dados UniProt (gene: cel74a / ID: 49081) e submetido ao 

servidor online I-TASSER. A abordagem de modelagem de estrutura usada por este 

software é baseada no alinhamento de sequência para um modelo de proteína, que é 

identificado por LOMETS, um método que seleciona os 10 principais alinhamentos na 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/
https://zhanglab.ccmb.med.umich.edu/I-TASSER/
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biblioteca do PDB (Protein Data Bank). As regiões não alinhadas da sequência são 

construídos através ab initio de dobragem, tendo em consideração os menores estados de 

energia livre e confrontos histéricos minimizados identificados por SPICKER e TM-

alinhamento, respectivamente, com os modelos finais construídos em nível atômico por 

Remo, que otimiza o perfil de ligação de hidrogênio. O software online I-TASSER 

também permite a predição da função biológica da proteína, uma vez que compara os 

modelos projetados a diferentes bibliotecas de proteínas com funções já identificadas 

(YANG et al., 2014; ZHANG, 2008). Todas as previsões juntamente com os ligantes 

fornecidos pela plataforma I-TASSER foram visualizadas e configuradas através do 

PyMOL Molecular Graphics System, Versão 1.8.6.0 Schrödinger, LLC. 

(https://pymol.org/2/). 

 

4.3. Construção da linhagem mutante para o gene de xiloglucanase 

 

No genoma de T. reesei foi identificado e descrito um gene que codifica para 

uma xiloglucanase (cel74a). Este gene foi escolhido a partir de resultados obtidos após a 

análise de dados de RNA-seq de T. reesei após cultivo em celulose, soforose e bagaço de 

cana-de-açúcar (ANTONIÊTO et al., 2014; DE PAULA, 2017; DOS SANTOS CASTRO 

et al., 2014). Nossa análise de RNA-seq demonstrou que o gene cel74a foi cerca de 70, 

26 e 7 vezes mais expresso na presença de celulose, soforose e bagaço de cana-de-açúcar, 

respectivamente. Esses resultados sugerem que esse gene apresenta um importante papel 

na sinalização para expressão de holocelulases na presença de fontes de carbono 

indutoras, tornando-o um importante alvo de estudo para este trabalho. Deste modo, 

construímos a linhagem mutante para o cel74a (Δcel74a). Para a construção do cassete 

de deleção, foram desenhados oligonucleotídeos iniciadores para amplificação da região 

promotora (5F e 5R) e terminadora (3F e 3R) do gene cel74a (Tabela 1). Os fragmentos 

das regiões promotora e terminadora foram amplificados contendo aproximadamente 100 

pares de base (pb) da região codificadora correspondente ao gene cel74a, o que pode 

contribuir para o aumento da probabilidade de integração do cassete de deleção ao 

genoma após a transformação do fungo. Além disso, aos oligonucleotídeos iniciadores 

foram adicionados sítios específicos para as enzimas de restrição HindIII, XbaI, BglII e 

NotI para posterior clonagem no vetor pJET1.2/blunt. 
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Tabela 1 – Oligonucleotídeos utilizados para amplificação das regiões promotoras e terminadoras do gene 

cel74a para construção do cassete de deleção gênica. 

Identificação Sequência 5’  3’ 

cel74a_5F_HindIII 5’ GGGGGAAGCTTCACAGAGATACGCTTTGCAGGG  3’ 

cel74a_5R_XbaI 5’ GGGGGTCTAGATCTGTTCGTGCATATGCTACGCCT 3’ 

cel74a_3F_BglII 5’  GGGGGAGATCTTCATTATGCTCAGTGCGGAGG 3’ 

cel74a_3R_NotI 5’  GGGGCGGCCGCGTCTTCATCATCGTCAACAACA 3’ 

*Sublinhado: representa os sítios de reconhecimento para enzimas de restrição adicionados aos 

oligonucleotídeos. 

 

Após a amplificação das regiões promotora e terminadora, elas foram clonadas 

no vetor pJET1.2/blunt (Figura 7) do Kit CloneJET PCR Cloning (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA) de acordo com as especificações do fabricante para realizar a 

confirmação dos sítios de restrição por digestão.  

 

Figura 7 – Representação esquemática do vetor pJET1.2/blunt (Thermo Fisher Scientific). 

 

Para confirmação da clonagem das regiões promotora e terminadora do gene 

cel74a, os plasmídeos obtidos foram clivados com respectivas enzimas de restrição 

(HindIII-XbaI – região promotora e, BglII-NotI – região terminadora) e resolvidos em gel 

de agarose 1%. Após a confirmação da clonagem, as regiões promotora e terminadora 

foram subclonadas no vetor pJET-pyr4 (Figura 8). Este vetor apresenta, já clonado, entre 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K1231
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os sítios EcoRI e ClaI, o gene que codifica para a orotidine-5’-phospahte descarboxylase 

(pyr4) de T. reesei (Tr74020), o qual foi utilizado como marcador de seleção. Esse gene 

permite uma seleção das linhagens transformadas na ausência de uridina, já que a linhagem 

parental QM6aΔtmus53Δpyr4 (DERNTL et al., 2015) utilizada nesse estudo é pyr4-. 

 

 

Figura 8 – Representação esquemática do vetor pJET-pyr4. 

 

Para isso, primeiramente foi subclonada a região promotora, seguida da análise da 

subclonagem pelo perfil de restrição após a digestão com as enzimas HindIII e XbaI. 

Posteriormente, a região terminadora foi subclonada no vetor já contendo a sequência 

promotora, seguida pela análise do perfil de restrição após a digestão com as enzimas NotI e 

BglII. Por fim, o vetor foi linearizado com NotI para a obtenção do cassete de deleção do gene 

cel74a (Figura 9) e utilizado para a transformação de T. reesei. 
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Figura 9 – Representação esquemática da subclonagem das regiões promotora e terminadora e linearização 

para a formação do cassete de deleção do gene cel74a. 

 

4.3.1. Transformação e screening dos transformantes 

 

Para obter uma alta de frequência de integração homóloga do cassete de deleção 

gênica no genoma de T. reesei, neste trabalho, foi utilizada a linhagem 

QM6aΔtmus53Δpyr4 (DERNTL et al., 2015). Para transformação, foram utilizados 40 

μg de cassete de deleção linear purificado e os protoplastos obtidos conforme descrito por 

(GRUBER et al., 1990). Para isso, aproximadamente 106 esporos/mL foram germinados 

overnight (30º C) sob discos de papel celofane contidos em placas de meio MEX. Para 

reação de lise da parede celular, 75 mg de enzima de lise de Trichoderma harzianum 

(Sigma #L-1412; apresenta atividade de β-glicanase, celulase, protease e quitinase) foi 
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diluída em 15 mL de Buffer P ((NH4)2SO4 0,6 M; KH2PO4 0,15M; K2HPO4 8 mM pH 5,6) 

e, em seguida, esterilizada por filtração (Millipore, 0,22 μm).  

No dia da transformação, os discos de celofane contendo o micélio foram 

colocados no interior de placas de petri (90 mm) estéreis contendo 15 mL de solução de 

lise, o micélio foi removido do celofane e mantido por 5 h à 30º C sob agitação constante 

de 60 rpm. Posteriormente, a solução contendo o micélio digerido foi filtrada em funil 

contendo lã de vidro e centrifugada por 10 min, 4000 rpm à 4º C. Por fim, os protoplastos 

foram lavados com 10 mL de Buffer P seguido por centrifugação por 10 min, 4000 rpm 

à 4º C e ressuspendidos em 1 mL de STC buffer (CaCl2.2H2O 10 mM; Sorbitol 1,2 M; 

Tris HCl 1M pH 7,5). Para reação de transformação, 40 μg de cassete foram misturados 

com 130 μL de suspensão de protoplastos e mantidos em gelo por 30 min. Após esse 

período foram adicionados à solução de suspensão de protoplastos 50 μL de solução de 

PEG (CaCl2.2H2O 50 mM; PEG 6000 25%; Tris HCl 1M pH 7,5) em tubos falcon de 50 

mL. Em seguida, foram adicionados 2 mL de PEG e a mistura foi mantida a temperatura 

ambiente por 5 min. Logo após, 40 mL de meio seletivo para protoplastos (MgSO4.7H2O 

1 g/L; KH2PO4 10 g/L; (NH4)2SO4 6 g/L ; Na3C6H5O7.2H2O 3 g/L; Glicose 1%; Solução 

elementos traços 50x (FeSO4.7H2O 0,25 g/L, ZnSO4.2H2O 0,07 g/L, CoCl2.6H2O 0,1 g/L 

e MnSO4.H2O 0,085 g/L) e Sorbitol 1,2 M) sem uridina  foram adicionados a reação de 

transformação e vertidos (10 mL por placa) em placas de meio seletivo sem uridina já 

contendo 10 mL do mesmo meio. Essas placas foram mantidas a 30 ºC por 3-4 dias até a 

obtenção dos transformantes. Após este período, cada transformante foi plaqueado para 

placas de petri (45 mm) até a esporulação. Após esporulação, os transformantes foram 

submetidos a três rounds de seleção de homocários em meio mínimo sem uridina 

contendo 0,1% Triton X-100. 

 

4.3.2.  Confirmação da deleção gênica 

 

A integração do cassete de deleção no genoma de T. reesei foi analisada por dois 

métodos diferentes: PCR e qRT-PCR. Para a reação de PCR convencional, foram 

utilizados oligonucleotídeos iniciadores desenhados para anelar em uma região interna no 

gene marcador de seleção pyr4 (oligonucleotídeos Pyr4_5rev2 ou Pyr4-3fwd) e 

oligonucleotídeos específico para o gene que anela em uma região fora do cassete de 

transformação (cel74a_SC_F ou cel74a_SC_R) conforme mostrado na figura 10 (Ver 

oligonucleotídeos iniciadores na Tabela 2). Além disso, foi realizada uma PCR com 
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oligonucleotídeos iniciadores específicos para amplificar a região codificadora do gene 

cel74a (cel74a_F_ORF e cel74a_F_ORF) (Tabela 2). Em seguida, o perfil de expressão 

gênica da xiloglucanase (cel74a) nas linhagens QM6a e Δcel74a foi analisado por qRT-

PCR utilizando os oligonucleotídeos iniciadores cel74a_RT_F e cel74a_RT_R (Tabela 2). 

 

Figura 10 – Representação esquemática região de anelamento dos oligonucleotídeos utilizados para 

screening dos mutantes. 

 

Tabela 2 – Oligonucleotídeos utilizados para o screening dos mutantes contendo a deleção do gene 

cel74a. 

Identificação Sequência 5’  3’ 

cel74a_SC_F 5’ ACGAGTTGGATGTCGCGCTTTG  3’ 

Pyr4_5rev2 5’  ACAAGGACTGAGGATGTTCGG 3’ 

cel74a_F_ORF 5’  CACGAACAGATATTGGCGGG 3’ 

cel74a_R_ORF 5’  GTTGGGTCAATCTCGAGAGACTC 3’ 

cel74a_SC_R 5’  CAGCCGACAACACCACAACTC 3’ 

Pyr4-3fwd 5’  TGCAACAACACGCGATGG 3’ 

cel74a_ RT_ F 5’ CGGTTGTATCGTACCTATTCCG 3’ 

cel74a _RT_R 5’ TGATGTCTTTCCAAGTTCCCC 3’ 
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4.4. Caracterização fenotípica da linhagem mutante Δcel74a 

 

Para a caracterização fenotípica, inicialmente foi testado se a deleção do gene 

cel74a afeta o crescimento e a formação de biomassa. Para isso, 106 esporos/mL das 

linhagens parental (QM6a) e mutante (Δcel74a) foram inoculados em 40 mL de meio 

Mandels-Andreotti contendo 1% de glicerol durante 24h a 30 ºC sob agitação à 200 rpm. 

Após este tempo, o micélio foi coletado e seco a 60 ºC por 24h e, em seguida seu peso foi 

determinado. Em seguida, para caracterização do crescimento das linhagens em diferentes 

de carbono, 106 esporos das linhagens parental (QM6a) e mutante (Δcel74a) foram 

inoculados em placas de meio Mandels-Andreotti sólido contendo 1% das seguintes 

fontes de carbono: xilose, glicose, manose, maltose, lactose, arabinose, celulose 

microcristalina (Avicel), carboximetilcelulose (CMC). O diâmetro das colônias foi medido 

para comparação entre as linhagens parental e mutante, após 4 e 7 dias. Ao final dos 7 dias 

foram tiradas fotos das placas para comparação entre as linhagens parental e mutante. Para 

análise estatística, três réplicas de cada experimento foram realizadas. 

 Para a análise do halo de degradação de CMC em placa, 1 mg/mL de vermelho 

do congo foi adicionado nas placas e incubados por 15 min e, em seguida foram lavadas 

com NaCl 1M três vezes durante 15 min. 

 

4.5. Indução da expressão de celulases e hemicelulases 

 

Para a indução da expressão gênica de celulases e hemicelulases e produção 

destas enzimas, 106 esporos/mL foram inoculados em 40 mL de meio Mandels-Andreotti 

((Solução mineral 50% (v/v): (NH4)2SO4 2,8 g/L; KH2PO4 4,0 g/L; MgSO4.7H2O 0,6 g/L; 

CaCl2.2H2O 0,8 g/L); (Tampão Citrato-fosfato, pH 5 (48% v/v): Na2HPO4.2H2O 0,2 M; 

Ácido cítrico 0,2 M); (Solução elementos traços 50x, pH 2 (ajustar com H2SO4 (2% (v/v): 

FeSO4.7H2O 0,25 g/L; ZnSO4.2H2O 0.07 g/L; CoCl2.6H2O 0.1 g/L; MnSO4.H2O 0.085 

g/L); Suplementar com: 1 g/L de peptona bacteriológica (somente em meio com glicerol) 

e 0,3 g/L de ureia), acrescido de 1% glicerol. Após 24h, o micélio foi transferido para 40 

mL de meio Mandels-Andreotti contendo 1% de bagaço de cana-de-açúcar (BCA) ou 1% 

de celulose microcristalina (apenas QM6a) ou 2% de glicose (apenas QM6a). Os cultivos 

foram realizados a 30 ºC, sob agitação a 200 rpm pelo período de 96h, com exceção do 

cultivo em glicose que foi realizado pelo período de 48h. A cada 24h foram coletados os 

micélios e o sobrenadante foi submetido à centrifugação a 5000 ×rpm por 10 min. Os 
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experimentos foram conduzidos em triplicata para cada amostra. Os micélios após indução 

em BCA foram coletados por filtração, estocados a -80 ºC e, posteriormente, utilizados 

para a extração de RNA total e síntese de cDNA para análise do perfil de expressão gênica 

de celulases e hemicelulases por PCR em tempo real (qRT-PCR). Os micélios da 

linhagem QM6a após indução em celulose e glicose foram utilizados para a extração de 

RNA total e síntese de cDNA para análise do perfil de expressão gênica de cel74a por 

PCR em tempo real (qRT-PCR). O sobrenadante de cultura, após a centrifugação, foi 

analisado quanto a atividade celulolítica e xilanolítica pelas metodologias do ácido 3,5-

dinitrosalisílico (ADNS) e p-nitrofenil e submetido a eletroforese em gel de 

poliacrilamida (SDS-PAGE). 

  

4.5.1.  Análise do perfil expressão gênica de celulases e hemicelulases 

 

O perfil de expressão de 7 genes de celulases de T. reesei foi analisado nas 

linhagens QM6a e Δcel74a crescidos na presença de bagaço de cana-de-açúcar. Para isso, 

as linhagens foram cultivadas conforme descrito acima no tópico 4.4. Em seguida, foi 

realizada a extração de RNA total usando o método do TRIZOL™ (Thermo Fisher 

Scientific, Waltham, MA), de acordo com as especificações do fabricante. A integridade 

e a pureza dos RNA foram determinadas pela relação de absorbância 260/280 e 

visualizada por eletroforese em gel de agarose 1%. Logo após, 1 μg de RNA total foi 

tratado com DNAse I (Thermo Fischer Scientific, Waltham, MA) e utilizado para síntese 

de cDNA através do kit Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR (Thermo 

Fischer Scientific, Waltham, MA). Os cDNAs sintetizados foram armazenados em -80º 

C e, em seguida, usados para analisar o perfil de expressão dos seguintes genes: 

xiloglucanase (cel74a) apenas na linhagem parental, celobiohidrolase 1 (cel7a), β-1,4 

endoxilanase (xyn1), β-1,4 endoxilanase (xyn2), β-1,4 endoxilanase (xyn3), endo β-1,4 

glucanase (cel7b), β-glicosidase (cel3a) e β-xilosidase (bxl1) utilizando os 

oligonucleotídeos descritos na tabela 3. A amplificação foi realizada conforme o seguinte 

programa:  95 °C por 10 min; 40 ciclos de 95 °C por 10 segundos e 60 °C por 30 segundos 

seguidos de curva de dissociação de 60 °C até 95 °C com incremento de 0,5 °C por 10 

segundos. O nível de expressão dos genes foi calculado de acordo com o método 2-ΔΔCT 

(LIVAK; SCHMITTGEN, 2001) utilizando o gene sar1 (sar1 GTPase – ID 61470) como 

controle endógeno. 

 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/K1671
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Tabela 3 – Oligonucleotídeos utilizados para análise da expressão de genes de celulases e hemicelulases. 

Identificação Sequência 5’  3’ 

Sar1_F 5’ TGAGAGCGGTGGTATCCACG 3’ 

Sar1_R 5’ GGTACCACCAGACATGACAATGTT 3’ 

Bxl1_F 5’ CAAGTCTGGAATGAGGCTCTG 3’ 

Bxl1_R 5’ TGATGTCGGCAATCTGGTG 3’ 

Cel7a_F 5’ CCGAGCTTGGTAGTTACTCTG 3’ 

Cel7a_R 5’ GGTAGCCTTCTTGACTGAGT 3’ 

Cel7b_F 5’ CCCTCAACACTAGCCACCAG 3’ 

Cel7b_R 5’ AGGTCTTGGAGGTGTCAACG  3’ 

Cel3a_F 5’ CTG TAC ATC ACC TAC CCA TC 3’ 

Cel3a_R 5’ TAG CTG AGA TCT CGT CGT C 3’ 

Xyn1_F 5’ GGCCAAATTATCGTCAACTGTC 3’ 

Xyn1_R 5’ TCTGTCTTTTGGGCTTGGAG 3’ 

Xyn2_F 5’ TGTCAACGAGCCTTCCATC 3’ 

Xyn2_R 5’ TCTGCACAGTAACAGTCCCG 3’ 

Xyn3_F 5’ AAGTCATCCGCACCCATG 3’ 

Xyn3_R 5’ GTTCAAAACTCACCCAAGCAC 3’ 

 

4.5.2.  Determinação de atividade enzimática de celulases e hemicelulases 

 

As atividades enzimáticas de endo-1,4-β-glicanase, xilanase e xiloglucanase e 

laminarinase foram avaliadas segundo a metodologia proposta por Miller (1959). As 

atividades enzimáticas de β-glicosidases, β-galactosidases, β-xilosidases foram avaliadas 

utilizando os substratos sintéticos p-nitrophenyl-β-D-glucopyranoside (pNPG), p-

nitrophenyl β-D-galactopyranoside (pNPGal)  e p-Nitrophenyl β-D-xylopyranoside 

(pNPX) (Sigma®), respectivamente. Uma unidade de atividade enzimática (U) foi 

definida como aquela que libera 1 µmol do açúcar redutor correspondente 

(endoglicanases, xilanases e xiloglucanases) ou hidrolisa 1 µmol de substrato (β-

glicosidases, β-galactosidases e β-xilosidases) por minuto, nas condições do experimento. 

Todos os ensaios de atividade foram realizados em triplicata (biológica e experimental). 

 

 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=p+-nitrophenyl-%CE%B2-D-glucopyranoside&interface=All&N=0&mode=partialmax&lang=en&region=US&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/n1252?lang=en&region=US
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/n1252?lang=en&region=US
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/n2132?lang=en&region=US
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4.5.2.1. Determinação de atividade enzimática de endo-1,4-β-glucanase 

 

A atividade de endo-1,4-β-glucanase foi determinada utilizando-se o substrato 

carboximetilcelulose (CMC) solubilizado em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5, 

atingindo-se uma concentração final de 1%. As reações foram executadas utilizando-se 

30 µL do sobrenadante da amostra com 30 µL do substrato 1%. Esta mistura de reação 

foi incubada a 50 ºC durante 30 min. Posteriormente, foram adicionados às amostras 60 

µL de DNS e, em seguida, fervidas por 5 min a 95 ºC e resfriadas e realizada a leitura 

espectrofotométrica a 540 nm com 100 µL de cada reação. 

 

4.5.2.2. Determinação de atividade enzimática de endo-β-1,4-xilanase 

 

A atividade de endo-β-1,4-xilanase foi determinada utilizando-se o substrato 

xilana 1% em tampão acetato de sódio 100 mM, pH 5. Para as reações foram utilizados 

25 µL do sobrenadante da amostra com 50 µL do substrato. Esta mistura de reação foi 

incubada a 50 ºC durante 30 min. Posteriormente, foram adicionados 75 µL de DNS às 

amostras e, em seguida, fervidas por 5 min a 95 ºC e resfriadas e realizada a leitura 

espectrofotométrica a 540 nm com 100 µL de cada reação. 

 

4.5.2.3. Determinação de atividade enzimática de xiloglucanase 

 

O xiloglucano utilizado para a determinação de atividade foi obtido conforme 

descrito por Farias e colaboradores (2018). A atividade de xiloglucanase foi determinada 

utilizando-se o substrato xiloglucano 1% em tampão acetato de sódio 100 mM pH 5. 

Também foram realizadas reações contendo ou não CaCl2 ou EDTA, nas concentrações 

finais de 10 mM e 2,5 mM, respectivamente. As reações foram executadas utilizando-se 

50 µL do sobrenadante da amostra com 50 µL do substrato. Esta mistura de reação foi 

incubada a 60 ºC durante 30 min. Posteriormente, foram adicionados 100 µL de DNS às 

amostras e, em seguida, fervidas por 5 min a 95 ºC e resfriadas e realizada a leitura 

espectrofotométrica a 540 nm com 100 µL de cada reação. 

 

4.5.2.4. Determinação de atividade enzimática de laminarinase 

 

A atividade de laminarinase (endo-β-1,3-xilanase) foi determinada utilizando-se 

o substrato laminarina (Sigma®) 0,75% em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5. As 

reações foram executadas utilizando-se 10 µL do sobrenadante da amostra com 20 µL do 
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substrato. Esta mistura de reação foi incubada a 50 ºC durante 10 min. Posteriormente, 

foram adicionados 100 µL de DNS às amostras e, em seguida, fervidas por 5 min a 95 ºC 

e resfriadas e realizada a leitura espectrofotométrica a 540 nm com 100 µL de cada reação. 

 

4.5.2.5. Determinação de atividade enzimática de β-glicosidases 

 

A atividade de β-glicosidase foi determinada utilizando-se o substrato pNPG 5 

mM em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5. As reações foram executadas utilizando-

se 10 µL do sobrenadante da amostra com 40 µL do substrato e 50 µL de tampão acetato 

de sódio 50 mM, pH 5,5. Esta mistura de reação foi incubada a 50 ºC durante 15 min. 

Posteriormente, foram adicionados 100 µL de carbonato de sódio 1M às amostras. A 

leitura espectrofotométrica foi realizada a 405 nm com 100 µL de cada reação. 

 

4.5.2.6. Determinação de atividade enzimática de β-galactosidases 

 

A atividade de β-galactosidases foi determinada utilizando-se o substrato 

pNPGal 5 mM em tampão acetato de sódio 100 mM, pH 5. As reações foram executadas 

utilizando-se 10 µL do sobrenadante da amostra com 40 µL do substrato e 100 µL de 

tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5. Esta mistura de reação foi incubada a 50 ºC durante 

15 min. Posteriormente, foram adicionados 100 µL de carbonato de sódio 1 M às 

amostras. A leitura espectrofotométrica foi realizada a 405 nm com 100 µL de cada 

reação. 

 

4.5.2.7. Determinação de atividade enzimática de β-xilosidases 

 

A atividade de β-xilosidases foi determinada utilizando-se o substrato pNPX 5 

mM em tampão acetato de sódio 50 mM, pH 5. As reações foram executadas utilizando-

se 10 µL do sobrenadante da amostra com 40 µL do substrato e 100 µL de tampão acetato 

de sódio 50 mM, pH 5. Esta mistura de reação foi incubada a 50 ºC durante 15 min. 

Posteriormente, foram adicionados 100 µL de carbonato de sódio 1 M às amostras. A 

leitura espectrofotométrica foi realizada a 405 nm com 100 µL de cada reação. 

 

 

 



25 

 

4.6. Hidrólise enzimática de xiloglucano 

 

Para a hidrólise de xiloglucano foi utilizado 7 mL de xiloglucano 1% em tampão 

acetato de sódio 100 mM pH 5,0 e 7 mL de sobrenadante de cultura de T. reesei após 

cultivo em bagaço de cana-de-açúcar após o período de 48h (tempo de maior nível de 

expressão de cel74a). Foram coletadas alíquotas de 1 mL das reações de hidrólise a cada 

24h durante o período de 72h. As alíquotas coletadas foram filtradas em filtros de 0,22 

µm e analisadas por cromatografia de alta eficiência (YL9100 HPLC System, Allcrom – 

Young Lin) equipado com detector de  índice de refração da série (YL9170)  a 40 °C. As 

amostras foram aplicadas em coluna REZEX Roa (Phenomenex, EUA) (300 × 7,8 mm) 

a 85 °C e eluída com ácido sulfúrico de 0,005 M a 0.5 ml/min. Os resultados foram 

processados utilizando software Clarity usando padrões de açúcares como referência. 

Todos os testes foram realizados em triplicata. 

 

4.7. Análises estatísticas 

 

Todos os testes de significância estatística aplicados para as análises de 

caracterização fenotípica, expressão gênica, atividade enzimática e perfil de hidrólise de 

xiloglucano foram realizadas por análise de variância (two-way ANOVA) seguido do 

teste de Bonferroni utilizando o software GraphPad Prism v. 7.0. (*) p ≤ 0,05; (**) p ≤ 

0,01; (***) p ≤ 0,001; (****) p ≤ 0,0001. A ausência de asterisco indica ausência de 

significância estatística. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Perfil de expressão de do gene cel74a na linhagem parental QM6a 

 

A figura 11 mostra o nível de expressão de cel74a na linhagem parental (QM6a) 

cultivado na presença de celulose, bagaço de cana-de-açúcar e glicose. Como 

demonstrado nessa figura, o gene cel74a apresenta um nível de expressão distinto e 

dependente da fonte de carbono. Em celulose, os maiores valores de expressão foram 

observados após 72h e 96h de cultivo. Em bagaço de cana-de-açúcar, os níveis de 

expressão do gene cel74a são elevados durante todo o tempo de cultivo, apresentando 

redução em 72h de cultivo.  

Por fim, podemos observar que o nível de expressão do gene de xiloglucanase 

também apresenta valores elevados na presença de glicose, mostrando que esse gene não 

sofre repressão catabólica na presença de fonte de carbono repressora. Sendo assim, 

nossos dados sugerem que a xiloglucanase CEL74A em T. reesei pode ter um papel 

regulatório importante no reconhecimento e utilização de diferentes fontes de carbono, 

tornando-se interessante analisar a expressão dos genes holocelulolíticos no cultivo da 

linhagem mutante (Δcel74a) na presença de bagaço de cana-de-açúcar. 

 

Figura 11 – Expressão relativa do gene cel74a em celulose, bagaço de cana-de-açúcar e glicose. O número 

de transcritos de cel74a foram normalizados em relação ao controle endógeno sar1. Os resultados são 

provenientes de três experimentos independentes, e as reações foram preparadas em triplicata, sendo 

expressas como média ± desvio padrão. 

 



27 

 

5.2. Filogenia e predição da estrutura 3-D 

 

O alinhamento entre as sequências de xiloglucanases de diferentes organismos, 

revelou que a sequência referente a CEL74A de T. reesei (ID 49081) formou um 

agrupamento mais homogêneo, conforme esperado, com outras sequências de 

xiloglucanase dentro do gênero Trichoderma, sendo essa mais intimamente relacionada 

com a sequência de xiloglucanase de T. parareesei. No entanto, a xiloglucanase de T. 

reesei apresentou também similaridade com as sequências dos organismos utilizados para 

análise filogenética, mostrando que essa enzima é bem conservada na escala evolutiva 

(Tabela 4 e Figura 12). 

 

Tabela 4 – Valores de identidade (%) de xiloglucanases ortólogas a CEL74A de T. reesei. 

Organismo Identidade (%) Código de acesso 

Trichoderma reesei 100 49081 

Trichoderma parareesei 99 OTA06671.1 

Trichoderma longibrachiatum 95 PTB78089.1 

Trichoderma citrinoviride 95 XP_024753241.1 

Trichoderma harzianum 85 KKP05563.1 

Trichoderma virens 84 XP_013952797.1 

Fusarium oxysporum 67 EWZ31193.1 

Fusarium langsethiae 66 KPA39104.1 

Neurospora crassa 66 NCU05955 

Diaporthe helianthi 64 POS75421.1 

Neonectria ditissima 64 KPM43286.1 

Chaetomium globosum 64 EAQ85047.1 

Aspergillus terreus 54 ATEG04708 

Aspergillus niger 53 An01g01870 

Aspergillus fumigatus 52 Afu8g01490 

Aspergillus nidulans 51 AN5061 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/OTA06671.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=2&RID=RXCC5RFH014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?CMD=Get&ALIGNMENTS=100&ALIGNMENT_VIEW=Pairwise&CDD_RID=RXCC5WX0014&CDD_SEARCH_STATE=0&DATABASE_SORT=0&DESCRIPTIONS=100&DYNAMIC_FORMAT=on&FIRST_QUERY_NUM=0&FORMAT_OBJECT=Alignment&FORMAT_PAGE_TARGET=&FORMAT_TYPE=HTML&GET_SEQUENCE=yes&I_THRESH=&LINE_LENGTH=60&MASK_CHAR=2&MASK_COLOR=1&NEW_VIEW=yes&NUM_OVERVIEW=100&PAGE=Proteins&QUERY_INDEX=0&QUERY_NUMBER=0&RESULTS_PAGE_TARGET=&RID=RXCC5RFH014&SHOW_LINKOUT=yes&SHOW_OVERVIEW=yes&STEP_NUMBER=&WORD_SIZE=6&DISPLAY_SORT=3&HSP_SORT=3&CONFIG_DESCR=2,3,4,5,6,7,8#alnHdr_1373376193
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/PTB78089.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=3&RID=RXCC5RFH014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_024753241.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=4&RID=RXCC5RFH014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/KKP05563.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=5&RID=RXCC5RFH014
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/XP_013952797.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=7&RID=RXCC5RFH014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_587684588
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/EWZ31193.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=47&RID=RXCC5RFH014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_927755598
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/KPA39104.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=71&RID=RXCC5RFH014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_1339910679
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/POS75421.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=87&RID=RXCC5RFH014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_936414918
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/KPM43286.1?report=genbank&log$=prottop&blast_rank=86&RID=RXCC5RFH014
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#alnHdr_116202353
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Figura 12 – Filogenia entre as sequências ortólogas à proteína CEL74A de T. reesei. O alinhamento das sequências preditas de aminoácidos da proteína de cada organismo foi 

realizado utilizando o algoritmo MUSCLE. A árvore radial gerada pelo método maximum-likelihood de foi construída usando o programa iTOL (LETUNIC; BORK, 2007). 
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A modelagem estrutura da proteína CEL74A juntamente com a ligação de uma 

molécula de glicose ou do dímero formado por ela e xilose, mostra onde está localizado 

a região de possível reconhecimento de substrato (xiloglucano) (Figura 13). Além disso, 

foi possível identificar um sítio de ligação a cálcio localizado mais internamente na 

molécula (Figura 13). 

 

Figura 13 – Representações do modelo 3D da CEL74A. (A) Estrutura 3D de CEL74A; (B) e (C) Estrutura 

3D de CEL74A apresentando uma molécula de glicose (laranja) e glicose ligada a xilose (roxo), 

respectivamente. Em vermelho é identificado o sítio de ligação a cálcio (B) e (C). 

 

5.3. Construção da linhagem mutante de T. reesei para o gene de xiloglucanase 

cel74a 

 

Para construção da linhagem mutante para o gene cel74a, em T. reesei, os 

fragmentos referentes a região promotora e terminadora deste gene foram amplificados a 

partir do DNA genômico da linhagem parental QM6a (Figura 14A). Em seguida, essas 

sequências foram clonadas no vetor pJET1.2/blunt para aumentar o número de cópias. 

Após a clonagem, foi realizada a verificação dos sítios de restrição para posterior 

subclonagem no vetor pJET_pyr4. Conforme demonstrado na figura 14B e 14C, a 

clonagem das regiões promotoras e terminadoras da xiloglucanase ocorreu conforme 

esperado, uma vez que a digestão com as enzimas de restrição HindIII, XbaI, BglII e NotI 

promoveu a liberação dos fragmentos de tamanho esperado de 1141 pb e 1282 pb 

correspondente as regiões promotora e terminadora, respectivamente. 
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Figura 14 – Amplificação das regiões promotora e terminadora, e confirmação da clonagem no vetor 

pJET1.2/blunt. (A) PCRs das regiões promotora e terminadora do gene cel74a. (B) Digestão do vetor 

pJET1.2/blunt com as enzimas NotI e BglII para verificação da clonagem da sequência promotora de cel74a. 

(C) Digestão do vetor pJET1.2/blunt com as enzimas HindIII e XbaI para verificação da clonagem da 

sequência terminadora de cel74a. MM: marcador de peso molecular (O’GeneRuler™ 1 Kb DNA Ladder, 

Thermo Fisher Scientific). 

 

Após a confirmação da clonagem das regiões promotoras e terminadoras do gene 

cel74a, foi realizada a purificação dos fragmentos digeridos e a subclonagem desses 

fragmentos no plasmídeo pJET-pyr4 (Figura 15). Após a linearização do vetor para a 

obtenção do cassete de deleção com NotI (Figura 15B), esse foi utilizado para a 

transformação de T. reesei. A deleção foi realizada através de recombinação homóloga 

pelas regiões promotoras e terminadoras presente no cassete com as mesmas regiões no 

DNA do fungo (Figura 16).  

 

Figura 15 – Subclonagem das regiões promotora e terminadora no vetor pJET_pyr4. (A) Digestão do vetor 

pJET_ pyr4 contendo a sequência promotora de cel74a.  (B) Digestão do vetor pJET_ pyr4contendo a 

sequência terminadora de cel74a. MM: marcador de peso molecular (O’GeneRuler™ 1 Kb DNA Ladder, 

Thermo Fisher Scientific). 
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Figura 16 – Representação esquemática recombinação homóloga do cassete de deleção de cel74a. 

 

 

5.3.1. Confirmação da deleção do gene cel74a 

Ao final de 3 rounds de seleção de esporos únicos (homocários), os 

transformantes foram crescidos em meio Mandels-Andreotti contendo 1% de glicose 

durante 24h e, posteriormente, os micélios foram utilizados para extração de DNA 

genômico utilizado para o screening dos transformantes positivos para a deleção do gene  

cel74a. Como pode ser observado na figura 17A, transformantes positivos demonstraram 

amplificação de um fragmento de aproximadamente 1611 pb e outro 1830 pb que 

correspondem à amplificação da região promotora e terminadora, respectivamente. 

 Para essa reação de confirmação da integração do cassete de deleção ao genoma 

do fungo foram utilizados dois oligonucleotídeos iniciadores (Tabela 2): um que anela 

em uma região fora do cassete de deleção (na região promotora ou terminadora do gene 

de interesse) e outro que anela em uma região dentro da região codificadora do gene de 

pyr4. Com isso, foi possível verificar que o cassete de deleção gênica foi inserido na 

orientação correta no genoma de T. reesei dos transformantes 2, 3 e 5. Opostamente, nos 

transformantes 1 e 4, foi observada a amplificação de apenas um dos fragmentos referente 

à região promotora (transformante 1) ou a região terminadora (transformante 4). Nesse 

caso, a integração do cassete de deleção no genoma do fungo ocorreu de maneira ectópica, 

sendo esses transformantes excluídos. Logo, somente os transformantes 2, 3 e 5 foram 

utilizados a partir desta etapa. Como controle negativo foi utilizado DNA genômico da 
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linhagem parental QM6aΔtmus53Δpyr4 na qual não houve amplificação (Dado não 

mostrado). 

 

 

Figura 17 – Screening de transformantes positivos de T. reesei deletado para o gene cel74a. 

(A) PCRs: amplificação e verificação da integração e orientação das regiões promotora e terminadora. (B) 

PCR: Amplificação da ORF correspondente ao gene cel74a. (C) PCR em tempo real confirmando a deleção 

do gene cel74a. MM: marcador de peso molecular (O’GeneRuler™ 1 Kb DNA Ladder, Thermo Fisher 

Scientific). 

 

Para confirmação da deleção da ORF do gene cel74a, foi realizada uma PCR 

convencional utilizando oligonucleotídeos iniciadores que anelam na ORF do gene 
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cel74a. Neste caso, a amplificação deveria ocorrer somente quando utilizamos DNA da 

linhagem parental (QM6aΔtmus53Δpyr4). Como observado na figura 17B, quando o 

DNA genômico dos transformantes positivos foi utilizado como molde, não foi observada 

amplificação do fragmento referente a ORF de cel74a. Por outro lado, um fragmento de 

1078 pb foi observado na amplificação a partir do DNA da linhagem parental. Esse 

resultado mostra que ocorreu a deleção da ORF de cel74a nos três transformantes. 

O nível de expressão do gene cel74a foi analisado nas linhagens parental e 

transformantes. Para isso, o RNA total de um dos três transformantes positivos (o 

transformante 2) e da linhagem parental (QM6a) foi extraído e convertido em cDNA e 

utilizado, então, para a confirmação da deleção da ORF através de qRT-PCR. Na figura 

17C, podemos observar que no transformante positivo para cel74a não foi observada a 

expressão para o gene cel74a.  Esses resultados mostram que o gene foi realmente 

removido do genoma de T. reesei, podendo a linhagem mutante ser utilizada para os 

experimentos posteriores. A partir deste ponto todos os experimentos foram realizados 

com transformante 2. 

 

5.4. Caracterização fenotípica da linhagem Δcel74a 

Para esse ensaio, as linhagens, parental e Δcel74a, foram crescidas em meio 

Mandels-Andreotti contendo 1% (p/v) de glicose, xilose, arabinose, manose, lactose, 

maltose, CMC e Avicel. De acordo com os resultados obtidos para a linhagem Δcel74a, 

não foi observado nenhuma diferença estatística entre o crescimento das linhagens 

parental (QM6a) e Δcel74a em nenhuma fonte de carbono testada (Figuras 18 e 19). Isso 

mostra que a deleção do gene cel74a não interfere na capacidade de crescimento de T. 

reesei quando cultivado nestas fontes de carbono.  
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Figura 18 - Caracterização fenotípica das linhagens parental e mutante após crescimento em diferentes 

fontes de carbono durante 7 dias. 

 

 

Figura 19 – Halos de crescimento das linhagens parental e Δcel74a em diferentes fontes de carbono.  

Os halos de crescimento foram medidos após 4 dias e 7 dias de crescimento a partir de três experimentos 

independentes em triplicata biológica. Valores não diferem estatisticamente (p ≤ 0,05). 
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O experimento para observar o halo de degradação de CMC entre as linhagens 

parental (QM6a) e Δcel74a também mostra que não há diferença significativa entre a 

degradação de CMC entre ambas, mostrando que a deleção do gene não influencia na 

capacidade de degradação de CMC pelo fungo (Figura 20). Esse resultado sugere a 

deleção do gene de xiloglucanase não interfere na capacidade de secreção de enzimas 

celulolíticas.  

 

 

Figura 20 – Halo de degradação de CMC das linhagens parental e Δcel74a. 

(A) Placas coradas com vermelho do congo após 4 dias de crescimento. (B) Halos de degradação de CMC 

medidos após 4 dias de crescimento a partir de três experimentos independentes em triplicata biológica. 

Valores não diferem estatisticamente (p ≤ 0,05). 

 

 

Para os experimentos de indução, foi testada a formação de biomassa da linhagem 

mutante (Δcel74a) em relação a linhagem parental (QM6a). Como demonstrado na figura 21, 

a acumulação de biomassa da linhagem mutante não difere da linhagem parental após o 

crescimento em glicerol por 24h. Como isso, os resultados observados estão relacionados a 

deleção do gene cel74a, uma vez que em todos os experimentos concentrações iguais de 

esporos foram utilizadas. 
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Figura 21 – Peso seco da linhagem mutante crescida na presença de glicerol. As linhagens (QM6a e 

Δcel74a) foram crescidas na presença de glicerol durante 24h e, após esse tempo os micélios foram 

coletados por filtração e secos à 60º C para pesagem. Valores não diferem estatisticamente (p ≤  0,05). 

 

5.5. Perfil de expressão de celulases e hemicelulases em bagaço de cana-de-

açúcar  

 

5.5.1. Perfil de expressão de celulases 

Para analisar as mudanças transcricionais em genes celulolíticos devido a 

deleção do gene cel74a, foi selecionado um gene pertencente a cada um dos principais 

tipos de celulases: cel7a (celobiohidrolase), cel7b (endoglicanse) e cel3a (β-glicosidase). 

Foi observado que o Δcel74a apresentou redução significativa na expressão de cel7a após 

48h (≅10X), 72h (≅2X) e 96h (≅5X) de cultivo em bagaço de cana-de-açúcar (Figura 

22A).  



37 

 

 

Figura 22 – Expressão relativa de genes de celulases. PCRs em tempo real analisando a expressão dos 

genes: (A) celobiohidrolase 1 (cel7a), (B) endo-β-1,4-glucanase 1 (cel7b) e (C) β-glicosidase 1 (cel3a) após 

indução em bagaço de cana-de-açúcar durante 24, 48, 72 e 96h. (*) p≤ 0,05; (****) p≤ 0,0001.  

 

 

Da mesma forma, a expressão de cel7b foi reduzida após 48h (≅8X) e 96h (≅3X) 

de cultivo na presença de bagaço de cana-de-açúcar (Figura 22B). Por outro lado, a 

expressão de cel3a mostrou-se aumentada no Δcel74a durante quase todo o período de 

indução (Figura 22C).  Estes resultados sugerem que a proteína CEL74A possa possuir 
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um papel importante para a regulação da expressão de cel7a, cel7b e cel3a, podendo 

influenciar também a regulação de outros genes de celulases. 

                                                                 

5.5.2. Perfil de expressão de hemicelulases 

Para analisar o efeito da deleção do gene cel74a na expressão de genes 

hemicelulases, foram selecionados 3 genes de xilanases (xyn1, xyn2 e xyn3) e 1 gene de 

β-xilosidase (bxl1). Foi observado que o Δcel74a apresentou um aumento significativo 

na expressão de xyn1 após 24h (≅1.5X) e 72h (≅1.5X) com bagaço de cana-de-açúcar e, 

da mesma forma, a expressão de xyn2 também se apresentou elevada durante todo o 

período de cultivo (>20X) (Figura 23A e 23B). Diferentemente de xyn1 e xyn2, a 

expressão de xyn3 e bxl1 mostrou reduzida por quase todos os tempos analisados, 

apresentando-se superior à expressão do parental (QM6a) apenas nos tempos de 72h em 

bagaço de cana-de-açúcar (Figura 23C e 23D). Estes resultados sugerem que talvez a 

CEL74A possa possuir um papel importante para a regulação da expressão de xyn1, xyn2, 

xyn3 e bxl1, podendo influenciar também a regulação de outros genes de hemicelulases. 
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Figura 23 – Expressão relativa de genes de hemicelulases. PCRs em tempo real analisando a expressão dos 

genes: (A) endo-β-1,4-xilanase 1 (xyn1), (B) endo-β-1,4-xilanase 2 (xyn2), (C) endo-β-1,4-xilanase 3 (xyn3) 

e (D) β-xilosidase 1 (bxl1) após indução em bagaço de cana-de-açúcar 24, 48, 72 e 96h. (**) p≤ 0,01; (****) 

p≤ 0,0001.  
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5.5.3. Perfil de atividade enzimática da linhagem mutante Δcel74a 

O perfil de atividade enzimática de endoglicanases da linhagem Δcel74a se 

mostrou igual em relação ao parental (QM6a) após indução em bagaço de cana-de-açúcar, 

apresentando uma ligeira redução após 72h de cultivo e aumento significativo após 96h 

de cultivo em bagaço de cana-de-açúcar (Figura 24A). Apesar das análises das expressões 

gênicas obtidas por PCR em tempo real demonstrarem que no Δcel74a a redução da 

expressão de egl1 não refletiu na redução da atividade enzimática. Já para a atividade de 

β-glicosidase, mesmo com o aumento da expressão de bgl1 após a indução em bagaço de 

cana-de-açúcar, não houve aumento da atividade enzimática na presença dessa fonte de 

carbono (Figura 24B).  

 

 

Figura 24 – Atividades enzimáticas de celulases. Atividades enzimáticas de (A) endo-β-1,4-glicanase e (B) 

β-glicosidase após indução em bagaço de cana-de-açúcar durante 24, 48, 72 e 96h. (*) p≤ 0,05; (**) p≤ 

0,01; (****) p≤ 0,0001.  
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O perfil de atividade enzimática de xilanases do mutante (Δcel74a) se mostrou 

aumentado em relação ao parental (QM6a) após indução em bagaço de cana-de-açúcar 

(Figura 25A), corroborando com o aumento da expressão tanto de xyn1 quanto de xyn2 

observado nas análises por PCR em tempo real (Figura 23). Já para a atividade de β-

xilosidase, a redução da expressão de bxl1 não afetou a atividade de β-xilosidase até 48h 

(Figura 25B). Entretanto, após 72h foi observado uma grande redução em sua atividade. 

Sendo assim, nossos resultados sugerem que a deleção de cel74a pode estar relacionada 

tanto com o aumento da atividade xilanolítica em bagaço de cana-de-açúcar, quanto pode 

ser responsável pela redução da atividade de β-xilosidase nos tempos de 72h e 96h. 

 

 
Figura 25 – Atividade enzimática de hemicelulases. Atividade enzimática de endo-β1,4-xilanase e β-

xilosidase após indução em bagaço de cana-de-açúcar durante 24, 48, 72 e 96h. (A) e (B) atividades de 

xilanases após a indução em bagaço de cana-de-açúcar. (C) e (D) atividades de β-xilosidase após a indução 

em bagaço de cana-de-açúcar. (*) p≤ 0,05; (**) p≤ 0,01; (***) p≤ 0,001; (****) p≤ 0,0001.  
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A degradação de xiloglucano se dá a partir da ação de várias enzimas, tais como, 

xiloglucanases, β-galactosidases, α-xilosidases e β-glicosidases (Figura 26). É descrito 

que a degradação eficiente de xiloglucano necessita de tais enzimas, sendo que pode haver 

etapas que ocorrem sequencialmente (RAVACHOL et al., 2016). 

 

Figura 26 – Representação do mecanismo de ação de enzimas envolvidas na degradação de xiloglucano. 

(Adaptado RAVACHOL et al., 2016). 

 

O perfil de atividade de xiloglucanase do mutante (Δcel74a) se mostrou igual ao 

do parental em quase todos os tempos, com exceção de 48 e 72h em bagaço de cana 

(Figura 27A). Inicialmente, era esperado que não houvesse atividade de xiloglucanase na 

linhagem Δcel74a em bagaço de cana-de-açúcar. Entretanto, dados da literatura mostram 
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que o xiloglucano não é um substrato específico para determinação da atividade de 

xiloglucanase, visto que outras enzimas, tais como -1,3-glucanases podem ter um certo 

grau de atividade sobre ele.  

Como anotado no banco de dados de T. reesei, a CEL74A possui um sítio de 

ligação a cálcio (Ca2+) que poderia de alguma forma influenciar em sua atividade. Para 

analisar o efeito do Ca2+ na atividade de xiloglucanase, foram realizadas as mesmas 

reações de atividade de xiloglucanase, utilizando CaCl2 e EDTA nas concentrações finais 

de 10 mM e 2,5 mM, respectivamente. Na linhagem Δcel74a, na presença de CaCl2, a 

atividade de xiloglucanase mostrou-se reduzida após 24h, 48h, 72h de indução com 

bagaço de cana-de-açúcar quando comparada com a linhagem parental (Figura 27B). Na 

linhagem Δcel74a, na presença de EDTA, a atividade de xiloglucanase manteve-se 

constante quando comparada a atividade na presença de cálcio após indução com bagaço 

de cana-de-açúcar (Figura 27C). No entanto, a atividade de xiloglucanase na linhagem 

parental reduziu drasticamente na presença de 2,5 mM de EDTA quando comparada a 

reação na presença de Ca2+. 

Para explicar a atividade de xiloglucanase elevada na linhagem Δcel74a, outras 

atividades enzimáticas foram testadas para enzimas tais como β-galactosidase e 

laminarinase. O perfil de atividade enzimática de β-galactosidase do mutante (Δcel74a) 

se mostrou reduzido em relação ao parental (QM6a) após indução em bagaço de cana-de-

açúcar (Figura 28A). Em contrapartida, a atividade de laminarinase após indução em 

bagaço de cana-de-açúcar (Figura 28B) se mostrou significativamente mais elevadas no 

mutante (Δcel74a) do que no parental (QM6a). Esse resultado sugere, primeiro, que:  a 

atividade de laminarinase podem sofrer alguma regulação pelo gene cel74a, e que, esse 

possa ser um mecanismo de compensação do próprio T. reesei, uma vez que mesmo após 

a deleção de cel74a, a atividade de xiloglucanase do mutante ainda permanece similar ao 

parental, podendo ser uma laminarinase, que apresente atividade de endo-β-1,4-glicanase, 

e a responsável por isso, atuando sobre o xiloglucano e o degradando. 
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Figura 27 – Atividade de xiloglucanase. (A) Atividade de xiloglucanase após a indução em bagaço de cana-

de-açúcar. (B) e (C) atividades de xiloglucanase com CaCl2 e EDTA, respectivamente. (*) p≤ 0,05; (**) p≤ 

0,01; (***) p≤ 0,001; (****) p≤ 0,0001. 
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Figura 28 – Atividade de (A) β-galactosidase e (B) laminarinase após indução em bagaço de cana-de-açúcar 

durante 24, 48, 72 e 96h. (*) p≤ 0,05; (**) p≤ 0,01; (***) p≤ 0,001; (****) p≤ 0,0001.  

 

5.6. Hidrólise de xiloglucano 

 

No mutante, a deleção de cel74a afetou o processo de degradação de 

xiloglucano. Os níveis dos açúcares xilose, glicose e galactose liberados pela hidrólise 

enzimática se apresentaram reduzidos (Figura 29). Isso indica que para a degradação 

eficiente deste substrato é necessário a presença de CEL74A e que a ausência desta 

enzima pode dificultar as etapas de degradação por β-galactosidases, α-xilosidases e β-

glicosidases. 
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Figura 29 – Perfil de liberação de açúcares a partir de xiloglucano após 72h de hidrólise com sobrenadante 

após indução com bagaço de cana-de-açúcar. (**) p≤ 0,01; (***) p≤ 0,001; (****) p≤ 0,0001. 

 

 

5.7. Perfil de secreção proteica na linhagem Δcel74a 

 

Após a indução em bagaço de cana-de-açúcar, a linhagem Δcel74a apresentou 

diferença na secreção proteica quando comparada com o parental (QM6a), sendo 

observado um perfil mais diferenciado após a indução (Figura 30). Desta forma, a 

ausência de CEL74A faz com que o fungo secrete uma maior diversidade de enzimas e/ou 

proteínas  envolvidas no processo de degradação do BCA. Como observado na figura 30, 

houve um aumento na secreção de proteínas na linhagem Δcel74a após 48h, 72h e 96h 

de indução, sugerindo que CEL74A em T. reesei pode influenciar na secreção proteica 

através de um mecanismo ainda desconhecido. 
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Figura 30 – Perfil de secreção proteica após a indução com bagaço de cana-de-açúcar. (MW) Unstained 

Protein Molecular Weight Marker Thermo Scientific. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 

O bagaço de cana-de-açúcar (BCA) é um subproduto da indústria açucareira rico 

em material lignocelulósico, geralmente descartado após o esmagamento e extração do 

suco da cana-de-açúcar. No entanto, devido ao advento das tecnologias de produção de 

etanol a partir de biomassa vegetal, esse resíduo agroindustrial vem sendo totalmente 

utilizado pelas fábricas de açúcar como combustível para as calderias (PANDEY et al., 

2000). As características físico-químicas do bagaço de cana-de-açúcar como, a sua 

biodegradabilidade e composição química tem atraído a atenção para a utilização desse 

substrato para a produção de bioetanol (LOH et al., 2013). O BCA é composto por cerca 

de 30% de celulose, 60% de hemicelulose, pectinas e lignina (DE SOUZA et al., 2013). 

A arquitetura de polímeros da parede celular da cana-de-açúcar, apresenta uma ampla 

diversidade estrutural de hemiceluloses, como a arabinoxilana, xiloglucano, β-glicano de 

ligação mista, e pectinas. Devido à sua rica composição, o BCA pode servir como 

substrato ideal para processos microbianos para a geração de produtos de valor agregado 

(BORIN et al., 2015). Além disso, a enorme complexidade da parede celular da planta 

(recalcitrância), é um obstáculo que deve ser superado para utilização em processos 

industriais (BUCKERIDGE et al., 2012). 

A hidrólise da celulose produz monômeros de glicose, enquanto que a 

decomposição da hemicelulose pode produzir monômeros de xilose, arabinose, manose, 

glicose e galactose. No ambiente natural, a biomassa vegetal é degradada por uma 

variedade de microrganismos, que exercem essa função de forma coordenada e sinérgica 

com o objetivo de promover a quebra do material lignocelulolítico através da liberação 

de enzimas hidrolíticas (BORGES et al., 2014b; BUSSINK et al., 1992; HÄKKINEN et 

al., 2014; MAKI; LEUNG; QIN, 2009; PATIL; DAYANAND, 2006; STRICKER; 

MACH; DE GRAAFF, 2008). Devido ao seu grande potencial para a produção de 

enzimas holocelulolíticas, os microrganismos produtores de celulases, principalmente os 

fungos filamentosos, têm sido o foco de vários estudos para descoberta de novas enzimas 

e entendimento  da regulação da expressão de genes que os codificam (ANTONIÊTO et 

al., 2016; BORIN et al., 2015, 2017; DOS SANTOS CASTRO et al., 2016; GUPTA et 

al., 2016). 

Em T. reesei, a degradação da parede celular do bagaço de cana-de-açúcar é 

sistematicamente representada nas seguintes etapas: na ausência de um pré-tratamento, 

as paredes celulares são inicialmente alvo de pectinases (endopoligalacturonase, pectina-
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metil-esterase, α-arabinofuranosidase, e β-galactosidase) juntamente com lichenase para 

hidrolisar o bagaço de cana-de-açúcar. Para a liberação das pectinas, é necessária a ação 

de feruloil e acetil esterases e, por fim, a estrutura restante da parede celular, constituída 

de celulose intercalada com arabinoxilana e xiloglucana, é então atacada por endo-β-

xilanases e α-arabinofuronosidases. Por fim, temos a ação das xiloglucanases, α-

xilosidades e β-galactosidases, as quais atuam na penúltima etapa para a disponibilização 

de açúcares que irão, por sua vez, promover a indução da expressão de celulases em 

resposta ao BCA (DE SOUZA et al., 2013). De acordo com Borin et al. (2015), em T. 

reesei,  existe uma maximazação para o acesso a parede celular, sem a ação das feruloil 

esterases, tendo assim um limitado acesso as pectinas. Em compensação, ocorre a 

degradação da rede de celulose-xiloglucano de forma mais eficiente, devido ao ataque às 

microfibrilas de celulose.  

Como podemos perceber, as xiloglucanases são enzimas-chaves de grande 

importância para o acesso à parede celular vegetal e posterior ação de outras enzimas 

holocelulolíticas. As xiloglucanases apresentam um papel duplo, seja pela sua atividade 

enzimática que ataca a estrutura do xiloglucano, como também promovendo a liberação 

de açúcares que, por si, são capazes de atuar nas vias de sinalização para induzir a 

expressão e produção de celulases pelo fungo (GRISHUTIN et al., 2004). Neste trabalho, 

nós realizamos a construção e caracterização de uma linhagem mutante para a 

xiloglucanase CEL74A de T. reesei. Foram analisados diversos parâmetros bioquímicos 

e moleculares visando o entender o papel da xiloglucanase nos mecanismos de regulação 

da expressão de genes holocelulolíticos em resposta à bagaço de cana-de-açúcar. 

A síntese das enzimas para degradação de biomassa sintetizadas por T. reesei 

requerem um investimento energético significativo de recursos celulares. Evidências 

sugerem que  a célula gerencia essa demanda  a partir da regulação da transcrição de 

genes que codificam estas enzimas de acordo com a disponibilidade de diferentes fontes 

de carbono (ANTONIÊTO et al., 2014, 2016; DOS SANTOS CASTRO et al., 2014). Os 

resultados obtidos neste estudo mostraram que a deleção de cel74a promoveu um grande 

efeito na expressão de genes holocelulolíticos após o cultivo em BCA. Entretanto, apesar 

da redução da expressão de cel7a e cel7b e aumento na expressão de cel3a, isto não 

culminou em diferença na atividade celulolítica entre o mutante e a linhagem parental. 

Esse resultado pode ser devido ao maior uso da fração de xilana presente em BCA como 

fonte de energia ao invés da utilização da fração celulósica. Como foi possível observar, 

a linhagem Δcel74a apresentou maior nível de expressão de xyn1 e xyn2 e da mesma 
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forma, aumento da atividade xilanolítica quando comparado com o parental. Isso pode 

indicar que há maior disponibilidade de xilose e xilo-oligossacarídeos para fornecimento 

energético presente no meio originados a partir da hidrólise da xilana presente no BCA. 

A redução da expressão do gene xyn3 também contribui para corroborar com esta 

hipótese, uma vez que diferentemente de xyn1 e xyn2, que são induzidos na presença 

destes substratos, o gene xyn3 não apresenta indução nas mesmas condições, sendo 

descrito como expresso apenas na presença de substratos indutores de celulases (XU et 

al., 2000). O aumento da utilização da xilana como fonte de carbono para suprimento 

energético pelo Δcel74a pode se dar como forma compensatória a uma possível 

dificuldade na degradação e utilização eficiente de xiloglucano. Isso pode reduzir ou 

impossibilitar a degradação da fração celulósica do BCA, por dificultar a exposição desta 

fração lignocelulósica e, consequentemente, seu acesso e reconhecimento por T. reesei e, 

desta forma, influenciar na expressão de celulases e provavelmente na secreção dessas 

enzimas. 

Conforme pode ser observado, após a indução com bagaço de cana-de-açúcar, a 

atividade de xiloglucanase na linhagem Δcel74a se manteve igual em quase todos os 

períodos de determinação da atividade. Era esperado um perfil de atividade reduzido na 

linhagem Δcel74a, uma vez que não havendo a expressão da xiloglucanase, não ocorreria 

a tradução e secreção desta enzima capaz de realizar a degradação de xiloglucano. No 

entanto, em T. reesei, é descrito que CEL12A também apresenta capacidade de 

degradação de xiloglucano (YUAN, 2001). Essa enzima pertence à família das glicosil 

hidrolases 12 (GH12), assim como em T. reesei, apresentam atividade sobre xiloglucano, 

tais como XEG em Aspergillus aculeatus e EG-II em Fomitopsis palustri (PAULY et al., 

1999; SHIMOKAWA et al., 2008). Um aspecto intrigante sobre a família GH74, é que 

tipicamente os fungos ascomicetos apresentam apenas uma cópia de deste gene no 

genoma (DAMASIO, 2017). 

 Embora as enzimas CEL12A e CEL74A apresentem atividade sobre 

xiloglucano, o mecanismo de ação dessas enzimas é diferente. Sabe-se que CEL12A 

apresenta atividade apenas de endoglicanases, sendo capaz de hidrolisar resíduos de 

glicose não ramificados presentes na cadeia principal do xiloglucano, enquanto que 

CEL74A apresenta atividade exo/endoglicanases  hidrolisando em resíduos de glicose 

ramificados (DESMET et al., 2007). Além disso, foi possível observar que a atividade de 

CEL74A é modulada na presença de cálcio, e que sua ausência possivelmente reflete no 

aumento da secreção de CEL12A, por compensação, como foi observado por maior 
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atividade na linhagem Δcel74a após a reação enzimática contendo EDTA.  Outra 

hipótese, é que provavelmente na linhagem Δcel74a possa estar ocorrendo um aumento 

na secreção de uma endo-1,3(4)-β-glicanase com baixa atividade sobre o xiloglucano. 

Sabe-se que enzimas desta classe podem apresentar atividade sobre uma diversidade de 

substratos tais como, β-glicano, liquenana, laminarina, entre outros, o que poderia 

explicar o aumento na atividade de laminarinase (endo-β-1,3-glicanase) observado nessa 

linhagem crescida na presença de BCA (KARLSSON et al., 2002; MIOTTO et al., 2014; 

SHIMOKAWA et al., 2008).  

A redução na liberação dos açúcares galactose, glicose e xilose, observada após 

a hidrólise do xiloglucano, pode ser explicada pela ausência da atividade de 

exo/endoglicanases por CEL74A, uma vez que na linhagem Δcel74a há possivelmente 

uma redução na exposição de oligossacarídeos menores originados por sua atividade de 

exoglicanase. Portanto, provavelmente ocorre uma redução da atividade das outras 

enzimas envolvidas na degradação, como as β-galactosidases e α-xilosidades conforme 

foi observado após a análise da hidrólise do xiloglucano. A redução da atividade de β-

galactosidade (Figura 28) também corrobora com esta hipótese. Desta forma, para ocorrer 

a degradação eficiente de xiloglucano, a CEL74A possivelmente possui um papel 

essencial que permite contribuir para melhor atividade das outras enzimas envolvidas 

neste processo. 

 Como observado pela nossa análise de secretoma, a linhagem Δcel74a cultivada 

na presença de BCA apresenta uma maior capacidade de secretar proteínas quando 

comparada a linhagem parental. Sendo assim, na ausência de CEL74A funcional, o fungo 

modula a expressão de seus genes no intuito de regular a secreção de outras enzimas 

capazes de degradar o BCA. Entretanto, outros mecanismos moleculares, ainda não 

esclarecidos podem ser responsáveis pela regulação da expressão gênica na linhagem 

Δcel74a e, portanto, influenciando na secreção destas enzimas. Deste modo, mais 

experimentos tornam-se necessários para elucidar os eventos de sinalização celular 

envolvidos na utilização deste substrato em T. reesei.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi realizado uma análise do papel desempenhado por CEL74A 

na regulação da expressão gênica de holocelulases em T. reesei durante o cultivo em 

bagaço de cana-de-açúcar. Diante dos resultados obtidos pode ser concluído que: 

 A deleção de cel74a não promoveu alterações fenotípicas durante o crescimento do 

fungo nas diferentes fontes de carbono testadas;  

 A linhagem ∆cel74a apresentou redução na expressão de genes envolvidos com a 

degradação de celulose após o cultivo em BCA, embora isto não tenha 

necessariamente refletido em redução da atividade celulolítica.  

 A deleção de cel74a foi capaz de promover um aumento tanto na expressão de duas 

das três endoxilanases testadas e, diferentemente das celulases, houve aumento 

significativo na atividade xilanolítica; 

 Com base nos resultados, a deleção de cel74a pode promover alteração na forma como 

T. reesei utiliza a celulose e hemicelulose presentes no BCA como fonte de carbono, 

preferindo, possivelmente, o consumo da fração de xilana da hemicelulose. 

 O ∆cel74a possivelmente secreta outras enzimas em maior quantidade (CEL12A ou 

alguma endo-1,3(4)-β-glicanase), de forma a compensar a falta de CEL74A, na 

tentativa de degradar e aproveitar, da forma mais eficientemente, o xiloglucano 

presente no BCA; 

Embora, os resultados obtidos tenham permitido uma melhor compreensão dos 

mecanismos envolvidos na regulação de expressão gênica por T. reesei, ainda são 

necessários experimentos adicionais capazes de indicar mais especificamente a função de 

CEL74A nesse processo, tais como, a complementação do gene cel74a visando confirmar 

que as alterações visualizadas na expressão e atividades das enzimas estão relacionadas a 

deleção do gene cel74a, e não provocadas pelo processo de obtenção do mutante.  
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