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RESUMO 

 

A atual demanda por fontes de energia renováveis tem impulsionado a 

busca de alternativas capazes de substituir o uso de combustíveis fósseis. 

Uma das inovações mais promissoras para impactar positivamente o cenário 

mundial de energia é a produção de bioetanol de segunda geração (B2G), 

derivado de monossacarídeos obtidos a partir da degradação enzimática de 

material lignocelulósico que normalmente é descartado nos atuais processos 

agroindustriais. No presente trabalho, uma celulase halotolerante secretada 

por uma linhagem marinha Bacillus sp. SR22 com grande resistência às 

mudanças de temperatura e pH foi isolada e caracterizada. A endoglucanase 

de massa aproximada de 37.35 kDa nomeada como Bc22Cel foi purificada 

por precipitação de sulfato de amónio, cromatografia de gel filtração e 

extração do gel após eletroforese em gel de poliacrilamida em condições 

nativas. O valor ideal de pH e temperatura de Bc22Cel foram 6,5 e 60 ° C, 

respectivamente. A enzima purificada demonstrou considerável propriedade 

halofílica ao manter mais de 70% de atividade residual mesmo quando pré-

incubadas com 1,5 M de NaCl durante 1 hora. Após a análise cinética de 

enzima purificada os valores de Km e Vmax foram estabelecidos em 0,3953 

nmol.ml-1 e 0,0167 µmol.ml-1.min-1, respectivamente. Avaliados 

conjuntamente, os presentes dados apontam a Bc22Cel como uma 

candidata potencial para aplicações industriais de degradação de celulose. 

 

Palavras-chave: Bioprocessamento, Endoglucanases termostáveis, 

Microrganismos celulolíticos. 
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ABSTRACT 

 

The current demand for environment-friendly renewable energy sources has 

driven the search for alternatives capable of replacing the use of fossil fuels. 

One of the most promising innovations to positively impact the world energy 

scenario is the second-generation bioethanol production (B2G) from reducing 

sugars derived from enzymatic degradation of lignocellulosic material that is 

ordinarily discarded at agroindustrial processes. In this work, a salt-tolerant  

cellulase  secreted by a  marine Bacillus sp. SR22 strain  with wide resistance 

to  temperature and pH was isolated and characterized. The 37.35 kDa 

endoglucanase named as Bc22Cel was purified by ammonium sulphate 

precipitation, gel filtration chromatography and extraction from the gel after non-

reducing sodium dodecylsufate-polyacrylamide gel electrophoresis. The optimal 

pH value and temperature of Bc22Cel were 6.5 and 60 °C, respectively. The 

purified Bc22Cel showed a considerable halophilic property being able to 

maintain more than 70% of residual activity even when pre-incubated with 1.5 M 

NaCl for 1 hour. Kinetic analysis of purified enzyme showed the Km and Vmax 

to be 0,3953 nmol ml-1 and 0,0167 µmol ml-1 min-1, respectively. Taking 

together, the present data indicates the Bc22Cel as a potential and useful 

candidate for industrial applications. 

 

Keywords: Sugarcane bagasse-degrading bacteria, Thermostable enzymes, 

Bioprocessing 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A Conjuntura Energética Global 

 

As estimativas mundiais para o consumo energético, projetadas para as 

próximas décadas, preveem um aumento de 1,7%/ano com um montante final 

de 15,3 bilhões de toneladas equivalentes de petróleo anuais (TEP ou Tonne of 

Oil Equivalent na sigla internacional em inglês), segundo análise do Instituto 

Internacional Peterson de Economia (Peterson Institute for International 

Economics – PIIE) sediado em Washington, D.C., Estados Unidos (MUSSA, 

2003).  

Aliado ao vertiginoso crescimento da demanda por fontes de 

combustíveis fósseis mundiais destaca-se o cenário de instabilidade no quadro 

sociopolítico mundial que, ao interferir diretamente no mercado do Petróleo, 

acrescenta mais um importante fator de incerteza quanto ao acesso e utilização 

deste que continua sendo uma das reservas de energia mais estratégicas no 

quadro global (GOLDEMBERG, 2004).  

Não fosse suficiente o potencial colapso de demanda aliado ao 

agravamento do protecionismo de mercado ao Petróleo por parte dos países 

produtores num futuro cada vez mais próximo, a crescente preocupação com a 

preservação do meio ambiente, que tem sofrido por um aumento do nível de 

poluentes, notadamente pelo gás carbônico (CO2) torna ainda mais premente 

substituição da matriz energética mundial (SOCCOL et al., 2010). 

Tal problemática tem sido objeto de deliberação de várias conferências 

mundiais, como a Rio-92, Convenção do Clima, Convenção das Partes – COP, 

Rio+10, Conferência Mundial sobre Energias Renováveis, entre outras cujo 

principal objetivo é de introduzir em escala internacional um novo paradigma de 

políticas públicas capazes de aliar o desenvolvimento com a conservação do 

meio ambiente através de um aporte de investimentos na tentativa de 

estabelecer novas tecnologias que viabilizem o desenvolvimento sustentável 

(GUARDABASSI, 2006). 

Em consonância com o que preconizado pelo Protocolo de Quioto o qual 

se constituiu como um avançado e ambicioso arcabouço normativo de 

vinculação internacional entre as partes nacionais signatárias com 
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compromissos mais rígidos para a redução da emissão dos gases que 

provocam o efeito estufa, considerados, de acordo com a maioria das 

investigações científicas, como causa do aquecimento global (UNITED 

NATIONS KYOTO PROTOCOL, 1998). 

Dentre as medidas imediatas, propostas aos países signatários, é 

possível a classificação em proposições de redução como a diminuição de 

emissões de CO2, CH4 e outros gases responsáveis por um impacto negativo 

no efeito estufa além da reforma dos setores mais poluidores como o de 

transportes ou de indústrias altamente dependentes de combustíveis fósseis; e 

as medidas de aumento como o estímulo à cooperação supranacional pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias verdes, promoção do  uso de fontes 

energéticas renováveis, gerenciamento de resíduos sólidos e voláteis através 

de políticas públicas de estímulo fiscal além da proteção de florestas, 

ecossistemas marinhos, e outros sumidouros de carbono (CARDONA; 

QUINTERO; PAZ, 2010).  

Com o advento, em 2004, da Conferência Mundial sobre Energias 

Renováveis, em Bonn (Alemanha), as recomendações acerca da utilização de 

energias renováveis presentes no protocolo de Kyoto foram atualizadas e 

ampliadas por conta de uma maior recepção de países signatários ao novo 

acordo (que contou com a adesão de 154 países) versando sobre a 

importância da utilização das energias renováveis como forma à garantir o 

desenvolvimento sustentável, aumentar o acesso às fontes de energia para as 

parcelas menos favorecidas da população, reduzir as emissões de gases de 

efeito estufa e a poluição do ar (INTERNATIONAL CONFERENCE FOR 

RENEWABLE ENERGIES, 2004).  

Com o passar do tempo e evolução dos acordos, a temática de 

modificação do panorama energético mundial com a substituição da atual 

malha dependente dos combustíveis fósseis por uma nova matriz energética de 

energias renováveis passou à ser condição sine qua non para a promoção do 

desenvolvimento sustentável cujo conceito primariamente cunhado na 

Declaração de Brundtland em 1987 preconiza como um sistema ou método 

capaz de “satisfazer as necessidades das gerações atuais sem comprometer 

as futuras, atendendo ao equilíbrio social e ecológico, bem como às 

necessidades dos mais pobres”.  
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Todavia, apesar dos constantes apelos à comunidade internacional para 

a adoção de sistemas sustentáveis, várias dificuldades continuam por barrar 

uma mudança efetiva do panorama energético a começar pela ausência de 

tecnologias emergentes e capazes de competir, no quesito custo-benefício, 

com as tecnologias atuais o que culminaria numa vertiginosa assimetria de 

utilização de fontes renováveis entre os países, acirrando ciclos de dominação 

mercantil das fontes de energia o que poderia gerar quadros de conflitos entre 

nações.  

Assim, o desafio tecnológico por uma matriz energética sustentável está 

indissociado de um desafio político ainda maior de inclusão social tal como 

estabelecido como uma das metas da Conferência de Bonn, na qual as 

energias renováveis, além de constituírem uma grande oportunidade para 

redução das emissões de gases de efeito estufa e dos impactos ambientais 

associados, devem prover a geração de energia em comunidades isoladas, 

contribuindo para a melhoria das condições sócio-econômicas dessas regiões 

(GUARDABASSI, 2006).   

Verifica-se, portanto, que o emprego de energias renováveis implica 

vantagens em diversas áreas desde o aumento da diversificação da matriz 

energética de um país até a consequente redução da sua dependência de 

combustíveis fósseis cujo os preços estão constantemente submetidos ao 

arbítrio de uma minoria de países produtores responsáveis pelas oscilações no 

mercado mundial do produto (COELHO, 2005), com a consequente diminuição 

de importação de commodities minerais o que impactaria numa economia de 

divisas para as economias nacionais. No Brasil, com a implementação do 

Programa do Álcool, o país economizou US$ 52,1 bilhões em divisas, em 

menos de 30 anos (GOLDEMBERG et al., 2004).  

Além do ponto de vista geopolítico, a utilização de energias renováveis é 

uma das maneiras mais eficazes de reduzir a emissão de gases de efeito 

estufa, auxiliando na mitigação e manejo dos impactos ambientais micro e 

macrorregionais, onde cultivos tradicionalmente utilizados na indústria 

sucroalcooleira podem passar por manejos inteligentes que aperfeiçoem o 

processamento de resíduos de cultivos tornando todo o processo de geração 

do etanol biosustentável.  
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Atualmente a biomassa composta de bagaço de cana-de-açúcar, 

proveniente da produção de etanol é utilizada tão somente para incineração o 

que gera no processo geral um balanço nulo de emissões, pois as emissões 

resultantes da queima do bagaço são absorvidas e fixadas pela planta durante 

o seu crescimento, contudo, o processamento de uma maneira inteligente 

deste material lignocelulósico poderia ampliar a linha industrial do etanol (com 

o advento da produção do etanol de segunda geração) ampliando a geração de 

empregos diretos e indiretos, o que promove um ciclo virtuoso de aumento dos 

níveis de consumo e qualidade de vida, inclusão social, geração de mais 

atividades econômicas, e promoção do desenvolvimento regional 

(GOLDEMBERG, 2002) que, no Brasil, impactaria decisivamente a região 

Nordeste, onde o cultivo da cana-de-açúcar perfaz boa parte da geração 

econômica do setor primário.  

1.2 Etanol e o surgimento dos biocombustíveis 

 

A utilização do etanol como biocombustível é relativamente recente. De 

fato, a produção de biocombustíveis foi inexpressiva até o fim da década de 

1970 onde o etanol era, até esse período, utilizado basicamente nas indústrias 

de bebidas e alguns segmentos da indústria química, cabendo ao gás natural a 

alternativa direta ao diesel e à gasolina, num cenário onde o biodiesel 

praticamente inexistia. A produção mundial de etanol – utilizado como insumo 

para processos industriais e não como combustível – equivalia a menos de um 

milésimo da extração de petróleo (ROSA; GARCIA, 2009).  

Tal cenário passou por sucessivas mudanças com o implemento por 

parte do Governo Brasileiro do Programa Nacional do Álcool – Proálcool, no 

ano de 1975. Tendo como estopim para seu lançamento a grande elevação 

dos preços do petróleo o programa foi estabelecido em duas grandes etapas: A 

primeira, que estabelecia a adição de álcool à gasolina, desde o início do 

programa em 1975 até 1979, enquanto a segunda, orientada para veículos 

exclusivamente a álcool, foi de 1979 até a segunda metade da década de 

1980.  

Após um período de 15 anos de estagnação do Proálcool motivada, por 

um aumento na competitividade dos derivados do petróleo e o consequente 
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desvio da indústria sucroalcooleira para a produção de açúcar, o Brasil passou 

a acompanhar o crescimento na produção mundial de etanol a partir do ano 

2000 (ROSA; GARCIA, 2009).  

O crescimento vertiginoso que a produção de etanol passou a 

apresentar no início do século XXI pode ser entendido, segundo VON BRAUN 

(2008), a partir de dois comportamentos adotados pelos dois principais 

produtores mundiais de etanol: a substituição do éter metil-terbutílico – MTBE 

por etanol, a partir de 2003, em diversos estados dos EUA, como aditivo à 

gasolina como uma estratégia de mitigação da poluição e demais problemas 

ambientais; e a introdução do motor flexível no Brasil na frota de carros 

produzidos, igualmente em 2003, já em preparação à Conferência de Bonn que 

se daria um ano depois. Ambas decisões, tanto nos EUA como no Brasil, 

tenderam ao aumento do consumo do etanol impulsionando a sua produção 

para abastecimento do crescente mercado interno aliada à exportação desta 

nova e cada vez mais tida como Commodity energética (SOCCOL et al., 2010). 

Com a introdução das metas de aumento na utilização de combustíveis 

de origem vegetal a partir da Conferência de 2004 em Bonn e através do PEA 

(Policy Energy Act), seguida pela EISA (Energy Independece and Security Act) 

a produção do etanol, nos EUA, passou a ser projetada para até 36 bilhões de 

galões por ano até 2022 (LIMAYEM; RICKE, 2012), já a União Europeia 

pretende ampliar o uso em até 10% de combustíveis de origens renováveis no 

setor de transporte público até 2020 (PORZIO et al., 2012).  

Independente do processo de geração adotado – cultura canavieira, de 

Milho ou Sorgo – o etanol é um combustível que libera significativas 

quantidades de calor ao se queimar, apresentando um maior valor de 

octanagem (medida da qualidade do combustível) frente à gasolina, além de 

apresentar maior velocidade de inflamação e elevada temperatura de 

vaporização o que permite ao etanol uma maior taxa de compressão e menor 

tempo de combustão, culminando numa maior eficiência teórica em relação à 

gasolina em um motor de combustão interna (GOLDEMBERG et al., 2004).  

Por outro lado, algumas desvantagens do etanol incluem a menor 

densidade de energia, maior taxa de corrosão quando comparado aos 

combustíveis fósseis, menor luminosidade de chama, menor pressão de vapor 

(dificultando a ignição em baixas temperaturas) e solubilidade em água, o que 
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favorece uma maior taxa de adulteração ou mesmo diminuição do rendimento 

num sistema automotor quando em contato com água proveniente de alguma 

falha mecânica (BALAT; BALAT; CAHIDE, 2008). Além do seu uso principal 

como combustível, o etanol pode ser utilizado como aditivo (em substituição ao 

MTBE, derivado do petróleo, e potencialmente contaminante ao meio 

ambiente) ao ser adicionado em outros combustíveis como a gasolina ou usado 

como insumo em processos industriais de refino dos combustíveis fósseis. 

Apesar de sua principal aplicação ser na forma de combustível, o 

principal mercado do etanol se encontra adstrito aos Estados Unidos e Brasil 

enquanto que nos demais países o etanol figura principalmente como aditivo 

em outros combustíveis (na proporção de 2 % a 10 %) como no caso da, 

Europa, Índia e China, principalmente (USDA, 2006) o que significa um vasto 

mercado ainda em aberto para o etanol. 

 O Brasil e os Estados Unidos produzem o etanol a partir de cana-de-

açúcar e milho, respectivamente, sendo os maiores produtores mundiais 

correspondendo, juntos, acerca de 89 % da produção global. No final da 

primeira década do século XXI, a produção brasileira apresentava uma média 

de produção de 22,5 bilhões de litros de etanol, contra 34 bilhões de litros 

produzidos pelos EUA, que ocupa – desde então – a dianteira no ranking de 

produção mundial de etanol, seguido então do Brasil, Europa (UE) (2,8 bilhões 

de litros) e China (1,89 bilhões de litros) (MAPA, 2010; RFA, 2010).  

Dados recentes (MAPA, 2013) apontam valores semelhantes de 

produção apresentados pelo Brasil na década passada na safra de 2012/2013 

onde foram produzidos 22,84 bilhões de litros de etanol, o que consolida o país 

na vice-liderança mundial deste importante mercado, mas aponta para uma 

necessária retomada no crescimento da produção em vistas a atender as 

demandas de novos mercados emergentes. 

A primeira – e decisiva – questão que se impõe como um entrave ao 

aumento da produção é a necessidade de ampliação das áreas cultiváveis para 

em correspondência ao aumento da demanda. Desta problemática de aumento 

das lavouras surgem duas outras dificuldades: O impacto ambiental resultante 

da malha de produção e processamento para produção do etanol e a dicotomia 

entre a utilização de gêneros vegetais para o mercado de alimentos ou de 

combustíveis (SAINI et al., 2015).  
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 No Brasil esta última dificuldade é amenizada pelo manejo já tradicional 

da Indústria sucroalcooleira que há muito já adquiriu necessário know how para 

equilibrar a produção de etanol e açúcar, contudo, o problema se agrava para 

os Estados Unidos cujo a malha de produção do etanol está ligada ao Milho e 

não à Cana-de-Açúcar: Um desvio deste importante item alimentar poderia 

comprometer de maneira significativa o abastecimento interno forçando um 

aumento na importação das commodities agrícolas culminando com um 

aumento de despesas que diminua – em muito – o custo-benefício da 

produção. Tais dificuldades futuras poderiam, assim, ser mais facilmente 

superadas pelo Brasil que pelo seu principal concorrente na disputa pelo 

mercado de etanol mundial ensejando oportunidade para uma possível 

liderança na produção e exportação do produto (CORRÊA; BADINO; CRUZ, 

2016). 

Diversas alternativas às supracitadas dificuldades de ampliação da 

produção tem sido suscitadas desde discussões sobre a utilização de terras 

agricultáveis para a produção de biocombustíveis e os impactos que serão 

gerados até a valoração na disponibilidade futura de alimentos. Nos moldes do 

desenvolvimento sustentável, política reiteradamente proposta aos governos 

nas ultimas conferencias mundiais, a alternativa para a crise consiste não 

numa ampliação pura e simples e sim numa otimização do sistema de 

produção: nesse sentido, as biomassas residuais, de natureza lignocelulósica, 

assumem um papel de protagonismo como parte da solução ao problema (TAI 

et al., 2015).  

Resíduos agrícolas e agroindustriais que antes eram utilizados como 

fertilizantes, combustível de caldeiras ou simplesmente acumulavam-se 

gerando impactos ambientais, hoje constituem uma fonte promissora para a 

produção de biocombustíveis e outros produtos com valor agregado 

(SCHLITTLER & PEREIRA Jr., 2008). 

Estimativas para o ano de 2013 apontavam para a produção dos 

principais grãos utilizados na alimentação (Milho, Arroz e Trigo) além da Cana-

de-Açúcar de 271,3 milhões de toneladas de rejeitos agrícolas, dos quais 81,4 

milhões de toneladas estariam disponíveis para processamento. Deste 

montante, cerca de 20 bilhões de litros de etanol poderiam ser obtidos somente 

a partir da palha de cana-de-açúcar, em torno de 10 bilhões de litros de etanol 
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poderiam ser produzidos (EMERICK, 2006), montante capaz de ampliar a 

produção deste combustível nos valores mais expressivos desde o boom 

vivenciado por este mercado no ano 2000.  

Com o emergente conceito de biorrefinarias, onde o material antes tido 

como rejeito torna-se matéria-prima para novos processos industriais, as 

sobras agrícolas adquirem papel de destaque por sobrepor a problemática da 

expansão de áreas cultiváveis além de não competir com a produção de 

alimentos: Neste particular, mais uma vez a malha brasileira apresenta 

vantagem frente à produção de etanol norte-americana, pois a indústria 

sucroalcooleira poderia direcionar a produção de açúcar a partir da 

sacarificação da Cana e processar o rejeito na emergente indústria do 

biorrefino de etanol diversificando a produção.  

O desvio da produção de grãos para produção do combustível nos EUA, 

já acarreta num aumento de preços do Milho enquanto commodity agrícola, 

que saltou de US$ 2,51 por bushel, em 2006, para US$ 3,26, em 2008 

(BNDES, 2007).  

As projeções econômicas que constatam a importância para os 

mercados nacionais da produção de biocombustíveis a partir de material 

lignocelulósicos já começam a impulsionar iniciativas públicas e privadas bem 

como financiamento em pesquisa científica principalmente nos EUA e na 

Europa (SIMS et al., 2010) para o estabelecimento de patentes e novos 

processos de produção do etanol originado de material lignocelulósico, 

comumente denominado de etanol de segunda geração (ou Etanol-2G) haja 

vista que a expectativa de sua produção já para o ano de 2022 já ultrapassam 

a marca dos 60 bilhões de litros (VERENIUM, 2008) – valor correspondente à 

atual produção mundial do etanol de primeira geração, conforme ilustrado na 

figura 1, a seguir: 
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 Figura 1. Projeção anual da produção de Etanol-2G e demais biocombustíveis 

no mundo de 2008 a 2022. (Fonte: VERENIUM, 2008).  

 

No Brasil – em que pese a vice-liderança mundial na produção do Etanol 

1-G – pouca atenção tem sido dada ao advento desta nova tecnologia que 

desponta como alternativa na atual conjuntura energética mundial. Contudo, 

apesar do ínfimo investimento no desenvolvimento na produção do Etanol-2G, 

a tradição desde muito estabelecida na agricultura brasileira para reutilização 

de resíduos e a otimização dos recursos naturais já realizada nas variedades 

de Cana-de-Açúcar cultivadas no país aliada aos modelos integrados de 

hidrólise enzimática à usina sucroalcooleira (SEABRA et al., 2010) confeririam 

ao modelo brasileiro uma vantagem competitiva aos demais países produtores 

que, além de disputar um mercado emergente, poderia se destacar como 

modelo de nação ao adotar tecnologias mais limpas para a redução da 

poluição ambiental além da implementação do aproveitamento biotecnológico 

de biomassa (CERQUEIRA LEITE et al., 2009).  

1.3 Perspectivas para a Produção do Etanol de Segunda Geração 

 

A celulose é um homopolissacarídeo linear mais abundante do planeta 

formado de unidades de glicose unidas por ligações glicosídicas do tipo β(1-4). 

Além de sua estrutura primária formada por uma sequência de resíduos de 

glicose, as microfibrilas de celulose agregam-se formando fibrilas que são 
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estabilizadas através da formação de várias pontes de hidrogênio entre os 

grupamentos hidroxila intra e intercadeias, característica responsável pela 

estrutura cristalina e recalcitrante deste carboidrato (ASTBURY; DAVIES, 

1944).  

Nas regiões cristalinas da celulose, as cadeias de glicose se organizam 

de maneira paralela favorecendo a interação por pontes de hidrogênio 

enquanto que algumas regiões menos organizadas ao longo das fibrilas são 

denominadas de amorfas por conta de seu menor arranjo entre os resíduos de 

glicose (GALDEANO, 2001).  

Quanto maior a região cristalina da fibra, maior será a resistência à 

tração, à solvatação (absorção de solvente) e ao alongamento e (VASQUEZ et 

al., 2007) o que se verifica de modo inverso nas regiões amorfas do polímero, 

assim é possível estabelecer um “índice de cristalinidade” que é a razão entre 

as regiões cristalinas e amorfas da fibra que pode ser observado através da 

técnica de difração de raios X (D`ALMEIDA, 1988), constituindo uma 

importante característica empregada para a classificação dos polímeros 

celulósicos.  

Outro importante parâmetro para a classificação é o grau de 

polimerização que reflete a proporção de extremidades redutoras para o 

número de resíduos de glicose unidos em cadeia: Quanto maior este índice 

maior a será a solvatação da fibra (logo, o grau de polimerização está 

diretamente associado à viscosidade do polímero em água) o que favorece a 

ação enzimática. 

 Tais características, juntamente com a associação de lignina, conferem 

à macromolécula da celulose uma grande resistência à hidrólise, tornando-a 

inacessível para uma parcela de métodos de processamentos industriais 

convencionais, o que representa um grande desafio para a utilização dos 

materiais lignocelulósicos em aplicações biotecnológicas, como a produção do 

Etanol-2G (ARANTES; SADDLER, 2010). 

As hemiceluloses (arabinanas, arabinoxilanas, galactomananas, 

mananas e xilanas) são heteropolissacarídeos de menor massa molecular, 

quando comparados à celulose, apresentando em média entre 100 e 200 

unidades glicosídicas. Consistem em cadeias ramificadas constituídas 

principalmente aldopentoses, como D-xilose e L-arabinose, e aldohexoses, 
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como D-glicose, D-manose e D-galactose, além de substituintes menos 

comuns como o ácido D-glicurônico, D-galactourônico, α-D-4-O-metilglicurônico 

e L-arabinofuranosila na cadeia principal ou nas ramificações (O’SULLIVAN, 

1997).  

Diferentemente da estrutura padrão e ubíqua da celulose nos vegetais, a 

variedade de ligações entre os diferentes resíduos e o elevado padrão de 

ramificações contribui para a complexidade da estrutura hemicelulósica com 

uma vasta gama de conformações. Por conta da ausência de regiões 

cristalinas e recalcitrantes como na molécula de celulose, a hemicelulose é 

mais susceptível à hidrólise química e enzimática apresentando, porém, menor 

rendimento para fins de sacarificação. Ambos polissacarídeos (hemicelulose e 

celulose) são os principais polissacarídeos constituintes da parede celular 

vegetal (BON et al., 2008) servindo de matéria-prima para a obtenção do etanol 

de segunda geração. 

Independentemente de qual substrato empregado para produção de 

etanol a partir de cana-de-açúcar, sacarose ou lignocelulose, a via fermentativa 

é a mais importante para a obtenção do combustível no Brasil. Por conta da 

possibilidade de aplicação de um grande número de matérias-primas naturais e 

residuais existentes, a fermentação se caracteriza por uma das formas mais 

econômicas no processo de produção do etanol (PEREIRA Jr. et al., 2008) 

(quando comparado à hidratação do gás etileno ou redução do acetaldeído). 

 Segundo Lee (1997), para o processo de fermentação e produção do 

etanol de segunda geração, algumas etapas precisariam serem acrescidas ao 

método já convencional: (1) um pré-tratamento capaz de remover o excesso de 

lignina e hemicelulose, enriquecendo o material à ser utilizado em celulose 

tornando-o mais acessível à sacarificação; (2) despolimerização enzimática da 

celulose para produzir monossacarídeos livres; (3) fermentação convencional 

da glicose resultante para produzir etanol; e (4) destilação do etanol produzido. 

 De todas as supracitadas etapas, as atuais estratégias para o pré-

tratamento (1) e hidrólise enzimática (2) da celulose são as que mais carecem 

de aprimoramento seja por novos processos industriais ou utilização de 

enzimas mais eficazes para degradação do substrato celulósico. As enzimas 

comerciais atualmente empregadas apresentam baixa resiliência aos extremos 

de temperatura e pH exigidos nos processos de fermentação de modo que a 
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pesquisa por alternativas viáveis aos coquetéis enzimáticos disponíveis é um 

passo estratégico fundamental para melhoria do rendimento da produção do 

Etanol-2G e a viabilidade da produção em larga escala deste combustível 

(CARDONA; SÁNCHEZ, 2007). 

 

1.3.1 Processamento do Material Lignocelulósico  

 

Além das características internas da molécula de celulose, a associação com 

hemicelulose e lignina contribui para acentuar ainda mais a sua recalcitrância e 

indisponibilidade à ação enzimática. Seja por um maior índice de cristalinidade 

da celulose, uma maior linearização da hemicelulose ou aumento da proporção 

de ferulato ligado à lignina (VAN DYK; PLETSCHKE, 2012), a biomassa 

lignocelulósica exige, a prioi, um processamento capaz de remover os 

contaminantes (lignina e hemicelulose) além de promover um aumento de 

regiões amorfas das fibrilas de celulose para um maior rendimento na hidrólise 

enzimática deste substrato. 

  Convencionalmente, um grande número de tratamentos termoquímicos 

tem sido desenvolvidos com o intuito de diminuir a recalcitrância destes 

materiais melhorando o rendimento global do processo, mesmo que às 

expensas de um considerável gasto de energia. A direta correlação entre pré-

tratamento para a eliminação da lignina e da hemicelulose, concomitante ao 

rompimento da parede celular vegetal, e uma melhora significativa da 

digestibilidade da celulose foi evidenciada por Gray e colaboradores (2006) 

ilustrando, assim, o quão fundamental este passo demonstra ser para modificar 

a estrutura da biomassa, tornando a celulose mais acessível às enzimas que 

convertem os polímeros de carboidratos em açúcares fermentáveis.  

Além da importância em reduzir os interferentes não celulósicos, o pré-

tratamento também reduz a quantidade de enzima e o tempo de exposição 

necessário para uma adequada hidrólise o que impactaria no tempo 

despendido, reduzindo os custos do processo (MOSIER et al., 2005). 

 Uma vasta gama de metodologias empregando processos físicos, 

físico-químicos e químicos tem sido estabelecidos para o pré-tratamento de 

materiais lignocelulósicos. Como processo unicamente físicos entende-se 
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aqueles que degradam, seja por fragmentação (precedida ou não de criogenia), 

moagem, ou trituração do material por meio de ação exclusivamente mecânica, 

sem que haja modificação da composição química ao longo do processamento 

(PEREIRA et al., 2015).  

Os tratamentos físico-químicos por sua vez utilizam além do stress 

mecânico e de diferenças abruptas de temperatura uma série de agentes 

químicos como solventes orgânicos em condições específicas de modo a 

promover uma reação controlada com diferentes constituintes do material 

lignocellulósico tal abordagem apresenta a vantagem de ser capaz de 

degradar, de maneira específica e sequencial, a série de interferentes que 

compõem a estrutura macromolecular da celulose (SCHLITTLER & PEREIRA 

Jr, 2008).  

A abordagem exclusivamente química se baseia na adição de ácidos ou 

álcalis concentrados causando diferentes efeitos na biomassa desde a hidrólise 

da hemicelulose (por meio da utilização de ácidos) à reação inespecífica aos 

compostos aromáticos da lignina (a partir da utilização de bases). Assim como 

nos processos físico-químicos, o pré-tratamento químico (largamente utilizado 

atualmente) tem a vantagem de degradar de maneira seletiva diferentes 

contaminantes em um período de tempo inferior aos demais métodos.  

Entretanto, o pré-tratamento químico tem a desvantagem de gerar uma 

quantidade considerável de resíduos nocivos (como sais gerados na 

neutralização do pH, ácidos, bases, solventes orgânicos, dentre outros) ao 

meio ambiente e ao homem além do que, se não controlado, as condições 

químicas extremas podem degradar sobremaneira a fibra celulósica de modo a 

gerar um acúmulo de furfurais  provenientes de resíduos de glicose o que 

diminuiria o rendimento global do processo (GRAY; ZHAO; EMPTAGE, 2006), 

além de serem tóxicos para os microrganismos empregados na fase 

fermentativa. 

Ante o exposto, a construção de um método de pré-tratamento ideal 

deve atender alguns requisitos capazes de aliar a eficiência e especificidade na 

remoção dos contaminantes (tal como nos processos químicos) com o mínimo 

de impacto ambiental possível além de: (1) promover uma maior exposição de 

fibrilas de celulose amorfas estruturalmente íntegras e capazes de serem 

empregadas nas etapas subsequentes de hidrólise enzimática; (2) evitar a 
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formação de inibidores para os processos subsequentes de fermentação; (3) 

evitar a degradação dos resíduos de glicose (SUN; CHENG, 2002a). Dentre 

algumas metodologias conseguem atender em parte os requisitos supracitados 

e com potencial aplicação na indústria, pode-se citar: 

 

 Hidrólise alcalina: O processo ocorre mediante uma reação de 

saponificação nas ligações ésteres intra ou intercadeia o que 

desorganiza a estrutura da hemicelulose e impede sua interação às 

demais moléculas presentes na estrutura macromolecular da celulose 

por meio da adição de NaOH. Além de interferir na estrutura de 

interferentes, o meio alcalino favorece, ao competir por conta dos 

radicais OH-, uma desorganização das interações de hidrogênio 

aumentando a proporção de regiões amorfas na celulose e 

consequentemente seu grau de hidratação causando um aumento em 

volume, diminuição do índice de cristalinidade e, consequentemente, 

perda de interação com moléculas associadas como a lignina (SUN; 

CHENG, 2002a). 

 

 Hidrólise ácida: consiste na hidrólise da fração hemicelulósica, a partir 

da aplicação de ácidos inorgânicos concentrados como H2SO4, HCl e 

HNO3, tal abordagem afeta de modo direto a fração hemicelulósica, não 

atuando sobre demais interferentes, sem contribuir de maneira 

significativa para a desorganização da estrutura cristalina da celulose. 

Soluções ácidas já são há muito tempo utilizadas no processamento da 

polpa de celulose para a produção de papel (AGUILAR et al., 2002), 

motivo pelo qual a sua aplicação nos processos de pré-tratamento da 

celulose na produção do Etanol-2G foi um dos primeiros a ser 

estabelecido. Os prótons liberados na dissociação em meio aquoso dos 

ácidos liberam prótons que são capazes de atuar ligações glicosídicas 

entre os resíduos de açúcar nas cadeias poliméricas da hemicelulose ou 

até nas regiões amorfas mais expostas da celulose, liberando 

principalmente os monossacarídeos xilose, glicose e arabinose. Tendo 

como ponto negativo a liberação de furfural, proveniente da degradação 

de pentoses e 5-hidroximetilfurfural (5-HMF) oriundo da desidratação de 
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hexoses e uma série de ácidos orgânicos oriundos de reações 

inespecíficas com a lignina. 

 

 Organosolv: Um dos processos pioneiros na indústria de produção do 

papel, os processos organosolv utilizam uma mistura de solventes 

orgânicos em um meio levemente ácido e posteriormente alcalino, os 

quais rompem as ligações internas da hemicelulose e da lignina. Dentre 

os solventes comumente utilizados destacam-se a propanona, metanol e 

o próprio etanol; este processo apesar de antigo demonstra ser o mais 

eficaz por conseguir separar em diferentes frações cada um dos 

principais constitutivos da estrutura macromolecular da celulose: a 

lignina desidratada, a hemicelulose na fração aquosa e uma fração de 

celulose que, por conta da baixa acidez do processo, apresenta sua 

estrutura conservada sem a geração de quantidades significativas de 

furfurais (DUFF; MURRAY, 1996). Um inconveniente, além da utilização 

de quantidades expressivas de solventes orgânicos contaminantes ao 

ambiente, é a geração de sal resultante do uso sequencial de ácidos e 

bases fortes. 

 

 Auto-hidrólise: O material lignocelulósico é submetido a condições 

extremas de temperatura e pressão durante este tratamento, permitindo 

que o vapor d’água interaja com os radicais de ácido carboxílico 

presente nos resíduos de lignina formando vários ácidos orgânicos que 

por sua vez hidrolisam os resíduos de monossacarídeos presentes na 

hemicelulose. Tal processo tem como desvantagens o longo tempo de 

exposição e, consequentemente maior consumo de energia, necessário 

para uma degradação eficaz da hemicelulose e, em menor quantidade, a 

lignina com a vantagem de prescindir da utilização de reagentes 

químicos nocivos ao meio ambiente (DUFF; MURRAY, 1996). 

 

 Deslignificação oxidativa: Uma alternativa recente aos métodos químicos 

onde se utiliza, de maneira inovadora, um tratamento enzimático a base 

de peroxidases que na presença de H2O2 são empregadas para 

degradar a lignina por meio de reações nos radicais carboxílicos 
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existentes, aumentando a susceptibilidade das fibras de polissacarídeo 

para uma posterior hidrólise ácida (SCHLITTLER & PEREIRA Jr., 2008). 

 

1.3.2 Sacarificação enzimática 

 

Ao se comparar os processos convencionais de hidrólise ácida com os 

métodos emergentes à base de enzimas celulolíticas para a sacarificação da 

biomassa, se verifica a vantagem do processamento enzimático por conta da  

inexistência do acúmulo de compostos tóxicos ao ambiente e potencialmente 

danosos para as posteriores etapas de fermentação e no produto final, pois o 

etanol de segunda geração produzido por hidrólise enzimática é de melhor 

qualidade por conter uma menor proporção de contaminantes químicos 

acumulados (HAHN-HÄGERDAL et al., 2006), além da alta especificidade e 

rendimento das reações; adicionalmente, a degradação do material ocorre em 

condições mais amenas de temperatura e pH o que diminui o gasto do 

processo aumentando a relação custo-benefício.  

Outra vantagem significativa da exclusão de reagentes químicos 

altamente reativos durante o processamento do material lignocelulósico é o 

aumento da vida-útil da infraestrutura utilizada para a hidrólise uma vez que há 

uma menor taxa de corrosão e demais danos quando comparados ao uso de 

processos químicos que usam ácidos concentrados.  

Contudo, apesar das inúmeras vantagens, o alto custo das enzimas 

envolvidas neste processo ainda figura como fator impeditivo para a ampliação 

de escala na produção do Etanol-2G sendo de primordial importância a 

prospecção por novos microrganismos produtores de celulases e 

hemicelulases identificados mediante um screening nos mais diversos 

ambientes (priorizando aqueles ecossistemas capazes de selecionar 

organismos já adaptados às condições de temperatura e pH utilizadas na 

indústria), além do uso de substratos de baixo custo para induzir a produção 

destas enzimas (WILSON, 2011).  

Com uma seleção de linhagens fúngicas ou bacterianas celulolíticas e 

adaptadas ao microambiente industrial a hidrólise poderá ocorrer com maior 

eficiência e, portanto, menores quantidades de enzimas serão requeridas 

otimizando o processo; motivo pelo qual o estudo acerca das propriedades 



31 
 

físico-químicas (estabilidade térmica e em pH, possibilidade de inibição das 

mesmas pelos seus produtos, ligação produtiva e improdutiva à celulose) das 

enzimas empregadas no coquetel utilizado na indústria é de fundamental 

importância para um aumento da eficiência a partir do entendimento de quais 

combinações são mais eficazes para cada tipo de material em determinadas 

condições de operação para o etanol de segunda geração (VAN DYK; 

PLETSCHKE, 2012).  

Além da intrincada relação entre enzima e substrato, é sabido que o 

processo de hidrólise enzimática requer um coquetel de diferentes enzimas 

(conforme ilustrado na figura 2). O entendimento do complexo sinergismo entre 

as diferentes hidrolases que compõem o mix reacional é outro passo 

importante para otimização do processo: em um ambiente onde várias enzimas 

devem trabalhar de maneira concomitante e sequencial os parâmetros 

cinéticos individuais estão sob constante flutuação (BUBNER; PLANK; 

NIDETZKY, 2013).  

Por conta do alto índice de variações (seja com relação ao pré-

tratamento, componente lignocelulósico ou quanto ao sistema de sacarificação 

à ser utilizado) uma correta proporção de enzimas devem ser corretamente 

utilizadas para a hidrólise de maneira a impedir inibições entre os componentes 

do sistema (ALMEIDA, 2013). Além das celulases, a presença de hidrolases 

acessórias é de vital importância na formulação de um adequado coquetel 

enzimático. Dentre estas enzimas estão as hemicelulases, degradando 

qualquer vestígio de hemicelulose residual e contribuindo para uma hidrólise 

mais eficiente da biomassa (BERLIN et al., 2007). 
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Figura 2. Atual modelo de degradação enzimática da celulose: O ataque sequencial 

das diferentes Exoglucanases (EXO-I e EXO-II) juntamente com as Endoglucanases 

(EG) desconstrói a celulose, cabendo às Beta-Glicosidases (BG) a degradação final 

até resíduos livres de Glicose. (Obtido a partir de BUBNER; PLANK; NIDETZKY, 2013, 

com modificações).  

 

Como a composição da hemicelulose é variável (desde os resíduos de 

monossacarídeos presentes até à proporção de ramificações) esta enzima 

deve também ser finamente regulada nos preparados enzimáticos a fim de 

melhor atender a especificidade do substrato. A eficiência da sacarificação 

enzimática também pode ser influenciada pela inibição das endoglucanases e 

exoglucanases pelos produtos finais de hidrólise, a celobiose e glicose (DUFF; 

MURRAY, 1996).  

O que requer o isolamento de novas enzimas que não sejam inibidas 

pelos seus produtos finais ou estabelecendo processos que separem espaço e 

temporalmente as etapas de sacarificação e fermentação (OLOFSSON; 

BERTILSSON; LIDÉN, 2008).  

Outro inibidor da hidrólise enzimática é o conteúdo de lignina 

remanescente na biomassa que reduz, por causas distintas, a eficiência das 

enzimas do coquetel seja por impedir estericamente a ligação das hidrolases 
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ao substrato são eles ou mesmo a adsorção das enzimas na malha formada 

pela lignina acumulada (VAN DYK; PLETSCHKE, 2012).  

 

1.4 Produção de Hidrolases Microbianas com Aplicação Industrial 

 
 

Microrganismos celulolíticos para a hidrólise de resíduos lignocelulósicos 

podem ser encontrados tanto em procariotos como nos fungos filamentosos de 

diferentes hábitos de crescimentos (aeróbios ou anaeróbios) e ecossistemas 

(desde mesofílicos e termofílicos). As bactérias já descritas como produtoras 

de celulases extracelulares estão classificadas em diferentes gêneros, 

principalmente: Acetovibrio, Bacillus, Bacteriodes, Cellulomonas, Clostridium, 

Erwinia, Microbispora, Ruminococcus, Streptomyces e Termomonospora (SUN; 

CHENG, 2002b).   

Por conta da facilidade da manutenção, manipulação e estudo, muitas 

pesquisas para a produção de celulases comerciais priorizaram os fungos no 

passado (DUFF; MURRAY, 1996), notadamente dos gêneros Aspergillus, 

Fusarium, Humicola, Penicillium e Trichoderma (ELISASHVILI et al., 2008). 

Contudo o cultivo de fungos voltado à aplicação indústria encontra dificuldades 

quando comparado às bactérias por conta do maior tempo necessário para o 

crescimento destes organismos, bem como uma maior formação de biomassa 

se comparado às bactérias o que poderia – em grande escala de produção – 

gerar o acúmulo de um outro polissacarídeo constitutivo da parede celular 

fúngica que é a quitina, razão pela qual as bactérias tem ganhado um foco 

especial na prospecção de novas hidrolases extracelulares com aplicação 

industrial.  

Duas metodologias são atualmente empregadas para a produção e 

isolamento de celulases extracelulares tanto de fungos como de bactérias, são 

elas: Fermentação no estado sólido (FES) e a fermentação submersa (FS). Os 

processos de fermentação diferem basicamente na composição de agentes 

gelificantes como ágar ou agarose além da quantidade de água utilizada no 

cultivo.  

Na FES a água presente encontra-se complexada com a matriz sólida (à 

base de ágar geralmente) ou de substrato (no caso em estudo, o bagaço de 
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cana), com valores de umidade variando entre 30-85% (CASTRO & PEREIRA 

Jr., 2010). Tal abordagem permite a obtenção de extratos altamente 

concentrados, além de um cultivo mais simplificado de microrganismos em 

substratos insolúveis e menor demanda por esterilidade (HOLKER et al., 2004). 

 Contudo a fermentação no estado sólido possui limitações 

consideráveis no rendimento que em muito impossibilitariam sua adoção em 

escalas maiores aonde a fermentação submersa (FS) constitui a única 

alternativa para geração de enzimas hidrolíticas (ALMEIDA, 2013): Neste 

sistema, os microrganismos são cultivados, com o substrato à ser degradado, 

em fase líquida (na ausência de qualquer agente gelificante) e sob constante 

agitação. 

 A fermentação submersa, com o auxílio de biorreatores, já é utilizada 

nos processos de produção do etanol de primeira geração de modo que a sua 

adaptação ao material lignocelulósico para a geração do Etanol-2G poderia ser 

mais facilmente realizada. Técnicas já propostas de utilização de fluxo contínuo 

de meio de cultura propício para o estímulo à secreção enzimática poderiam 

ser aplicadas como etapa imeditamente posterior ao pré-tratamento da 

celulose.  

Outra vantagem significativa da fermentação submersa é a possibilidade 

do cocultivo de uma variedade de linhagens celulolíticas (WEN et al., 2005); e a 

utilização de uma quantidade maior de diferentes celulases produzidas de 

maneira concomitante e em proporções pré-otimizadas (LI et al., 2005) ou 

ainda, através da técnica do DNA recombinante, incorporar genes de celulases 

em organismos hospedeiros altamente adaptados ao meio industrial levando à 

um da aumento a secreção da enzima (SRIVASTAVA et al., 1999). 

 Outro fator requerido para a melhora no processo, é a possibilidade de 

reciclagem das enzimas ao longo dos diferentes ciclos de hidrólise do material; 

para isto torna-se necessário a utilização de moléculas resistentes às 

mudanças de temperatura, pH entre as condições de armazenamento e de 

operação (ZÚÑIGA, 2010).  
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1.5 O Complexo Celulolítico Microbiano  

 

Vários microrganismos produzem enzimas envolvidas na degradação 

dos polissacarídeos de origem vegetal celulose e hemicelulose (conforme 

ilustrado na tabela 1). As celulases e hemicelulases representam um grupo de 

enzimas responsáveis pela hidrólise destes polissacarídeos e podem ser 

produzidas por diversos organismos desde eucariotos como termitos e 

gastrópodes até bactérias e fungos, desempenhando um papel importante nos 

ecossistemas e movimentando de maneira decisiva o ciclo biogeoquímico do 

carbono.  

 

Tabela 1. Listagem de algumas enzimas purificadas descritas na literatura 

pertencentes ao complexo celulolítico bacteriano com potencial aplicação industrial. 

 

Microrganismo 

 

Tipo 

Massa 

Molecular 

(kDa) 

 

pH  

Ótimo 

 

Temperatura 

(°C) ótima 

 

Referência* 

Actinomyces sp. EG 57,1 6,0 55,0 KIM et al., 2016 

Cellulophaga algicola EG 40,0 6,0 40,0 WANG; YU; HAN, 2016 

Thermobifida halotolerans EG 45,9 8,5 55,0 YIN et al., 2015 

Bacillus vallismortis EG 80,0 7,0 65,0 GAUR; TIWARI, 2015 

Anoxybacillus gonensis EG 40,0 5,0 50,0 GENC et al., 2015 

Acidothermus cellulolyticus EG 38,3 4,5 60,0 WANG et al., 2015 

Bacillus subtilis EG 56,0 6,0 60,0 CHUAN WEI et al., 2015 

Paenibacillus sp. EG 63,5 6,0 40,0 DHAR et al., 2015 

Clostridium thermocellum EG 137,1 6,0 70,0 HAQ et al., 2015 

Xanthomonas oryzae EXO 45,0 6,5 60,0 KUMAR et al., 2012 

Cellulosilyticum ruminicola EXO 13,0 4,0 70,0 CAI et al, 2011 

Pseudoalteromonas sp. EXO 80,0 5,5 60,0 NAKATANI et al., 2010 

Cellulomonas fimi EXO 121,2 5,0 60,0 CURRY et al., 1988 

Streptomyces flavogriseus EXO 45,0 7,0 40,0 MACKENZIE et., 1984 

Thermotoga thermarum BG 56,00 5,0 80,0 LONG et al., 2016 

Bacillus subtilis BG 38,8 12,0 75,0 ASHA et al., 2015 

Vibrio sp. BG 101,0 6,0 45,0 WANG et al., 2015b 

Pseudonocardia sp. BG 105,0 7,0 37,0 DU et al., 2014 

Lactobacillus brevis BG 330,0 7,0 30,0 MICHLMAYR et al., 2010 

(EG: Endoglucanase, EXO: Exoglucanases, BG: Beta-Glicosidades) 
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As celulases (ou β-amilases) são capazes de hidrolisar as ligações do 

tipo O-glicosídicas entre resíduos de glicose dispostos em configuração 

isomérica do tipo Beta como ocorre no polissacarídeo mais abundante na 

biosfera que é a celulose, este glucano, embora abundante, pode ser 

degradado apenas por ínfima parcela de organismos que são capazes de 

realizar sua catálise em moléculas de glicose que poderiam, então, ser 

utilizadas em diferentes processos como para a produção de etanol. Além 

deste potencial emprego na indústria de biocombustíveis, as celulases são 

atualmente amplamente utilizadas nas indústrias de papel, têxtil e de 

detergentes (TURNER; MAMO; KARLSSON, 2007). 

O coquetel enzimático, forma através da qual comumente se denomina 

as diferentes enzimas responsáveis pela degradação da celulose desde sua 

forma cristalina até açúcares, é constituído pelos três maiores grupos de 

celulases que estão envolvidas no processo de hidrólise: (1) endo-β-1,4-

glucanases (endoglucanase ou EC 3.2.1.4) que hidrolisam regiões internas da 

estrutura de celulose nas regiões amorfas das fibras criando regiões terminais 

redutoras e não-redutoras livres; (2) as exo-β-1,4-glucanases (exoglucanase ou 

EC 3.2.1.91) que hidrolisam as regiões terminais redutoras e não-redutoras 

formando unidades de celobiose; (3) β-glicosidases (BG ou EC 3.2.1.21) que 

hidrolisam a celobiose (formada por oligômeros de glicose) para produzir 

glicose livre (SUN & CHENG, 2002).  
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Figura 3. Um modelo estrutural típico de uma Endoglucanase extracelular bacteriana: 

O domínio catalítico da enzima (A, em vermelho) está geralmente organizado em um 

motivo estrutural de barril (α/α)6 enquanto o domínio de ligação ao carboidrato (A, 

destacado em azul) comumente apresenta-se na forma de barril-β antiparalelo. Modelo 

de preenchimento (B) demonstra, em vermelho, a região de adesão à celulose. 

(Obtido a partir de SAKON et al., 1997, com modificações). 

 

Como se pode deduzir a partir da breve exposição dos mecanismos de 

ação das supracitadas hidrolases, as endo-β-1,4-glucanases são de 

fundamental importância para a degradação da celulose, pois são as primeiras 

à degradarem o polímero iniciando o evento em cascata, assim as 

endoglucanases são as enzimas mais importantes no processo de degradação 

do material lignocelulósico visando a produção de Etanol-2G por ser a única 

classe de enzima capaz de iniciar irreversivelmente a geração de glicose a 

partir dos rejeitos agrícolas pré-tratados (PEREIRA et al., 2015). 

 Por conta dos diferentes mecanismos de ação presentes nas celulases, 

é possível o estabelecimento de coquetéis que atendam a diferentes 

estratégias de hidrólise sendo a mais comum a sinergia endo-exo onde 

endoglucanases atuam de maneira a gerar terminações redutoras e não 

redutoras que são por sua vez clivadas por exoglucanases do tipo I (específica 



38 
 

para terminações redutoras) e do tipo II (específica para terminações não-

redutoras); ou ainda o sistema de sinergismo exo-exo onde as exoglucanases 

de tipo I e II atuam simultaneamente nas terminações já existentes nas fibras 

sem a quebra de sequências internas da celulose o que implica a não formação 

de novas terminações ao longo de todo processo de degradação; restando por 

fim o sinergismo exo-BG onde exoglucanases fornecem oligômeros de glicose 

diretamente às β-Gligosidases para a geração de glicose livre (BUBNER; 

PLANK; NIDETZKY, 2013). 

 

1.6 Microrganismos Associados aos Corais Marinhos: Fontes Promissoras para 

a Biotecnologia de Enzimas. 

 

A intrincada associação das linhagens bacterianas aos seus hospedeiros 

escleractíneos resulta numa cooperação onde os microrganismos são 

favorecidos pelo micro-habitat propício à obtenção de nutrientes e o cnidário 

protegido de possíveis microrganismos patogênicos pela competição 

interespecífica da microbiota residente (ROHWER & KELLEY, 2004). 

 Contudo, uma vez submetidos a uma variação na condição ambiental, 

os corais passam a sofrer com o processo de sucessão ecológica ocasionada 

pela diminuição do fitness de sua microbiota associada com a consequente 

elevação da capacidade de competição por sítios de adesão no hospedeiro 

bem como aumento da virulência de alguns patógenos; tal processo leva a uma 

inclusão de outros microrganismos na microbiota do coral acarretando em 

mudanças na diversidade e desestabilização do equilíbrio mutualístico entre os 

procariotos e o hospedeiro que se torna, portanto, ainda mais susceptível por 

conta da agressão dos patógenos agora presentes e pelo desenvolvimento da 

virulência em linhagens outrora não-patogênicas (AINSWORTH; GATES, 

2016). 

Tais fatores estressores culminam por favorecer ainda mais a sucessão 

dos microrganismos pioneiros, iniciando um círculo vicioso capaz de 

comprometer de forma irreversível a homeostase do cnidário culminando em 

um déficit qualitativo na associação mutualística entre o coral e o componente 

fotobionte da associação que, frequentemente, são algas do gênero 

Symbiodinium (referidas comumente como zooxantelas) (ROSENBERG et al., 
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2007) fato causador da alteração da pigmentação responsável pela síndrome 

de branqueamento (bleaching) do coral. 

 Uma análise das bactérias cultiváveis presentes nos tecidos dos 

cnidários demonstra notável diferença tanto na riqueza como na abundância 

quando comparado à coluna d’agua na região do entorno coralíneo, tal 

observação evidencia que a relação entre microrganismos e o hospedeiro vai 

além das conveniências locais, refletindo uma associação ao longo do tempo 

capaz de resistir às mudanças no ambiente. Estudos recentes demonstram que 

populações bacterianas específicas estão relacionadas a corais específicos, 

sugerindo uma relação de coevolução entre as espécies (ROSENBERG et al., 

2007). 

Dentre as interações ecológicas presentes nos recifes coralíneos, as 

associações com os microrganismos desempenham importantíssimo papel nos 

processos de prevenção de infecções que se dá, geralmente, pelo 

preenchimento do micro-habitat do coral por sua microbiota residente, pela 

competição de nutrientes e na secreção de moléculas com atividade 

bactericida, enzimática dentre outras (ROHWER; KELLEY, 2004) acarretando o 

insucesso da colonização de microrganismos “exógenos” com menor 

capacidade de competição e potencialmente virulentos para o coral.  

De maneira semelhante à barreira imposta pela microbiota comensal 

que coloniza estruturas nos seres humanos, protegendo-os – lato sensu – pela 

competição aos sítios de aderência e nutrientes com os demais procariotos, as 

bactérias associadas aos corais desempenham importante função na 

manutenção da homeostase destes organismos, protegendo-os da 

patogenicidade de demais microrganismos (KREDIET et al., 2013).  

Apenas uma pequena parcela das bactérias podem ser isoladas e 

cultivadas pelos métodos tradicionais, e mesmo para estas, não é possível 

estabelecer a filogenia das espécies somente pelo seu isolamento. Contudo, 

com o auxílio de bibliotecas genômicas construídas para o gene do rRNA 16S, 

depositadas em grandes bancos de dados, torna possível o levantamento da 

diversidade bacteriana além de estabelecer de maneira objetiva as relações 

evolutivas entre os organismos amostrados (RAPPÉ; GIOVANNONI, 2003). 

 Por tais razões, a utilização da bioinformática no processamento de 

dados moleculares para a classificação de microrganismos bem como a 
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descoberta de novas espécies a partir do sequenciamento genômico tem 

permitido uma detalhada compreensão dos mecanismos evolutivos por trás das 

relações ecológicas encontradas na natureza (ESCOBAR-ZEPEDA; VERA-

PONCE DE LEÓN; SANCHEZ-FLORES, 2015). 

Dentre os grupos de procariotos celulolíticos que ocorrem em associação 

aos corais, o gênero Bacillus apresenta uma distribuição ampla nos 

ecossistemas aquáticos interagindo com uma vasta gama de organismos 

desde as regiões bentônicas até as zonas intertidais; de modo que os 

representantes desde gênero são característicos por apresentar uma grande 

resiliência fisiológica aos mais diversos ambientes o que se reflete nas enzimas 

empregadas no metabolismo destes microrganismos (WILLIAMS et al., 2010).  

Ao interagirem com os cnidários das zonas intertidais, como o antozoário 

escleractínio Siderastrea stellata, as bactérias deste gênero devem ser 

capazes de suportar uma considerável flutuação de parâmetros físico-químicos 

como salinidade e temperatura ao longo do dia o que torna este nicho 

ecológico um fortíssimo candidato à prospecção de celulases extracelulares de 

interesse para a indústria de produção do Etanol-2G em substituição aos 

organismos atualmente disponíveis e caracterizados na literatura (LINS-DE-

BARROS et al., 2013). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar a empregabilidade de uma linhagem bacteriana celulolítica do 

gênero Bacillus sp. isolada do coral Siderastrea stellata na degradação 

de resíduos lignocelulósicos obtidos de cana-de-açúcar em condições 

extremas de salinidade, temperatura e pH. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estabelecer condições ótimas de cultivo e produção de celulases 

extracelulares de um isolado marinho do gênero Bacillus sp. obtido a 

partir do coral Siderastrea stellata; 

 

 Purificar através de métodos cromatográficos e caracterizar físico-

quimicamente uma celulase extracelular de um isolado marinho do 

gênero Bacillus sp. 
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3 METODLOGIA  

 

3.1 Isolamento, identificação e screening de linhagens bacterianas produtoras 

de celulase 

 

Os isolados bacterianos foram obtidos, previamente ao presente 

trabalho, a partir de tecidos coletados do coral Siderastrea stellata nos recifes 

de Cabo Branco, Paraíba, Brasil (7°08’50”S; 34°47’51”W). Para o isolamento 

bacteriano, tecidos da ecto e endoderme do antozoário foram imersos em 

solução salina estéril e agitados até homogeneização, seguindo de 

plaqueamento em meio agar marinho sólido (pH 7,0) contendo 0,5% de 

peptona; 0,1% de extrato de Levedura; 1,5% de Agar dissolvido em água do 

mar e incubado a 40 °C até crescimento adequado. 

Cada colônia foi individualmente isolada e fenotipicamente identificada 

de acordo com a coloração de Gram, formação de endósporo, atividade de 

catalase, urease, utilização de citrato bem como produção de H2S e Indol 

(MARZLUF et al., 2007) seguindo-se de um screening por sua atividade 

celulolítica em meio contendo carboximetilcelulose (CMC) (0,1%, CMC; 0,05%, 

NaNO3; 0,1%, K2HPO4; 0,05%, MgSO4∙7H2O; 0,001% FeSO4∙7H2O; 0,1% 

Extrato de Levedura; 1,5% agar) por 48 horas a 40 °C; após isto, as placas 

foram coradas com solução a 0,1% de vermelho congo por 30 minutos e 

lavadas com 1 M de NaCl por igual período de tempo além de coradas com 

solução a 0,2% de iodeto de potássio (KI) por 5 minutos (KASANA et al., 2008).  

Colônias de bactérias apresentando halos de degradação ao seu redor 

foram consideradas celulolíticas e selecionadas para os experimentos de 

degradação do material lignocelulósico.  

 

 

3.2 Efeito de resíduos lignocelulósicos e da tolerância a NaCl no crescimento 

bacteriano e produção de celulases 

 

Para avaliação do efeito do bagaço de cana como fonte única de 

carbono na produção de celulases, um isolado previamente descrito como 

celulolítico nos experimentos com CMC (denominado SR22) foi selecionado 
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para crescer em meio mínimo contendo apenas 0,05% de sulfato de amônio, 

2,0% (w/v) de bagaço de cana suplementado em crescentes molaridades de 

NaCl (0-2 M) por 48 horas a 40 °C, corado posteriormente com iodeto de 

potássio (KI) 0,2% como descrito anteriormente. 

 

3.3 Identificação molecular das linhagens bacterianas isoladas do coral 

Siderastrea stellata.  

 

3.3.1 Extração de DNA  

 

O DNA genômico total das linhagens de bactérias foi extraído seguindo 

o método de (CHENG; JIANG, 2006) ligeiramente modificado. A extração 

iniciou-se com adição de 400 μL de tampão STE, pH 8,0 (Tris-HCL 1 M; EDTA 

0,5 M; NaCl 5 M) e centrifugação das células bacterianas por 5 minutos a 

10.000 g em centrífuga refrigerada da marca eppendorf modelo 5490R, em 

seguida o pelet foi ressuspenso em 200 μL de tampão TE, pH 8,0 e em seguida 

foram adicionados 200 μL de pérolas de vidro (Ø 425-600 μm) e 200 μL de 

fenol saturado (pH 8,0).  

Os microtubos foram levados ao vórtex por 90 segundos e novamente 

centrifugados por 5 minutos a 10.000 g em 4 °C. Posteriormente foi removido 

160 μL da fase superior do sobrenadante e adicionou-se 40 μL de TE e 100 μL 

de clorofórmio seguindo-se de uma nova centrifugação por 5 minutos a 10.000 

g em 4 °C de onde novamente  removeu-se 160μL do sobrenadante com a 

sequencial adição de 40 μL de TE e 5 μL de RNAase (10 mg/mL). Após a 

incubação da amostra a 37 °C por 10 minutos em banho-maria acrescentou-se 

100 μL de clorofórmio/álcool isoamílico (24:1) seguindo de uma 

homogeneização e centrifugação a 13.000 g por 5 minutos a 4 °C, o volume de 

150 μL da fase superior do sobrenadante contendo DNA foi acondicionado em 

um microtubo e congelado a -20°C.  

A concentração e pureza do DNA extraído foi determinada utilizando um 

NanoDrop, modelo ND-1000 UV/Vis. 
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3.3.2 Amplificação do gene rRNA 16 S, purificação e sequenciamento dos 

produtos de PCR  

 

A partir do DNA total previamente extraído, as sequências gênicas do 

rRNA 16 S foram amplificadas no termociclador (Primus, EUA) utilizando 2 μL 

do primer universal 26F (5’- GAGTTTGATCMTGGCTCAG) e 2 μL do 1492R (5’ 

-ACGGCTACCTTGTTACGACTT- 3’) com a concentração de 50 pmol/μL no 

seguinte mix reacional: 13 μL tampão de PCR (Ludwig Biotech); 2 μL de dNTP 

a 10 Mm (Ludwig Biotech); 0,5 μL de Taq Polimerase a 5 U/μL (Ludwig 

Biotech), 4 μL de DNA extraído com concentração aproximada de 50 ng/μl. A 

amplificação do gene foi realizada com temperatura de desnaturação inicial a 

94 °C e nas seguintes condições: 25 ciclos com 94°C por um minuto, 57°C por 

dois minutos e 72°C por dois minutos; extensão final a 72°C por 10 minutos.  

Para verificar a presença da banda de 1500 pb correspondente ao gene 

de rRNA 16S, foi realizada a eletroforese dos produtos da PCR em gel de 

agarose a 0,8% utilizando-se GelRed™ (Biotium) para a detecção das bandas 

com DNA e sob uma voltagem de 100 volts. O gel foi observado e fotografado 

no transluminador de UV e em seguida a banda do produto da PCR foi 

recortada do gel e purificada utilizando o kit de purificação da AxyPrepTM DNA 

Gel Extraction (AxiGen Biosciences, EUA) conforme recomendações do 

fabricante. A concentração e pureza do DNA purificado foi determinada 

utilizando um NanoDrop, modelo ND-1000 Uv/Vis. 

O sequenciamento das amostras foi realizado na empresa ACTGene 

Análises Moleculares Ltda. (Centro de Biotecnologia, UFRGS, Porto Alegre, 

RS) utilizando o sequenciador automático ABI-PRISM 3100 Genetic Analyzer 

com capilares de 50 cm e polímero POP6 (Applied Biosystems). Os DNA-

moldes (30 a 45 ng) foram marcados utilizando-se 3,2 pmol do primer 26F (5′- 

GAG TTT GAT CMT GGC TCA G - 3′) e 3 μL do reagente BigDye Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing RR-100 (Applied Biosystems) em um volume final de 10 

μL. As reações foram realizadas em termociclador GeneAmp PCR System 

9700 (Applied Biosystems) com uma etapa de desnaturação inicial a 96 ºC por 

3 min seguida de 25 ciclos de 96 ºC por 10 segundos, 55 ºC por 5 segundos e 

60ºC por 4 minutos. Uma vez marcadas, as amostras foram purificadas pela 

precipitação com isopropanol a 75% e lavagem com etanol a 60%.  
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Os produtos precipitados foram diluídos em 10 μL de formamida Hi-Fi 

(Applied Biosystems), desnaturados a 95ºC por 5 min, resfriados em gelo por 5 

min e eletroinjetados no sequenciador automático. Os dados de 

sequenciamento foram coletados utilizando-se o programa Data Collection v 

1.0.1 (Applied Biosystems) com os parâmetros Dye Set “Z”; Mobility File 

“DT3100POP6{BDv3}v1.mob”; BioLIMS Project “3100_Project1”; Run Module 1 

“StdSeq50_POP6_50cm_cfv_100”; e Analysis Module 1 “BC-

3100SR_Seq_FASTA.saz”." 

As sequências de gene rRNA 16S foram comparadas com as 

sequências depositadas no banco de sequências do National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) usando-se BLASTn (Basic Local Alignment 

Search Tool), disponível no site (http://www.ncbi.nlm.nhi.gov/genbank/), 

utilizando-se os parâmetros de busca previamente estabelecidos (ALTSCHUL 

et al., 1990). 

 

3.4 Produção de celulases em meio líquido 

 

A fim de obter celulases extracelulares, culturas da linhagem SR22 

foram inicialmente cultivadas em 100 mL de caldo CMC. Após a fase 

exponencial de crescimento, as células bacterianas provenientes foram 

inoculadas (alíquota de 500 µL de suspensão na escala de 0.5 McFarland) em 

500 mL de caldo CMC e os frascos inoculados foram incubados a 40 °C sob 

agitação (150 rpm) durante um período de 1 a 4 dias e então centrifugados a 

10.000 g durante 10 minutos a 4 °C, a fim de coletar e congelar o sobrenadante 

da cultura a -20 °C.  

A atividade celulásica foi determinada através da quantificação de 

açúcares redutores, resultantes da clivagem enzimática de um substrato 

celulósico, utilizando o ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) (MILLER, 1959). Em 

resumo, 500 µL de substrato (1% CMC solúvel em tampão fosfato 0,05 M pH 

7,0) e 500 µL da enzima bruta presente no sobrenadante do cultivo foram 

incubados por 60 min a 40 °C e a reação foi finalizada com a adição de 1 mL 

de DNS sendo, o volume reacional, fervido a 100 °C durante 5 min, 

posteriormente a absorbância foi medida a 520 nm em leitor de microplaca 
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(BioTek, EUA) e comparada com uma curva padrão previamente construída 

com concentrações determinadas de D-Glicose nas mesmas condições 

experimentais descritas. Uma unidade de atividade enzimática foi definida 

como a quantidade de enzima capaz de liberar 1,0 µmol de glicose por minuto. 

 

3.5 Procedimento de purificação de celulase extracelular   

 

A enzima bruta do sobrenadante do cultivo em meio líquido da linhagem 

SR22 foi precipitada, overnight, com 60-90% (NH4)2SO4 e o precipitado 

resultante da centrifugação a 10.000 g por 30 min foi ressuspendido em água 

destilada e dialisado contra o mesmo solvente e em seguida a fração 

(doravante denominada F3) foi liofilizada para concentrar a quantidade total de 

proteínas presentes na amostra.  

A amostra concentrada foi aplicada a uma coluna de exclusão molecular 

G-75 Superdex (GE Healthcare, Wisconsin, EUA) em um sistema FPLC 

equilibrado em tampão bórax (200 mM, pH 7,0) e a taxa de fluxo ajustado para 

15 ml h-1 e frações de 0,5 mL cada foram coletadas. Os tubos que continham 

alta atividade celulósica dentro do mesmo pico cromatográfico foram reunidos, 

liofilizados e novamente submetidos às mesmas condições cromatográficas. 

 A fim de concentrar a enzima purificada, a amostra recromatografada foi 

submetida a uma eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS (SDS-PAGE) 

contendo 0,2% CMC posteriormente dividido em duas partes: uma metade foi 

submetida a uma zimografia onde a banda proteica correspondente à celulase 

foi detectada através de uma coloração à base de vermelho congo 0,1% e 

Iodeto de Potássio, conforme descrito no item 3.1 e, na metade restante do gel, 

o local da banda correspondente à enzima purificada foi espotada e 

homogeneizada em água destilada overnight para a solubilização da enzima a 

partir da malha do gel para o solvente em microtubo que foi, posteriormente 

centrifugado a 10.000 g durante 10 minutos a 4 °C. A concentração de proteína 

foi determinada pelo método proposto por Bradford (1976) usando albumina de 

soro bovino (BSA) como padrão. 
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3.6 Eletroforese em gel de poliacrilamida, determinação do peso da proteína e 

zimografia 

 

A enzima purificada foi observada em SDS-PAGE 12,5% de acordo com 

o método de Laemmli (1970). A massa molecular aproximado da celulase foi 

estimado com auxílio do marcador de massa molecular Spectra Multicolor 

Broad Range (Thermo Scientific, EUA). Para detecção zimográfica da 

atividade, as amostras foram separadas por SDS-PAGE a 4° C em um gel 

contendo 0,2% CMC; após a execução, o gel foi lavado com tampão acetato de 

sódio 0,05 M (pH 6,5) contendo 0,1% Triton X-100 por meia hora, a fim de 

remover o SDS conforme descrito anteriormente (AN et al., 2015) bem como 

lavado em água destilada por igual período de tempo e após isto incubado 

durante 3 h a 60 °C, em tampão de acetato de sódio 0,05 M (pH 6,5).  

Posteriormente, o gel foi corado com vermelho congo 0,1% por 30 min e 

o excesso do corante removido com sucessivas lavagens de NaCl 1 M até o 

aparecimento de bandas claras, demonstrando aonde o CMC havia sido 

hidrolisado.  

 

3.7 Avaliação do efeito do pH, temperatura e propriedades halofílicas da 

celulase 

 

A atividade relativa e a estabilidade da enzima purificada foram 

avaliadas quantificando-se a atividade enzimática em diferentes faixas de pH 

(variando de 3-9) e temperaturas (20-80 °C), bem como em diferentes 

molaridades de NaCl. A fim de avaliar o efeito do pH na atividade enzimática, a 

reação foi conduzida a 40 °C por 60 minutos nos seguintes tampões 

suplementados com 1% de CMC: tampão citrato (pH 3,0-6,0), tampão acetato 

de sódio (pH 6,5-7,0), tampão glicina-NaOH (pH 8,0-9,0).  

Para avaliar a estabilidade do pH, a enzima foi pré-incubada em 

diferentes pH por 1 h a 4 °C e a atividade residual quantificada após reação em 

tampão de acetato de sódio (pH 7.0) com 1% de CMC por 1 h a 40 °C. Avaliou-

se o efeito térmico incubando a enzima purificada em tampão acetato de sódio 

(pH 7.0) com 1% de CMC em diferentes temperaturas (20-80 °C) por 1 h e a 

estabilidade térmica foi avaliada pré-incubando durante 30 min, nas 
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supracitadas temperaturas, a enzima purificada e, após isto, quantificando sua 

atividade residual através de reação em tampão de acetato de sódio (pH 7.0) 

com 1% de CMC.  

Avaliou-se a capacidade catalítica da enzima em molaridades 

crescentes de NaCl incubando-a em tampão acetato de sódio (pH 7.0) com 1% 

de CMC em diferentes concentrações de NaCl (0 a 2 M) por 1 h a 40 °C. Todos 

os ensaios de atividade enzimática foram realizados em triplicata e seguindo o 

método proposto por Miller (1959), pormenorizado no item 3.4. 

 

3.8 Cinética enzimática 

 

 

A influência da concentração de substrato na velocidade de reação foi 

determinada por incubação da enzima purificada em crescentes concentrações 

do substrato (CMC) variando de 0,25 a 4,0 mg/ml. Para cada concentração de 

CMC, a atividade enzimática foi analisada a partir da reação sob condições 

padrões descritas no item 3.4 (tampão acetato pH 7,0 a 40 °C por 1 h). O Km e 

Vmax, foram estimados a partir da equação de Lineweaver-Burk derivada com 

base nos gráficos de Michaelis-Menten gerados. Cada experimento 

independente foi realizada em triplicata e o desvio-padrão, bem como os 

parâmetros cinéticos foram calculados com auxílio do software Microsoft Excel. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Identificação Bacteriana 

 

 

Das sessenta e nove linhagens bacterianas previamente isoladas a partir 

de amostras de tecido do coral Siderastrea stellata coletadas na praia de Cabo 

Branco, Paraíba, dez foram positivas na triagem por celulases extracelulares 

em meio CMC sólido e uma linhagem, denominada linhagem SR22, além de ter 

se apresentado como celulase positiva demonstrou o melhor crescimento e 

atividade mesmo em altas concentrações de NaCl motivo pelo qual o isolado 

foi escolhido para estudos posteriores.  

O isolado SR22 apresentou ser um bacilo Gram-positivo formador de 

endósporos (figura 4), anaeróbico facultativo, catalase positivo e também 

negativo para produção de indol, produção de H2S e na utilização de citrato 

(tabela 1). O sequenciamento parcial do gene rRNA 16S após análises 

realizadas pela plataforma blastn (tabela 3) indicaram (com uma identidade 

superior a 80%) que a linhagem SR22 se tratava de uma bactéria do gênero 

Bacillus motivo pelo qual passou-se a denominar o isolado por Bacillus sp. 

SR22 (tabela 2). 

 

 

Tabela 2. Características morfológicas e bioquímicas da linhagem SR22.  

Parâmetro Resultado 

Gram Positivo 
Morfologia Bacilo 

Arranjo Ausente 
Endósporo Positivo 
Catalase Positivo 
Urease Negativo 

Utilização de Citrato Negativo 
Produção de H2S Negativo 
Produção Indol Negativo 
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Tabela 3. Identificação da linhagem SR22 isolada do tecido do coral S. stellata 

dos recifes de Cabo Branco, baseada nas análises do BLAST das sequências 

de rRNA 16S.  
 

Linhagem 
Código de 

Acesso 

 

Valor E 
 

Identidade (%) 

Bacillus sp. BAB-5603 KU745405.1 1e-142 83 

 

 

 

 
 

Figura 4. Microscopia óptica (aumento 1000x) da linhagem Bacillus sp. SR22 

demonstrando se tratar de um bacilo gram-positivo. As setas indicam endósporos 

observáveis após coloração de Gram.  

 

4.2 Crescimento Bacteriano em CMC e em Resíduos Lignocelulósicos sob 

Crescentes Concentrações de NaCl 

 

 O crescimento do isolado marinho SR22 em CMC e bagaço de cana 

de açúcar como única fonte de carbono foi comparada em meios sólidos sob 

diferentes molaridades de NaCl (figura 5). O isolado foi capaz de crescer em 

molaridades elevadas de NaCl em ambos os meios: até 2,0 M em CMC e 1,5 M 

em placas contendo bagaço, demonstrando uma notável propriedade para 

acessar e degradar bagaço de cana mesmo em condições fisiológicas 

altamente estressantes.  
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Figura 5. Cultura da linhagem Bacillus sp. SR22 em bagaço de cana (A) e CMC (B) 

como fontes únicas de carbono em concentrações crescentes de NaCl. Os halos 

amarelados ao redor das colônias bacterianas são indicativos da degradação da 

celulose. Todas as imagens se encontram em mesma escala. 

 

4.3 Purificação de uma celulase de Bacillus sp. SR22  

 

 

 As proteínas extracelulares secretadas a partir do cultivo em meio 

líquido foram fracionadas e a atividade celulásica detectada na fracção proteica 

precipitada com sulfato de amônio a 60-90%. Após sucessivas diálises, a 

amostra foi concentrada e aplicada em cromatografia de exclusão molecular na 

qual a atividade celulolítica foi detectada apenas em duas frações de um único 

pico cromatográfico (Figura 6) que foram reunidas (fração número 21 e 22 do 

cromatograma), liofilizadas e recromatografadas onde, similarmente à primeira 

cromatografia, um único sinal com atividade celulolítica foi detectado (Figura 7).  

 O SDS-PAGE revelou uma única banda com massa molecular 

aproximada de 37,35 kDa possuindo a capacidade para degradar celulose 

sintética conforme visualizado após zimografia realizada em gel de 

poliacrilamida contendo 0,2% (m/v) de CMC corado com vermelho congo 0,1% 

(Figura 8). A celulase purificada foi designada Bc22Cel e utilizada para 

posterior caracterização (tabela 4).  

B 

Controle 

Negativo 

A 
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Figura 6. Perfil cromatográfico de purificação da Bc22Cel a partir de Bacillus sp. SR22 

em coluna Superdex 75 10/300 GL equilibrada com tampão de bórax 200 mM pH 7,0. A 

seta indica o pico aonde a atividade celulolítica foi detectada. 
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Figura 7. Cromatografia de exclusão molecular de uma fração contendo atividade 
celulásica evidenciando um único pico onde a concentração proteica (círculos cheios) 
e atividade endo-β-1,4-glucanásica (círculos abertos) foram estimadas. 

 

 

                        

 

Figura 8. SDS-PAGE e Zimografia da Bc22Cel purificada. SDS-PAGE revelado com 

nitrato de prata demonstrando a celulase purificada (A) com massa molecular 

aproximada de 37,35 kDa. (B) Zimografia corada com vermelho congo 0,1% 

evidenciando uma única banda após degradação enzimática do substrato (CMC) 

mesmo após o tratamento da enzima com SDS e Triton X-100. MM = Marcador de 
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Massa Molecular. 

Tabela 4. Sumário de purificação de uma endoglucanase de Bacillus sp. SR22 
 

Amostra 
Volume 

(ml) 
Concentração de 
proteína (mg/ml) 

Atividade 
Total (IU) 

Atividade 
Específica (IU/mg) 

Rendimento 
(%) 

Extrato Bruto 50 0,525 295,36 11,24 100 

F3 dialisada 12 0,354 157,76 34,28 53,41 

G-75 Superdex 5 0,276 59,38 43,02 20,10 

 

 4.4 Determinação de Temperatura e pH Ótimo Para Atividade Enzimática 

 

 A temperatura ótima para a atividade Bc22Cel foi estimada como 

sendo 60 ° C, contudo a enzima reteve mais de 30 % de atividade em 

temperaturas mais elevadas como 80 °C (Figura 9); quando pré-incubada 

durante 1 hora à diferentes temperaturas, a enzima conservou mais de 40 % de 

atividade residual até 70 °C, demonstrando uma considerável estabilidade 

térmica.  

 A enzima purificada apresentou a melhor atividade em pH 6,5 

mantendo, contudo, mais de 80 % da sua atividade no pH 4,0; permanecendo 

estável (conservando mais de 60 % de atividade residual) mesmo após 1 hora 

de pré- incubação (Figura 10) em diferentes faixas de pH (do pH 4,0 ao pH 

8,0).  

 

Figura 9. Efeito térmico sobre a atividade e estabilidade da Bc22Cel. Para a 
determinação da temperatura ótima (círculos cheios) de atividade a enzima foi 
incubada em diferentes temperaturas (20 a 80 °C) e para a avaliação da 
estabilidade (círculos vazios) a Bc22Cel foi pré-incubada nas supracitadas 
temperaturas por 60 min e então incubada nas condições padrão descritas no item 

3.7. 
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Figura 10. Efeito do pH sobre a atividade e estabilidade da Bc22Cel. O pH ótimo 

(círculos cheios) para a atividade enzimática foi determinado incubando a enzima 

em diferentes valores de pH (4,0 até 9,0) e para a avaliação da estabilidade 

(círculos vazios) a Bc22Cel foi pré-incubada em diferentes tampões nos valores de 

pH acima mencionados por 60 min e então incubada nas condições padrão.  

 

 

 

4.5 Efeito do NaCl na Atividade e Estabilidade da Bc22Cel  

 

 

 

 A Bc22Cel demonstrou-se estável mesmo em molaridades de sal 

elevadas, retendo mais de 80% da atividade em NaCl 1,5 M (Figura 11) . A 

atividade enzimática foi ligeiramente melhorada na presença de baixas 

concentrações de sal (NaCl 0,5 M) e diminuiu quando incubada com mais de 

1,0 M de NaCl. A atividade da enzima não sofreu variação considerável quando 

pré-incubadas com 0,5 até 1,5 M de NaCl durante uma hora e mesmo com 2,0 

M de NaCl reteve uma atividade residual considerável (acima de 80 %), 

mostrando ser eficaz contra a desnaturação mesmo quando em soluções de 

considerável força iônica. 
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Figura 11. A atividade enzimática (círculos cheios) da Bc22Cel em concentrações 

crescentes de NaCl no tampão de reação foi estimado, assim como a sua 
estabilidade (círculos abertos), após 60 min, em diferentes concentrações salinas 
pelo método de ensaio padrão utilizando CMC como substrato. 

 

 

4.6 Análise Cinética da Bc22Cel 

 

 

Para a determinação dos parâmetros cinéticos, a Bc22Cel foi incubada 

em crescentes concentrações de CMC e o Km e Vmax foram estimados, a partir 

da equação de Lineweaver-Burk derivada, em 0,3953 nmol.ml-1 e 0,0167 

µmol.ml-1.min-1, respectivamente conforme as figuras 12 e 13.  
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Figura 12. Atividade da Bc22Cel em concentrações crescentes de substrato (CMC) 

demonstrando um comportamento hiperbólico característico do padrão de uma 

enzima michaeliana.  

 

 

Figura 13. Gráfico de Lineweaver-Burk derivado a partir das velocidades de reação 
(V) para cada concentração (S) de substrato utilizados segundo a equação de 
Michaelis-Menten. 
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5 DISCUSSÃO 

 

A biomassa lignocelulósica é um recurso renovável e abundante, com 

grande potencial de bioconversão em uma infinidade de produtos com valor 

agregado. No entanto, o processo de biorrefinamento continua a ser 

economicamente caro e – em muitos casos – industrialmente inviável devido à 

falta de catalisadores biológicos adequados, capazes de transpor obstáculos 

tais como o emprego de enzimas passíveis de atuar em altas temperaturas, 

agitação constante, condições extremas de pH ou ainda elevadas 

concentrações de sal resultantes da neutralização de etapas ácidas ou básicas 

do processo de pré-tratamento do rejeito agroindustrial.  

Neste sentido, desde o estabelecimento de enzimas capazes de 

degradar a celulose a partir de microrganismos por Reese (1976), tem-se 

buscado nos mais variados ambientes por organismos portadores de enzimas 

celulolíticas que, uma vez selecionados pelas condições extremas do meio 

onde ocorrem, possam constituir potenciais fontes de celulases aplicáveis aos 

interesses biotecnológicos.  

Desde logo, em consonância com o já observado na literatura, cumpre-

se ressaltar a significativa taxa de crescimento das linhagens bacterianas 

quando em comparação com as linhagens fúngicas celulolíticas: no presente 

trabalho o isolado bacteriano foi capaz de atingir a fase logarítmica de 

crescimento, secretando as enzimas de interesse em período de 2 até 4 dias, 

tempo de incubação consideravelmente inferior ao registrado para espécies 

fúngicas com períodos de crescimento de seis dias (TIAN et al., 2015) ou até 

mesmo mais de uma semana (KADOWAKI et al., 2015). 

Desta forma, o isolado marinho Bacillus sp. SR22 se destaca quando em 

comparação aos fungos filamentosos atualmente empregados para a obtenção 

de coquetéis enzimáticos que possuem tempo de indução de três semanas 

para produção de celulases como a espécie filamentosa Trichoderma reesei 

descrita por Ross e colaboradores (1983); ou até mesmo para outras bactérias 

que, por uma inadaptação com um novo ambiente ou maior exigência de 

suplementação no meio de cultura, atingem fase de crescimento ideal apenas 

após seis dias de incubação (HUANG; SHENG; ZHANG, 2012; VILANOVA et 

al., 2012). 



59 
 

 Alguns grupos bacterianos representativos para uma considerável 

atividade celulolítica registram, igualmente, um maior tempo de crescimento 

quando comparado ao gênero Bacillus, caso do Filo das actinobactérias 

notadamente do gênero Streptomyces com taxas de crescimento de até 10 

dias conforme descrito por Kshirsagar e colaboradores (2015).  

A busca por organismos produtores de celulases que atinjam uma fase 

exponencial de crescimento em um menor período de tempo se justifica dada a 

possibilidade de utilização destes em sistemas de bioreação prescindindo da 

aplicação unicamente da enzima previamente purificada, empregando 

diretamente o microrganismo para que este atue diretamente no material 

lignocelulósico a ser degradado. 

Microrganismos celulolíticos que possuem um maior período de 

crescimento requerem uma maior utilização do substrato em consumo próprio 

gerando consequentemente um acúmulo de biomassa que, em longo prazo, 

tornar-se-ia um problema passível de manejo tal qual os rejeitos da 

agroindústria. Deste modo o isolado marinho Bacillus sp. SR22 descrito no 

presente trabalho constitui uma alternativa em potencial para a aplicação em 

biorreatores dada a sua elevada taxa de crescimento e menor requerimento de 

nutrientes presentes no meio o que aumentaria significativamente o custo-

benefício frente às linhagens já descritas e atualmente empregadas em 

processos similares. 

A diversidade de organismos e hábitos de crescimento naturalmente 

refletem uma ainda maior diversidade molecular das celulases: agrupadas em 

35 famílias, esta classe de enzimas, apesar de ubiquamente distribuída nos 

organismos (desde procariotos à eucariotos superiores) (HENRISSAT; 

VEGETALES; GRENOBLE, 1991), guarda uma um estrito padrão de 

organização modular independentemente do dobramento, motivos estruturais e 

sequência de aminoácidos de sua - geralmente única - cadeia polipeptídica. 

Uma celulase extracelular típica é composta de um domínio de ligação ao 

carboidrato (carbohydrate binding domain – CBD) na região C-terminal unido 

por uma sequência curta e variável de aminoácidos ao domínio catalítico 

localizado na extremidade N-terminal.  

As celulases de microrganismos, em sua grandiosa maioria 

monoméricas, apresentam considerável diferença em suas massas 
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moleculares, variando até mesmo em relação à diferentes espécies de um 

mesmo gênero bacteriano inclusive para o gênero Bacillus, estudado no 

presente trabalho (JOHNSEN; KRAUSE, 2014). Uma celulase da espécie B. 

subtilis, de natural ocorrência em solo, foi caracterizada por Rawat e 

colaboradores (2012) apresentando massa de 185 kDa diferindo grandemente 

de outras celulases descritas de 80 kDa (GAUR; TIWARI, 2015), 65 kDa 

(SRIARIYANUN et al., 2015) ou mesmo celulases com massa molecular 

aproximada, diferindo nos parâmetros físico-químicos, à descrita no presente 

trabalho para a Bc22Cel (YIN; LIN; XIAO, 2010).  

Tal diversidade se amplia quando comparadas a grupos bacterianos 

filogeneticamente mais afastados dos Firmicutes como as Proteobactérias, 

notadamente do gênero Pseudomonas com endoglucanases já caracterizadas 

com massas moleculares de 37 a 100 kDa (CHENG, 2011; SHARMA PK; 

CHAND D, 2012). 

Embora todas as endoglucanases supracitadas desempenhem a mesma 

função, as suas características físico-químicas bem como cinéticas variam 

grandemente provavelmente influenciadas pela diversidade das sequências de 

aminoácidos que interligam as diferentes classes de CBD ao sítio catalítico da 

enzima.  

Por se tratar de uma classe de hidrolases diretamente envolvida na 

captação de nutrientes para os microrganismos, as celulases estão submetidas 

à uma alta pressão seletiva para manutenção dos domínios ligadores aos 

carboidratos bem como os sítios catalíticos da enzima, assim a variedade nos 

parâmetros físico-químicos presentes nas celulases já descritas explicar-se-ia 

por conta da sequência de aminoácidos que interligam os dois importantes 

domínios (CBD e sítio catalítico): uma maior taxa de aminoácidos com cadeias 

laterais ácidas ou básicas poderiam contribuir para uma melhor adaptação 

desta ou daquela celulase de acordo com o ambiente de ocorrência do 

microrganismo. 

 Desta maneira torna-se compreensível que – apesar de possuírem 

domínios tão distintos e conservados – as celulases apresentem uma 

diversidade considerável do ponto de vista de massa molecular bem como na 

cadeia polipeptídica que conectam os dois polos da enzima. 
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Quando comparada sob os parâmetros físico-químicos às demais 

celulases bacterianas, a Bc22Cel demonstrou considerável estabilidade térmica 

retendo mais de 40% de atividade residual quando pré-incubada em 

temperaturas de até 70 °C, além de manter-se ativa em uma vasta faixa de pH 

(com pH ótimo de 6,5) e atividade ligeiramente aumentada quando em 

concentrações de até 0,5 M de NaCl Com um pH ótimo de atividade 

ligeiramente similar à enzima descrita no presente trabalho, uma celulase 

extracelular de elevada massa molecular (148 kDa) do gênero Paenibacillus sp. 

foi descrita possuindo temperatura ótima a 60 °C e pH 6,2; parâmetros 

consideravelmente similares aos encontrados no presente trabalho, não 

obstante a diferença entre os gêneros bacterianos dos isolados bem como 

entre as massas moleculares das endoglucanases caracterizadas (MAKI; 

LEUNG; QIN, 2009). 

Li e colaboradores (2008) descreveram uma celulase (denominada 

CelDR) extracelular obtida a partir de um isolado de Bacillus subtilis de 

ocorrência em uma fonte de água quente com temperatura ótima a 60 °C,  

verificando-se manter 70% da sua atividade endoglucanásica residual à 75 °C 

após incubação durante 30 minutos.  

Adicionalmente, uma endoglucanase com atividade induzida por baixas 

concentrações de NaCl foi isolada a partir da espécie de solo Bacillus 

agaradhaerens JAM-KU023 à qual se registrou atividade ótima à 50 °C e 

aumento da atividade endoglucanásica após adição de 0,2 M NaCl com pH 

ótimo de 7,5; mantendo-se ativa em toda a faixa de pH alcalino (LIANG et al., 

2009). 

Assim a Bc22cel demonstrou possuir características essenciais para 

uma enzima de aplicação na indústria por conta de sua elevada temperatura 

ótima de atividade e versatilidade em diferentes faixas de pH; uma 

característica singular frente à outras enzimas termoestáveis já descritas é a 

capacidade de manter sua atividade em concentrações elevadas de NaCl, 

condição de rotina nos atuais protocolos de processamento químico dos 

rejeitos lignocelulósicos na indústria. 

O aquecimento global e as emissões de gases de estufa associados 

com o uso de combustíveis fósseis tem impulsionado incontáveis programas de 

diferentes governos que promovem os biocombustíveis. Além disso, os 
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biocombustíveis são únicos entre as fontes de energia alternativas disponíveis 

e compatíveis com os atuais padrões de utilização de combustíveis nos 

veículos automotores existentes.  

A produção global e uso de biocombustíveis têm aumentado 

consideravelmente nos últimos anos: de 18,2 bilhões de litros em 2000 para 

60,6 bilhões de litros em 2007, com cerca de 85% desse montante 

correspondendo ao bioetanol (SAINI; SAINI; TEWARI, 2014).  

O bioetanol é o mais comum dos biocombustíveis líquidos praticamente 

produzidos a partir de uma variedade de substratos sem valor agregado. De 

acordo com uma estimativa proposta por Jitandra e colaboradores (2014) a 

utilização do etanol de segunda geração pode contribuir com uma redução das 

emissões de gases de efeito estufa em aproximadamente 30-85 % em 

comparação com a gasolina, dependendo da matéria-prima utilizada.  

Os EUA e no Brasil atualmente são os principais produtores de etanol 

combustível, detendo 49,6 e 38,3 % da produção mundial, respectivamente, 

sendo, portanto, os maiores beneficiários num cenário de mudança do padrão 

de utilização de combustível em escala nacional ou supranacional 

(GOLDEMBERG et al., 2004). 

Combustíveis de segunda geração derivados de material lignocelulósico 

são alternativas promissoras para os combustíveis fósseis à base de petróleo. 

A utilização de resíduos agrícolas e rejeitos gerados pela indústria 

sucroalcooleira para produção de bioetanol (etanol celulósico) é uma 

abordagem eficaz e ecologicamente viável - condições indispensáveis para 

inserção em uma matriz energética futura cada vez mais alinhada ao 

desenvolvimento sustentável.  

Considerando o recente progresso da pesquisa nas áreas de produção 

de enzimas, pré-tratamento dos rejeitos, bem como na engenharia de 

produção, a produção de bioetanol a partir de resíduos agrícolas desponta 

como potencial modelo de tecnologia, viável para alcançar a segurança 

energética no futuro muito próximo. 

O presente estudo, ao isolar e caracterizar uma nova endoglucanase 

halofílica termostável entra em consonância com os dados da literatura ao 

identificar os microrganismos procariotos como potenciais fontes de enzimas 

com aplicação biotecnológica, capazes de aplicação nos atuais métodos de 
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processamento de celulose na indústria além de permitir a elaboração de 

novos processos capazes de gerar, com um maior rendimento, biocombustíveis 

a partir de material lignocelulósico.  

Apesar do cenário promissor exposto, desafios permanecem a serem 

transpostos e uma série de estudos mais aprofundados e em uma maior escala 

ainda se fazem necessários para a otimização a produção de celulases em 

ordem ao desenvolvimento de um processo robusto e com um custo-benefício 

viável para o bioprocessamento de massa celulósica capaz de melhorar a 

indústria de biocombustíveis e demais bioprodutos de valor agregados. 
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6 CONCLUSÃO 

 
De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, foi possível 
concluir que:  
 
 

 

 Uma β-1,4-endoglucanase, denominada, Bc22Cel foi isolada a partir do 

isolado marinho Bacillus sp. SR22; 

 A endoglucanase de massa molecular aproximada de 37,35 kDa foi 

purificada a partir de cromatografia de gel filtração e apresentou 

temperatura ótima de atividade aos 60 °C; 

 A enzima manteve atividade em uma ampla faixa de pH (pH 4 ao 9), a 

enzima apresentou atividade máxima no pH 6,5; 

 A Bc22Cel demonstrou considerável estabilidade frente ao NaCl, 

mantendo mais de 80% de sua atividade em concentrações de até 1,5 M 

de NaCl; 

 Com base nos valores físico-químicos e cinéticos encontrados para a 

presente celulase, a Bc22Cel destaca-se como potencial candidata à 

utilização em processos industriais de geração de Etanol de Segunda 

Geração, restando, contudo, necessário um pormenorizado estudo 

estrutural visando um melhoramento sítio específico da enzima ou ainda 

sua produção em larga escala através de expressão heteróloga, 

facilitando a sua obtenção.   
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