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RESUMO 

 

A viabilidade econômica da produção de etanol de segunda geração (2G) 
depende do desenvolvimento de tecnologias eficientes e baratas para a hidrólise da 
biomassa lignocelulósica. Em particular, o grande consumo de água nas plantas de 
processamento de biomassa pode inviabilizar o processo. As xilanases são enzimas 
chave na hidrólise enzimática da xilana para a produção de etanol 2G e atualmente é 
grande o interesse na identificação de xilanases tolerantes a altas concentrações 
salinas, bem como aos subprodutos de etapas de pré-tratamento da biomassa, o que 
permitiria reduzir o volume de água empregado em etapas de lavagem e/ou a 
substituição da água doce pela água do mar. Neste contexto, os objetivos deste trabalho 
foram a purificação e caracterização bioquímica e cinética de uma endo-xilanase 
halotolerante e termoestável produzida por uma linhagem de C. graminicola isolada da 
floresta Amazônica (Brasil). A enzima pura (Excg1) apresentou massa molecular 
aparente de 20,0 ± 2,4 kDa em SDS-PAGE e 17,3 ± 1,9 kDa por filtração em gel, 
sugerindo que a enzima nativa é monomérica. O teor de carboidratos totais de Excg1 foi 
de 97,0 ± 3,7 % (m/m) e o seu ponto isoelétrico correspondeu a 9,200 ± 0,018. A enzima 
manteve cerca de 85% da atividade controle na presença de NaCl 0,5 mol.L

-1
. Em 

ausência e presença de NaCl em concentração 0,5 mol.L
-1

 a temperatura e o pH ótimos 
de atividade de Excg1 foram 65 ºC e 5,5, respectivamente, enquanto na presença de 
NaCl 2,5 mol.L

-1
 o pH ótimo foi alterado para 6,0. Excg1 mostrou-se bastante 

termoestável a 50ºC, com tempo de meia-vida de 48 h na ausência do substrato. Já na 
presença de NaCl 2,5 mol.L

-1
 a termoestabilidade foi substancialmente maior, com 

atividade residual de 75% após o mesmo intervalo de tempo. Excg1 apresentou 
excelente estabilidade na faixa de pH de 3,0-10,0 na ausência de sal, mantendo-se 
também completamente estável entre pH 4,0 e 10,0 na presença de NaCl em 
concentração 0,5 e 2,5 mol.L

-1
. Os parâmetros cinéticos determinados para a hidrólise 

de xilana Beechwood por Excg1 na ausência de NaCl foram Vmax= 481,3 ± 34,0 U.mg
-1

 e 
KM= 3,7 ± 0,3 mg.mL

-1
, resultando em eficiência catalítica (kcat/KM) de 36,9 mL.s

-1
.mg

-1
. 

Parâmetros muito similares foram determinados na presença de NaCl 0,5 mol.L
-1

, porém 
em presença do sal em concentração 2,5 mol.L

-1
 ocorreu diminuição da afinidade 

aparente pelo substrato e redução da velocidade máxima, resultando em eficiência 
catalítica 2,3 vezes menor. Já a hidrólise de xilana Birchwood em ausência de sal 
ocorreu com constante de afinidade aparente similar e eficiência catalítica cerca de 18% 
maior, se comparada à hidrolise de xilana Beechwood na mesma condição. Excg1 foi 
tolerante a K

+
,
 
Na

+
, Pb

2+
, Ni

2+
, Zn

2+
, Mn

2+
, Mg

2+
, Co

2+
, Ca

2+
 e Sr

2+
 em concentração 10 

mmol.L
-1

,
 
além de Cu

2+
, Al

3+
, Cr

3+
 e Fe

3+
 em concentração 1 mmol.L

-1
. Além disso, 

Excg1 foi tolerante a diferentes solventes orgânicos e a acetato. A análise dos produtos 
de hidrólise de xilana Beechwood por Excg1 revelou que os produtos principais 
formados foram xilobiose e xilotriose com uma ramificação de ácido 4-O-
metilglucurônico. A presença de NaCl 0,5 mol.L

-1
 não afetou este padrão de hidrólise e a 

enzima mostrou também boa tolerância aos produtos de hidrólise. Em conjunto, as 
propriedades de Excg1 sugeriram bom potencial de aplicação na sacarificação da 
biomassa lignocelulósica, particularmente em condições de salinidade elevada e/ou em 
presença de resíduos de etapas de pré-tratamento, o que é potencialmente interessante 
para viabilizar economicamente processos de produção de etanol 2G.  
 
Palavras chaves: Colletotrichum graminicola, endo-xilanase, halotolerância, 
termostabilidade, sacarificação da hemicelulose, etanol lignocelulósico. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The economic viability of the production of second-generation (2G) ethanol 
depends on the development of efficient and inexpensive technologies for the hydrolysis 
of lignocellulosic biomass. In particular, the large consumption of water in the biomass 
processing plants can make the process unfeasible. The xylanases are key enzymes in 
the enzymatic hydrolysis of xylan aiming the production of 2G ethanol and there is 
currently great interest in identifying xylanases tolerant to high salt concentrations and to 
the byproducts from biomass pretreatment steps, allowing the reduction of the volume of 
water used in washing steps and/or the replacement of fresh water by sea water. In this 
context, the objectives of this work were the purification and the biochemical and kinetic 
characterization of a salt-tolerant and thermostable endoxylanase produced by a strain of 
C. graminicola isolated from the Amazon forest (Brazil). The pure enzyme (Excg1) 
showed apparent molecular mass of 20.0 ± 2.4 kDa by SDS-PAGE and 17.3 ± 1.9 kDa 
by gel filtration, suggesting that the native enzyme is monomeric. The total carbohydrate 
content of Excg1 was 97.0 ± 3.7% (m/m) and its isoelectric point corresponded to 9.200 
± 0.018. The enzyme retained approximately 85% of control activity in the presence of 
0.5 mol.L

-1 
NaCl. In the absence and presence of NaCl at 0.5 mol.L

-1 
concentration, the 

optimum reaction temperature and pH of Excg1 were 65 ° C and 5.5, respectively, while 
in the presence of 2.5 mol.L

-1 
NaCl the optimum pH was altered to 6.0. Excg1 was highly 

thermostable at 50 °C, with a half-life of 48 h in the absence of substrate. In the presence 
of 2.5 mol.L

-1 
NaCl the thermal stability was greatly increased, and a residual activity of 

75% was determined after 48 h at 50 ºC. Excg1 showed excellent stability in the pH 
range from 3.0 to 10.0 in the absence of salt, and was likewise completely stable at pH 
4.0-10.0 in the presence of NaCl at the concentrations 0.5 mol.L

-1
 and 2.5 mol.L

-1
. The 

kinetic parameters for the hydrolysis of Beechwood xylan by Excg1 in the absence of salt 
were Vmax = 481.3 ± 34.0 U.mg

-1
 and KM = 3.7 ± 0.3 mg.mL

-1
, with a catalytic efficiency 

(kcat/KM) of 36.9 mL.s
-1

.mg
-1

. Similar parameters were determined in the presence of 0.5 
mol.L

-1
 NaCl, while in the presence of a higher salt concentration (2.5 mol.L

-1
) decreases 

in the apparent affinity for the substrate and in the maximum velocity were observed, 
resulting in a catalytic efficiency 2.3 fold lower. In comparison with Beechwood xylan, the 
hydrolysis of Birchwood xylan in the absence of salt occurred with similar apparent 
affinity and catalytic efficiency about 18% greater. Excg1 was tolerant to 10 mmol.L

-1 
 K

+
, 

Na
+
, Pb

2+
, Ni

2+
, Zn

2+
, Mn

2+
, Mg

2+
, Co

2+
, Ca

2+
 or Sr

2+
, and also to Cu

2+
, Al

3+
, Cr

3+
 e Fe

3+
 at 

1 mmol.L
-1

 concentration. Furthermore, the enzyme was tolerant to various organic 
solvents and acetate. The analysis of Beechwood xylan hydrolysis products by Excg1 
revealed that the main products were xylobiose and xylotriose with a 4-O-
methylglucuronic acid branch. The presence of 0.5 mol.L

-1 
NaCl has not affected the 

hydrolysis pattern and the enzyme showed good tolerance to the hydrolysis products. 
Altogether, the properties of Excg1 suggested good potential for the saccharification of 
lignocellulosic biomass, particularly under high salinity conditions and/or in the presence 
of residues of pre-treatment steps, which is potentially interesting for the economically 
viable production of 2G ethanol. 
 
Key words: Colletotrichum graminicola, endo-xylanase, halotolerance, thermostability, 
saccharification of hemicellulose, lignocellulosic ethanol. 
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1. Introdução  

 

 

 1.1. Consumo de energia e o meio ambiente 

 

 

A relação energia e meio ambiente, particularmente a questão do 

aquecimento global, devido à emissão dos gases causadores do efeito estufa, está 

entre as maiores preocupações da sociedade atual. Não há dúvidas de que a 

energia é a força motriz para o progresso da civilização, e que o consumo de 

energia per capita é um fator limitante para a prosperidade de uma nação. Durante 

décadas, o consumo de energia no mundo cresceu a passos largos para atender às 

necessidades da população mundial e à melhoria da qualidade de vida.  

No entanto, a dependência global de combustíveis provenientes de fontes de 

energia não renováveis proporciona grandes prejuízos, tanto econômicos quanto 

ambientais. O consumo mundial de combustíveis derivados do petróleo, por 

exemplo, é cerca de 100.000 vezes mais rápido do que sua produção natural 

(CHAUHAN et al., 2016). De acordo com esta estimativa, a disponibilidade das 

reservas de combustíveis fósseis acabará em questão de anos (AMARA et al., 2016; 

CHAUHAN et al., 2016).  

Além disso, a poluição atmosférica cresceu assustadoramente nas últimas 

décadas, em decorrência do consumo desenfreado de combustíveis fósseis. Isso 

porque o componente principal gerado na sua combustão é o gás carbônico (CO2), 

que contribui substancialmente para o aquecimento global (VELEA et al., 2009; 

HUANG, G. et al., 2016). Do mesmo modo, este gás contribui para outros efeitos 

negativos sobre o ambiente, como a chuva ácida, e para uma série de problemas 

relativos à saúde humana (HUANG, G. et al., 2016). 

Como alternativa ao uso de combustíveis derivados do petróleo e visando 

também à diminuição da emissão de poluentes e gases causadores do efeito estufa, 

atualmente há um grande interesse na utilização de combustíveis provenientes de 
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fontes de energia renováveis (LIMAYEM e RICKE, 2012; CHOVAU et al., 2013; 

KENNES et al., 2015; LIGUORI et al., 2016). Nesse sentido, a utilização do 

chamado “etanol de segunda geração” (etanol 2G) tem despertado grande atenção 

em nível mundial, devido às numerosas vantagens, tanto econômicas quanto 

ambientais (BUSSAMRA et al., 2015; SAINI et al., 2015; KENNES et al., 2015). Este 

biocombustível é obtido principalmente a partir de materiais lignocelulósicos, uma 

fonte de energia altamente abundante e renovável (KENNES et al., 2015; KUMAR, 

R. et al., 2016).  

Além do crescente interesse mundial na utilização de biocombustíveis, no 

Brasil o desenvolvimento de tecnologias para a produção de etanol 2G também é 

estimulado pelos grandes volumes de resíduos agroindustriais gerados anualmente 

(FARINAS et al., 2008; BUSSAMRA et al., 2015; MORALES et al., 2015). Isso 

porque o país é o maior exportador e o segundo maior produtor de etanol de 

primeira geração no mundo, a partir da cana-de-açúcar (MORALES et al., 2015). 

Dados da safra 2015/2016 apontam para um processamento de cerca de 617,65 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar somente na região Centro-Sul do país 

(UNICA, 2016), e estudos indicam que para cada tonelada de cana-de-açúcar 

processada são gerados cerca de 140 kg de palha e 140 kg de bagaço, em massa 

seca (PIPPO et al., 2011; SANTOS et al., 2012). Embora esses resíduos sejam 

utilizados pelas usinas atualmente para cogeração de energia (PIPPO et al., 2011), 

o excedente poderia ser utilizado para a produção de etanol, aumentando 

substancialmente a produtividade por hectare de cana plantada, contribuindo, assim, 

para a diminuição da competição pelo uso da terra para a geração de energia e 

produção de alimentos (GOLDEMBERG et al., 2008; LIGUORI et al., 2016). 

Paralelamente, outros resíduos agroindústrias como casca e palha de arroz, bagaço 

de laranja, palha e sabugo de milho, além da palha da soja também são abundantes 

no país e representam potenciais matérias primas baratas para a produção de etanol 

de segunda geração (LIGUORI et al., 2013). Em contraste, esses resíduos podem 

representar grande ameaça ao meio ambiente quando descartados de maneira 

inadequada (BHATIA et al., 2012). Assim, o aproveitamento de resíduos 

lignocelulósicos para a produção de biocombustíveis pode trazer grandes benefícios, 

tanto em aspectos econômicos quanto ambientais (BHATIA et al., 2012; IQBAL et 
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al., 2013; SINGHANIA et al., 2013; COLABARDINI et al., 2014; KENNES et al., 

2015). 

Embora existam dificuldades técnicas e econômicas para a produção do 

etanol 2G em escala industrial, ela já é uma realidade no Brasil. Atualmente existem 

três usinas no país que produzem o biocombustível (UNICA, 2016). A primeira delas 

foi inaugurada em 2014 pela empresa Granbio Sérgio Godoy, em São Miguel dos 

Campos - AL. Outras duas foram inauguradas recentemente, no estado de São 

Paulo: em 2014, a Usina São Manoel, localizada no município de São Manuel; e em 

2015, a primeira usina do grupo Raízen produtora de etanol de segunda geração a 

partir de bagaço de cana, em Piracicaba (UNICA, 2016). 

A despeito disso, é necessário o contínuo aperfeiçoamento dos processos de 

produção de etanol 2G, visando maior competitividade no mercado, o que tem sido 

limitado, entre outros fatores, pela recalcitrância da biomassa lignocelulósica 

(KENNES et al., 2015; SUN et al., 2016). Essa resistência, tanto à hidrólise química 

quanto biológica, está relacionada ao fato de celulose, hemicelulose e lignina 

formarem uma matriz tridimensional complexa, nas paredes celulares vegetais 

(GUPTA e VERMA, 2015; DAMM et al., 2016; SUN et al., 2016). De fato, como 

resultado de processos de adaptação evolutiva, as paredes celulares dos vegetais 

desenvolveram a importante função de impedir o ataque exercido por 

microrganismos, constituindo a primeira barreira entre as células e o ambiente 

(SØRENSEN et al., 2010). Nessa matriz tridimensional complexa, os 

polissacarídeos, em especial a celulose, estão protegidos da degradação (ZHAO, X. 

et al., 2012; DIMAROGONA et al., 2013; IQBAL et al., 2013). 

 

 

 1.2. Biomassa lignocelulósica 

  

 

A biomassa lignocelulósica é composta principalmente por lignina, celulose e 

hemicelulose (Fig. 1), além de pectina, proteínas, ceras e sais minerais (ZHAO, X. et 

al., 2012; JORDAN et al., 2012 ; WANG, M. et al., 2013; KENNES et al., 2015). 
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A lignina é um heteropolímero aromático que, associado aos polissacarídeos, 

confere rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e 

mecânicos aos tecidos vegetais. É constituída por unidades fenilpropano, 

sintetizadas a partir de três álcoois p-hidróxi-cinamílicos precursores: p-cumarílico, 

coniferílico e sinapílico (Fig. 1) (BHATIA et al., 2012; ZHAO, X. et al., 2012; IQBAL et 

al., 2013). 

 

 

 

Figura 1. Organização estrutural da parede celular vegetal. Adaptado de Kondo 

et al. (1996).  

 

 

A celulose é o principal componente (35 a 50% em massa) da parede celular 

das plantas. Este polímero é constituído por uma cadeia não ramificada de 

monômeros de D-glicose unidos entre si por ligações O-glicosídicas do tipo β-1,4 

(Fig. 1) (IQBAL et al., 2013; SUN et al., 2016). Sua conformação estendida é a mais 

estável, devido à configuração β das ligações glicosídicas, originando cadeias 

longas e retas (GIBSON, 2012; DAMM et al., 2016). Várias cadeias de celulose, 

paralelas entre si, unem-se por ligações de hidrogênio formando microfibrilas, 

estruturas supramoleculares cristalinas, de alta resistência tensional e com poucas 
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regiões amorfas (ZHAO, X. et al., 2012; IQBAL et al., 2013; SUN et al., 2016). A 

junção de várias microfibrilas originam as fibrilas, redes de microfibrilas embebidas 

por uma matriz amorfa, constituída por polissacarídeos não celulósicos, em especial 

as hemiceluloses, além de lignina (ZHAO, X. et al., 2012; PAULY et al., 2013; DAMM 

et al., 2016). 

As hemiceluloses constituem uma classe de heteropolissacarídeos 

estruturalmente diversos que se associam à celulose principalmente por ligações de 

hidrogênio, formando também ligações covalentes com a lignina, favorecendo a 

adesão e coesão das fibras, a manutenção da integridade da parede celular vegetal 

e a proteção da celulose contra a ação de celulases (BEG et al., 2001; JORDAN et 

al., 2012; ZHAO, X. et al., 2012; SHARMA e KUMAR, 2013; DAMM et al., 2016). 

Este polissacarídeo representa cerca de 20 a 35%, em massa, da parede celular 

vegetal e apresenta grande variabilidade química e molecular. Sua cadeia principal é 

composta por pentoses (principalmente D-xilose, L-arabinose) e hexoses (D-

manose, D-glicose ou D-galactose) unidas entre si por ligações glicosídicas do tipo 

β-1,4 e geralmente possui ramificações (Fig. 1) (DEUTSCHMAN e DEKKER, 2012). 

As ramificações podem conter ácidos urônicos (ácidos α-D-glucurônico, α-D-4-O-

metil-galacturônico e α-D-galacturônico), ácido ferúlico e outros açúcares, como 

arabinose, galactose, além de α-L-ramnose e α-L-fucose, em pequenas proporções. 

Além disso, os grupos hidroxila dos monossacarídeos podem ser parcialmente 

substituídos por grupos acetil (DEUTSCHMAN e DEKKER, 2012; SUN et al., 2016). 

As cadeias principais apresentam grau de polimerização (~70 a 200), grau de 

substituição, tipo e distribuição de substituintes altamente variáveis, dependendo do 

tecido celular, do estágio de desenvolvimento e da espécie vegetal (ZHAO, X. et al., 

2012; PAULY et al., 2013; SUN et al., 2016).  

As xilanas são a principal forma de hemicelulose encontrada na parede 

celular vegetal, representando cerca de 5 a 15% da biomassa da madeira de 

folhosas, e até cerca de 50% dos tecidos de monocotiledôneas, gramíneas e cereais 

(COLLINS et al., 2005; DEUTSCHMAN e DEKKER, 2012; DAMM et al., 2016). A 

cadeia principal é constituída por resíduos de xilose e sua estrutura química varia 

desde um homopolímero linear até um heteropolissacarídeo altamente ramificado 

(Fig. 2). As ramificações, que contêm usualmente arabinose, ácido glucurônico ou 

metilglucurônico, determinam em grande parte as propriedades da xilana, tais como 
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solubilidade, conformação e reatividade (PAULY et al., 2013; GORSHKOVA et al., 

2013; JURUTU e WU, 2013; SHARMA e KUMAR, 2013; SUN et al., 2016). 

Com relação à estrutura e aos grupos substituintes mais comuns, as xilanas 

podem ser classificadas como: homoxilanas lineares, arabinoxilanas, 

glucuronoxilanas, glucuronoarabinoxilanas e galactoglucoronoarabinoxilanas. As 

homoxilanas são formadas unicamente por resíduos de D-xilose, não são 

ramificadas e não são comumente encontradas na natureza, sendo isoladas de 

poucas fontes, como alguns tipos de gramas, algas e talos de tabaco (FILHO, 2004; 

CORRAL e VILLASEÑOR-ORTEGA, 2006; MOTTA et al., 2013).  

Já as xilanas substituídas podem ser classificadas em quatro grandes grupos 

(POLIZELI et al., 2005; CORRAL e VILLASEÑOR-ORTEGA, 2006; MOTTA et al., 

2013):  

1. Arabinoxilanas: possuem cadeias laterais formadas apenas por unidades de 

α-L-arabinofuranosil e são comumente isoladas de cereais, como o trigo; 

2. Glucuronoxilanas: possuem o ácido α-D-glucurônico ou o seu derivado, o 

ácido 4-O-metil-glucurônico, como único substituinte. São encontradas na 

madeira de folhosas, como a faia (Beechwood) e a bétula (Birchwood); 

3. Glucuronoarabinoxilanas: possuem tanto os ácidos α-D-glucurônico e 4-O-

metil-glucurônico, como unidades de α-L-arabinofuranosil como grupos 

substituintes. São tipicamente encontradas em gimnospermas, como 

coníferas, além de estarem presentes em gramíneas e cereais. 

4. Galactoglucoronoarabinoxilanas: apresentam resíduos de β-D-galactopiranosil 

na cadeia lateral, além dos grupos já presentes em glucuronoarabinoxilanas. 

São encontradas em plantas perenes. 
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Figura 2. Estrutura química geral das xilanas. Adaptado de Collins et al. (2005). 

  

 

1.3. Hidrólise enzimática da biomassa lignocelulósica: o complexo 

xilanolítico 

 

 

A hidrólise eficiente da biomassa lignocelulósica é um dos passos essenciais 

para a produção economicamente viável de etanol 2G. A hidrólise pode ser realizada 

por métodos químicos ou enzimáticos; entretanto, os métodos enzimáticos são 

considerados atualmente mais promissores, além de menos agressivos ao meio 

ambiente (LIGUORI et al., 2013; JONSSON et al., 2013; SINGHVI et al., 2014; 

KENNES et al., 2015, LIGUORI et al., 2016).  

Durante décadas apenas a hidrólise da celulose foi o foco da atenção dos 

pesquisadores. O consenso atual sugere, entretanto, que a produção de etanol de 

segunda geração a preços competitivos depende da hidrólise eficiente tanto da 

celulose como das hemiceluloses, além da fermentação eficiente das pentoses e 

hexoses liberadas e do aproveitamento da lignina (LIMAYEM e RICKE, 2012; 

CHOVAU et al., 2013; SINGHVI et al., 2014; RAGAUSKAS et al., 2014; MORALES 

et al., 2015). Dessa forma, é crescente o interesse na hidrólise enzimática das 

hemiceluloses (JUTURU e WU, 2012; SHARMA e KUMAR, 2013; MORALES et al., 

2015) e da lignina (RICO et al., 2014), bem como no desenvolvimento, por meio de 
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técnicas de engenharia metabólica, de leveduras capazes de fermentar pentoses e 

hexoses com bons rendimentos (NIELSEN et al., 2013; COLABARDINI et al., 2014; 

MORALES et al., 2015). 

A hidrólise eficiente e completa da xilana requer um sistema enzimático 

complexo devido à sua heterogeneidade química e estrutural, uma vez que vários 

tipos de ligações e unidades monoméricas estão presentes em sua estrutura 

(MOREIRA e FILHO, 2016; KUMAR, V. et al., 2016). Este sistema enzimático é 

conhecido como sistema ou complexo xilanolítico (Fig. 3) e suas principais enzimas 

atuam sinergicamente tanto sobre a cadeia principal quanto sobre as cadeias 

laterais da xilana (MOREIRA e FILHO, 2016).  

As principais enzimas do complexo xilanolítico são a endo-β-1,4-xilanase (1,4 

β-1,4-xilana xilohidrolase, EC 3.2.1.8), que catalisa a hidrólise de ligações 

glicosídicas internas da cadeia principal liberando xilooligossacarídeos, xilobiose e 

xilose (MOREIRA e FILHO, 2016; KUMAR, V. et al., 2016) e a β-D-xilosidade (β-D-

xilosídeo xilohidrolase, EC 3.2.1.37), que atua sobre os xilooligossacarídeos e a 

xilobiose, liberando xilose (POLIZELI et al., 2005; SHARMA e KUMAR, 2013; UDAY 

et al., 2016). Já a remoção dos grupos substituintes é catalisada por diferentes 

enzimas acessórias, que incluem α-L-arabinofuranosidase (EC 3.2.1.55), que 

remove resíduos de arabinose; α-glucuronidase (EC 3.2.1.139), que libera ácido 

glucurônico ou metilglucurônico; α-galactosidase (EC 3.2.1.22), que remove resíduos 

de galactose; acetil xilana esterase (EC 3.1.1.72), que hidrolisa ligações acetil-éster; 

ácido p-cumárico esterase (EC 3.1.1.-) e ácido ferúlico esterase (EC 3.1.1.73), que 

hidrolisa ligações feruloiléster e p-cumaroil-éster, respectivamente (POLIZELI et al., 

2005; JUTURU e WU, 2012; SHARMA e KUMAR, 2013; ERGÜN e ÇALIK, 2016).  
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Figura 3. Estrutura da xilana e pontos de ação das enzimas do complexo 

xilanolítico. Adaptado de Ergün e Çalik (2016). 

 

 

As endo-xilanases e β-xilosidases atuam sinergicamente na hidrólise da 

xilana, e uma boa parte das endo-xilanases conhecidas é inibida pelos produtos 

finais de reação, xilobiose e xilooligossacarídeos curtos (POLIZELI et al., 2005; 

KNOB et al., 2010; YANG et al., 2014). Assim, além de catalisar o passo final da 

hidrólise, as β-xilosidases desempenham um papel importante no alívio da inibição 

das endo-xilanases pelos produtos, possibilitando uma maior eficiência do processo 

como um todo. Um forte sinergismo também é observado entre as endo-xilanases e 

as enzimas acessórias. Considerando, por exemplo, a presença de ramificações de 

arabinose, estas podem dificultar a ação das endo-xilanases sobre a cadeia 

principal; entretanto, a remoção dos resíduos de arabinose pelas α-L-

arabinofuranosidases facilita o acesso à cadeia principal, potencializando a ação das 

endo-xilanases (LAGAERT, et al. 2014).   
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 1.4. Xilanases 

 

 

As endo-xilanases são as principais enzimas do complexo xilanolítico que 

atuam no processo de despolimerização da xilana (POLIZELI et al., 2005; JUTURU 

e WU, 2012; SHARMA e KUMAR, 2013; UDAY et al., 2016). A hidrólise do polímero 

pode ocorrer randomicamente, porém podem existir sítios específicos para hidrólise 

que dependem da natureza do substrato, como por exemplo, do comprimento da 

cadeia principal, do grau de ramificação e do número de substituintes (LI et al., 2000; 

POLIZELI et al., 2005; CHUTANI et al., 2015). 

De acordo com o sistema de classificação das glicosil hidrolases (GH), 

disponível no banco de dados Cazy (Carbohydrate-Active enzymes), as endo-

xilanases pertencem principalmente às famílias GH 10 e 11. No entanto, enzimas 

com atividade xilanásica também foram classificadas nas famílias GH 5, 7, 8 e 43, 

por apresentarem diferenças em seus domínios catalíticos, nas propriedades físico-

químicas, na estrutura, no modo de ação e/ou na especificidade de substrato (DODD 

e CANN, 2010; MOTTA et al., 2013; UDAY et al., 2016). 

As xilanases pertencentes à família GH 10 tem como propriedades principais 

a massa molecular usualmente maior que 30 kDa e baixo valores de pI, enquanto as 

enzimas classificadas na família GH 11 apresentam massa molecular abaixo de 30 

kDa e altos valores de pI. Entretanto, exceções a esses padrões já foram relatadas 

(COLLINS et al., 2005; UDAY et al., 2016).  

As xilanases das famílias GH 10 e 11 catalisam a hidrólise das ligações 

glicosídicas da cadeia principal da xilana com retenção da configuração do carbono 

anomérico. Dois resíduos de glutamato adequadamente posicionados no sítio ativo 

estão diretamente envolvidos no mecanismo de catálise, que envolve a formação de 

um intermediário covalente glicosil-enzima (Fig. 4) (COLLINS et al., 2005; MOREIRA 

e FILHO, 2016). Um dos resíduos de glutamato, inicialmente protonado, age como 

catalisador ácido-base, doando H+ para o substrato, enquanto o outro atua como 

nucleófilo, atacando o carbono anomérico e levando à clivagem da ligação 

glicosídica, com saída do grupo de partida e formação do intermediário covalente. 

No segundo passo, a cadeia lateral do primeiro resíduo de glutamato, que se 
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encontra desprotonada, atua como aceptor de H+, abstraindo um próton de uma 

molécula de água que ataca o carbono anomérico, liberando o produto final e 

regenerando a enzima livre.  

 

 

 

Figura 4: Mecanismo de reação das xilanases das famílias GH10 e 11. Adaptado 

de Collins et al. (2005). 

 

 

Na natureza, uma grande variedade de microrganismos é capaz de produzir 

endo-xilanases, incluindo bactérias, leveduras e fungos filamentosos (POLIZELI et 

al., 2005; KUMAR, V. et al. 2013a; LOMBARD et al. 2014; KUMAR, V. et al., 2016). 

Além disso, já foram descritas xilanases purificadas de invertebrados como 

moluscos, gastrópodes e crustáceos (SUNNA e ANTRANIKIAN, 1997; TURKIEWICZ 

et al., 2000). No entanto, os fungos filamentosos são conhecidos por produzirem 

xilanases extracelulares em níveis mais elevados em comparação com leveduras e 

bactérias, tornando-os atraentes para a produção dessas enzimas em escala 

industrial (POLIZELI et al., 2005; PAL e KHANUM, 2011; CHAPLA et al., 2013; 

CHUTANI et al., 2015). Em particular, os gêneros Aspergillus, Trichoderma e 

Penicillium, entre os fungos mesófilos, e o gênero Thermomyces, entre os fungos 

termófilos, são considerados bons produtores de diferentes enzimas eficientes para 
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a sacarificação da xilana (KNOB e CARMONA, 2010; CHUTANI et al., 2015; 

KUMAR, V. et al., 2016).  

Embora muitas xilanases fúngicas já tenham sido descritas, para cada 

aplicação pretendida é importante empregar uma enzima que apresente 

propriedades que favoreçam a sua utilização nas condições desejadas, no que diz 

respeito a pH e temperatura ótimos de reação, estabilidade ao pH e à temperatura, 

etc (KUMAR, V. et al., 2016; SUN et al., 2016). Além disso, uma propriedade muito 

atraente nas endo-xilanases é uma boa tolerância aos produtos de reação (SUN et 

al., 2016), contribuindo para elevar o rendimento final da sacarificação da xilana. No 

entanto, esta última propriedade tem sido pouco explorada entre as endo-xilanases 

já estudadas até o momento. 

 

 

 1.5. Pré-tratamentos da biomassa lignocelulósica 

 

 

 Embora a hidrólise enzimática da biomassa lignocelulósica seja o processo 

mais promissor para a produção de etanol 2G, a recalcitrância da matéria-prima 

dificulta o acesso e a ação das enzimas hidrolíticas sobre os polissacarídeos da 

parede celular vegetal. Em função disso, é necessário realizar uma ou mais etapas 

de pré-tratamento da biomassa, que são fundamentais para aumentar a eficiência do 

processo de hidrólise (KENNES et al., 2015; KARIMI e TAHERZADEH, 2016, SUN 

et al., 2016). Os diferentes processos de pré-tratamento têm, então, por objetivo 

aumentar a área superficial e a porosidade da biomassa, bem como reduzir a 

cristalinidade da celulose (PORTILLO e SAADEDDIN, 2015; KENNES et al., 2015; 

KARIMI e TAHERZADEH, 2016; KIM, J. et al., 2016). 

Nas últimas décadas, vários processos de pré-tratamento foram 

desenvolvidos, sendo classificados como físicos, químicos e biológicos (SUN et al., 

2016). Cada um dos processos de pré-tratamento tem suas vantagens e 

desvantagens, e algumas combinações de processos podem não só melhorar a 

acessibilidade dos polissacarídeos da parede celular à ação das enzimas, mas 
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também facilitar a recuperação da lignina, por exemplo, para a geração de produtos 

de alto valor agregado (KENNES et al., 2015; KIM, J. et al., 2016; SUN et al., 2016).  

 Os principais efeitos de alguns dos processos de pré-tratamento conhecidos 

sobre a composição química e estrutural dos materiais lignocelulósicos estão 

resumidos na Tabela 1. Considerando a produção de etanol 2G, os processos mais 

interessantes são aqueles que removem essencialmente a lignina, preservando a 

celulose e a hemicelulose (KENNES et al., 2015; SUN et al., 2016).  
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Tabela 1: Efeito de diferentes processos de pré-tratamento sobre a composição e estrutura dos materiais lignocelulósicos 

Método de  
pré-tratamento 

Remoção da 
lignina 

Remoção da 
hemicelulose 

Aumento da 
área acessível 

Diminuição do 
grau de 

cristalinidade da 
celulose 

Aumento da 
porosidade 

Geração de 
inibidores de 

hidrolases 

Alcalino +++ ++ +++ · +++ - 

Ácido + +++ +++ · + +++ 

Deslignificação 
oxidativa 

+++ · · · +++ - 

Organosolv +++ - +++ · + - 

Líquidos Iônicos + - +++ +++ +++ - 

Moagem · · +++ +++ · +++ 

Hidrotérmico + +++ + · + +++ 

Explosão a vapor +++ +++ +++ - +++ +++ 

Explosão da fibra 
com amônia 

+ - +++ +++ +++ - 

+++ Efeito alto 
+ Efeito médio 
- Efeito baixo 

· Sem Efeito 

Adaptado de SUN et al., 2016. 
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Assim, dentre os diversos pré-tratamentos desenvolvidos até o momento, os 

mais apropriados quando se visa à produção de etanol 2G seriam os alcalinos e 

aqueles que empregam solventes orgânicos (organosolv) ou líquidos iônicos (LIs).  

Os pré-tratamentos alcalinos brandos envolvem a utilização de reagentes 

como NaOH, Ca(OH)2, KOH, Na2CO3, CaO e hidróxido de amônio, e são 

comumente usados para remover a lignina (KENNES et al., 2015; KIM, J. et al., 

2016; SUN et al., 2016). No entanto, a celulose e a hemicelulose são degradadas e 

removidas parcialmente (CHENG et al., 2010; KENNES et al., 2015; KIM, J. et al., 

2016). Portanto, caso sejam utilizados pré-tratamentos alcalinos, as condições 

devem ser criteriosamente otimizadas para maximizar a remoção de lignina e 

minimizar a hidrólise dos polissacarídeos (CHENG et al., 2010; KIM, J. et al., 2016). 

A despeito disso, após um pré-tratamento alcalino diferentes subprodutos são 

formados, os quais podem inibir a ação das enzimas hidrolíticas (KENNES et al., 

2015; JÖNSSON e MARTÍN, 2016). Um subproduto típico de pré-tratamento alcalino 

é o ácido acético, formado a partir dos grupos acetil presentes na hemicelulose 

(JÖNSSON e MARTÍN, 2016). Outra desvantagem dos processos alcalinos é a 

necessidade de neutralizar a biomassa pré-tratada, levando ao acúmulo de sais, que 

também podem causar inibição enzimática no passo subsequente, exigindo a 

realização de etapas de lavagem (GARCÍA-TORREIRO et al., 2016). 

No processo organosolv, os solventes orgânicos são utilizados principalmente 

para extrair a lignina, aumentando o volume e a área superficial das fibras 

lignocelulósicas e tornando-as mais acessíveis à ação das enzimas hidrolíticas. 

Muitos solventes orgânicos como etanol, metanol, acetona, ácidos orgânicos, 

perácidos orgânicos e etilenoglicol, têm sido utilizados com sucesso para pré-tratar 

diferentes biomassas (ZHAO, X. et al., 2009; ZHANG, K. et al., 2016). Entretanto, a 

presença de níveis residuais de solventes na biomassa pré-tratada pode inibir 

fortemente a atividade das enzimas hidrolíticas e, portanto, o solvente deve ser 

eliminado após o pré-tratamento. Um dos solventes mais empregados atualmente é 

o etanol, devido à sua baixa toxicidade e principalmente à facilidade de recuperação 

(SUN et al., 2016), permitindo prevenir a inibição enzimática e reduzir os custos do 

processo de pré-tratamento (JÖNSSON e MARTÍN, 2016).  
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Os pré-tratamentos em que se utilizam LIs, sais com ponto de fusão 

geralmente menor que 100ºC e usualmente formados por um ânion inorgânico e um 

cátion orgânico volumoso, têm sido considerados uma alternativa menos poluente 

para o processo de pré-tratamento da biomassa lignocelulósica. Além disso, 

reduzem eficientemente a cristalinidade da celulose, preservam grande parte da 

hemicelulose e removem parte da lignina sem gerar inibidores das hidrolases, 

contribuindo, assim, para aumentar o rendimento da sacarificação (QIU et al., 2012; 

KENNES et al., 2015; SUN et al., 2016). No entanto, os próprios LIs frequentemente 

inibem as glicosil-hidrolases, o que tem sido atribuído à sua interferência sobre as 

ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas das moléculas das enzimas, bem 

como à eliminação da camada de hidratação, essencial para a função e estabilidade 

estrutural das proteínas de uma forma geral (PORTILLO e SAADEDDIN, 2015; 

ZHANG, L. et al., 2007). Consequentemente, etapas de lavagem após o pré-

tratamento com LIs também são requeridas, encarecendo o processo (PORTILLO e 

SAADEDDIN, 2015). 

 

 

1.6. A produção de etanol 2G e o consumo de água 

 

 

Nos últimos anos, o elevado consumo de água nas plantas de processamento 

de biomassa para produção de etanol 2G (1,9 - 5,9 m3 de água por m3 de 

biocombustível produzido) tem despertado grande preocupação da comunidade 

científica (FANG, C. et al., 2015). Dada a escassez de água doce que já ocorre em 

muitas regiões ao redor do mundo, privilegiando o uso para consumo humano e 

resultando também em elevação de preços, a operação das biorrefinarias pode 

tornar-se difícil, ou até insustentável. Em função disso, vem ganhando relevância a 

possibilidade do uso de recursos hídricos não potáveis, com destaque para a água 

do mar, na etapa de pré-tratamento da biomassa e também na etapa de 

sacarificação, substituindo a água doce nos meios de reação empregados nas 

biorrefinarias. De fato, este parece ser um campo promissor de pesquisa, além de 

integrar questões sociais, energéticas, econômicas e ambientais (de MARÍA, 2013).  
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Até o momento, o emprego de água do mar na fase de pré-tratamento da 

biomassa foi pouco estudado. Entretanto, alguns autores investigaram o efeito da 

adição de sais sobre a eficiência do pré-tratamento hidrotérmico de diferentes 

biomassas (LIU, L. et al., 2009; YU et al. 2011). Mais recentemente, Fang, C. et al. 

(2015) relataram ainda que a eficiência do pré-tratamento hidrotérmico de folhas de 

tamareira foi maior quando a água doce foi substituída por água do mar, resultando 

em maior percentual de celulose amorfa e melhor efeito de descristalização da 

celulose (menor índice de cristalinidade) ao final do processo. Segundo os autores, a 

ação dos íons seria análoga à dos LIs, ou seja, a penetração de íons no interior das 

fibras celulósicas teria um efeito perturbador sobre a extensa rede de ligações de 

hidrogênio intra- e intermoleculares (FANG, C. et al., 2015). 

No que diz respeito à etapa de sacarificação, por sua vez, é bem conhecido 

que diferentes íons, em baixas concentrações, podem inibir ou estimular a atividade 

de muitas enzimas, entre elas as glicosil-hidrolases (ZANOELO et al., 2004; SOUZA, 

F. et al., 2010; SILVA, J. et al., 2013; MELEIRO et al., 2014; GAUR et al., 2015). 

Esse efeito pode estar relacionado à interação dos íons com diferentes sítios de 

ligação presentes nas moléculas das enzimas, e/ou com certos resíduos de 

aminoácidos importantes para a catálise, ou ainda com o substrato.  

Já em presença de concentrações elevadas de sais, a maioria das enzimas 

apresenta baixa ou nenhuma atividade catalítica, o que tem sido atribuído ao efeito 

dos íons sobre a estrutura e a dinâmica da água (KARAN et al., 2012). É bem 

conhecido que a função biológica e a estrutura de uma proteína são afetadas de 

maneira crítica pelas suas interações superficiais com as moléculas de água, que 

tendem a interagir favoravelmente com os grupos polares superficiais, formando, ao 

contrário, capas ordenadas de moléculas unidas por ligações de hidrogênio ao redor 

das regiões hidrofóbicas expostas. Em altas concentrações salinas, entretanto, os 

íons sequestram as moléculas de água, limitando a disponibilidade de moléculas 

livres para a hidratação da proteína. Além disso, desarranjam as estruturas locais 

organizadas de moléculas de água, por ruptura de ligações de hidrogênio 

intermoleculares, e perturbam as interações eletrostáticas entre cadeias laterais de 

resíduos de aminoácidos carregados. Em conjunto, esses efeitos afetam a estrutura 

e a função da proteína, sua solubilidade, estabilidade e capacidade de interação 
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com outras moléculas, incluindo outras proteínas, e até mesmo a interação entre 

subunidades da mesma proteína (KARAN et al., 2012; FANG, C. et al., 2015). 

 Além da concentração, a natureza dos íons presentes em solução também é 

importante no que diz respeito aos efeitos desestabilizantes que exercem sobre a 

estrutura e a função das proteínas. Em geral, o efeito desestabilizante de um íon 

pode ser previsto pela sua posição na série de Hofmeister (KARAN et al., 2012; 

FANG, C. et al., 2015). Embora a concentração salina da água do mar varie 

amplamente de acordo com a localização geográfica, sua composição é bastante 

conhecida (Tabela 2) e de acordo com a série de Hofmeister, a maior parte dos íons 

presentes (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Br-, Cl-) pode exercer efeitos desestabilizantes sobre 

diferentes enzimas, podendo assim influenciar negativamente a hidrólise enzimática 

da biomassa lignocelulósica (ZHAO, H., 2005; FANG, C. et al., 2015). 

Além dos meios reacionais, outro fator que contribui grandemente para elevar 

o consumo de água nas biorrefinarias é a necessidade de etapas de lavagem antes 

da sacarificação da biomassa, visando à remoção de resíduos (tais como altas 

concentrações de sais, solventes e LIs residuais) e subprodutos de diferentes 

processos de pré-tratamento (SUN et al., 2016). Em função disso, é crescente o 

interesse na identificação de glicosil hidrolases, entre elas xilanases, tolerantes a 

esses resíduos e subprodutos. 
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Tabela 2: Composição média estimada da água do mar 

Componente 
Concentração  

na água do mar 
(g.L-1) 

NaCl 27,133 

MgCl2 2,504 

MgSO4 3,382 

CaCl2 1,17 

KCl 0,74 

NaHCO3 0,21 

NaBr 0,08 

Total de sal 35,22 

Água remanescente 964,78 

Adaptado de de María (2013). 

 

 

1.7. Microrganismo de estudo: Colletotrichum graminicola 

 

 

Como já citado, os fungos filamentosos são reconhecidamente excelentes 

produtores de xilanases e outras enzimas lignocelulolíticas (POLIZELI et al., 2005; 

PAL e KHANUM, 2011; CHAPLA et al., 2013; CHUTANI et al., 2015). Entre estes, os 

fungos decompositores de materiais lignocelulósicos são os principais 

microrganismos utilizados industrialmente para a produção de enzimas 

lignocelulolíticas com interesse biotecnológico, e os sistemas lignocelulolíticos de 

diferentes espécies fúngicas têm sido muito estudados (BALDRIAN e GABRIEL, 

2003). 

Os fungos do gênero Colletotrichum, pertencentes ao filo Ascomycota, são 

fungos mesófilos, endofíticos, fitopatogênicos e apresentam um ciclo de vida 

hemibiotrófico, ou seja, se hospedam durante uma fase da vida em tecidos vivos e 

durante outra, em tecidos mortos da planta (PEREIRA et al., 1993; TANG et al., 

2006; LUDWIG et al., 2014). O alojamento dos fungos do gênero Colletotrichum nos 

tecidos vegetais parece estar relacionado à sua capacidade em produzir enzimas 
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extracelulares, que podem degradar os componentes da parede celular das plantas 

(ACOSTA-RODRIGUES et al., 2005; GAN et al., 2012). Além disso, foi demonstrada 

a existência de genes nesses microrganismos que codificam para diversas 

hidrolases (KING et al., 2011; O’CONNELL et al., 2012; GAN et al., 2012).  

Os microrganismos pertencentes ao gênero Colletotrichum são considerados 

modelos experimentais para o estudo dos mecanismos moleculares dos processos 

de infecção, resistência do hospedeiro, transdução de sinais e interações planta-

patógeno (O’CONNEL et al., 2012; ACOSTA-RODRIGUES et al., 2005). Até o 

momento, dentre as enzimas produzidas por diferentes espécies de Colletotrichum 

as mais estudadas foram as pectinases e poligalacturonases, responsáveis pelo 

ataque à pectina presente em folhas e frutos das plantas hospedeiras (HEBERT et 

al., 2004) e as quitinases, que atuam da degradação da quitina presente nas 

paredes celulares de fungos e insetos (SOUZA, R. et al., 2003). No entanto, o 

potencial dos fungos deste gênero para produzir enzimas com interesse 

biotecnológico foi pouco explorado até o momento. 

Recentemente, as condições de cultivo para a produção de xilanases 

extracelulares, por fermentação em estado sólido (FES) por uma linhagem de C. 

graminicola em troncos em decomposição da floresta Amazônica (Brasil) foram 

otimizadas empregando a metodologia de superfície de resposta (ZIMBARDI et al., 

2013). Este microrganismo mostrou-se excelente produtor de xilanases 

termoestáveis em meio simples constituído de farelo de trigo, sabugo de milho e 

sulfato de amônio. Além disso, o extrato bruto do cultivo de C. graminicola mostrou 

bom potencial para a hidrólise de palha de cana de açúcar, sem pré-tratamento 

(ZIMBARDI et al., 2013).  
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5. Conclusão 

 

 

 A estratégia padronizada para a purificação de uma xilanase produzida por C. 

graminicola por FES em meio simples e barato mostrou-se eficiente, caracterizando-

se pela rapidez, pequeno número de passos e bom rendimento. 

 A enzima purificada (Excg1) é monomérica, apresenta baixa massa molecular 

(cerca de 20 kDa) e pI elevado (9,2).  

 Excg1 apresentou propriedades interessantes para aplicações 

biotecnológicas em geral, como boa termoestabilidade e excelente tolerância a uma 

ampla faixa de pH.  

 O pH ótimo na faixa de 4,5 a 6,0, além da boa tolerância a diferentes íons 

metálicos e aos produtos de hidrólise (xilose, xilobiose e xilotriose com uma 

ramificação de ácido 4-O-metilglucorônico) tornam Excg1 particularmente atraente 

para compor coquetéis enzimáticos para a hidrólise de biomassa lignocelulósica.  

 A atividade de Excg1 mostrou-se tolerante a concentrações elevadas de NaCl 

e ocorreu aumento da termoestabilidade da enzima em presença de alta 

concentração do sal (2,5 mol.L-1).  

 Na presença de NaCl em concentração 0,5 mol.L-1 (concentração média deste 

sal na água do mar), os parâmetros cinéticos e o padrão de hidrólise de xilana 

Beechwood por Excg1 não foram alterados. 

  Excg1 também se mostrou tolerante a acetato e níveis residuais de solventes 

orgânicos.  

 As propriedades de Excg1 em presença de altas concentrações de NaCl 

sugerem bom potencial de aplicação em processos biotecnológicos conduzidos em 

salinidades elevadas, como aqueles em que se pretenda substituir água doce por 

água do mar. A tolerância a solventes e acetato tornam a enzima potencialmente 

atraente também para aplicação em processos de sacarificação de biomassa pré-

tratada, reduzindo gastos relativos a etapas de lavagem.  
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