
 

Projeto 1 

ESTUDOS FUNCIONAIS DE HEMICELULASES MICROBIANAS COM 
POTENCIAL APLICAÇÃO BIOTECNOLÓGICA EM BIORREFINARIAS DE 

BIOMASSAS HEMICELULÓSICAS 

 
 

 

RESUMO DO PROJETO PROPOSTO  

  A cana-de-açúcar é atualmente a opção de biomassa energética de maior produtividade de 

bioetanol por área plantada. Tem-se buscado alternativas viáveis para aumentar expressivamente a 

produção de etanol sem aumento da área plantada, com o intuito de tornar a matriz energética brasileira 

sólida e renovável. Consensualmente, a mais promissora é produzir etanol a partir da biomassa gerada 

como resíduo na produção do álcool de primeira geração. Para tanto, é necessário hidrolisar essa 

biomassa e liberar açúcares fermentescíveis. Porém, dada a recalcitrância dos resíduos, é complexa a 

tarefa de propor um processo de hidrólise eficiente, de baixo custo e que não gere compostos tóxicos que 

diminuem o rendimento da etapa de fermentação posterior.  

  Nesse sentido hidrolisar completamente a biomassa vegetal depende da ação concertada 

(sinérgica) de várias atividades catalíticas distintas, principalmente celulases e hemicelulases, com as 

quais se espera obter níveis sinérgicos de rendimento para sacarificação destes polímeros complexos. 

Além disso, a presença de enzimas mesofílicas e extremofílicas em um coquetel multienzimático 

garantiria atividade sobre substratos lignocelulósicos numa faixa ampla de temperatura e de pH. Isso 

implicaria em versatilidade para os processos de hidrólise, e, conseqüentemente, resultados mais 

significativos e menores custos para o processo, tendo em vista que praticamente todos os coquetéis 

comerciais disponíveis atuam principalmente em temperas ótimas variando entre 50 e 55oC numa faixa 

de pH em torno de 6,0. Estas condições podem tornar o processo de hidrólise limitado às condições 

ótimas para as enzimas disponíveis, dificultando alterações em etapas do processo na tentativa de 

otimizar a produção de etanol em abordagens em estudos de hidrólise seguido de sacarificação ou com 

baixos ou dispendiosos rendimentos para SSF (sacarificação e fermentação simultâneas), pois o 

crescimento e fermentação alcoólica feito pelas leveduras disponíveis atualmente se dá em temperaturas 

brandas, a aproximadamente 30oC (longe da temperatura ótima dos coquetéis comerciais).  



  A partir dessas premissas esse projeto propõe um estudo que proporciona correlacionar a 

estrutura e função de algumas hemicelulases-chave (5 enzimas hemicelulásicas mesofílicas e 

hipertermofílicas) para montagem de um complexo hemicelulolítico versátil, com diferentes atividades 

catalíticas e atuante em ampla faixa de pH e temperatura. Para tanto, as enzimas serão clonadas em 

diferentes sistemas de expressão e terão seus parâmetros bioquímico-cinéticos determinados. Esses 

dados servirão como base para a construção de quimeras protéicas a partir de endoxilanases mesofílicas 

e hipertermofílicas, com o auxílio de técnicas como overlap PCR e extensão end-to-end e serão ligados 

posteriormente a domínios de ligação a carboidratos (CBM6) provindos da bactéria anaeróbica 

etanolgênica (Clostridium thermocellum). As construções gênicas serão então expressas e 

caracterizadas, em seguida o complexo de enzimas quiméricas e módulo catalíticos (tipo selvagem) terão 

suas atividades comparadas por diferentes ensaios e em condições variadas de (pH, temperatura e tipos 

de substratos). Estas enzimas serão estudas bioquimicamente (Vmáx, KM, Kcat) e biofisicamente 

(dicroísmo circular, calorimetria por DSC, fluorescência e resolução da estrutura tridimensional) em 

trabalhos de colaboração com outros laboratórios deste centro de pesquisa.  

  Serão feitas combinação de misturas enzimáticas frente à degradação de compostos ligno-

hemicelulósicos em diferentes condições de preparo. A análise de sinergismo destes componentes será 

avaliada por meio de planejamentos experimentais baseado em mistura com diferentes combinações 

enzimáticas. Estes resultados poderão direcionar a melhor combinação de novos coquetéis que poderão 

contribuir para o aumento do rendimento focado no processo de hidrólise de biomassas vegetais e 

substratos sintéticos. 

 
 
Pré-requisitos: 
 

 Para alunos de graduação da áreas de biologia, química, engenharia química, engenharia de 
alimentos, farmácia e áreas biológicas correlatas. 

 Inglês leitura, noções de Windows XP ou compatível e pacote Office. 
 

 

Responsável: Dr. Roberto Ruller 

e-mail: roberto.ruller@bioetanol.org.br 
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Projeto 2 

Clonagem e expressão heteróloga em Escherichia coli de uma enzima 
bifuncional (hemicelulase/celulase) 

 

Pesquisador responsável: Dr. Roberto Ruller 

 

  Compostos lignocelulósicos (celulose e a hemicelulose) são os maiores constituintes da parede 

celular em células vegetais sendo as xilanas as principais constituintes destas estruturas, contribuindo 

por mais de um terço da fonte de carbono reciclável existente no planeta. O principal polissacarídeo 

presente na parede celular primária de plantas é a celulose, o segundo mais abundante é hemicelulose, e 

o terceiro é a pectina. A parede celular secundária, produzida depois que a célula deixa de crescer, 

também contém polissacarídeos que são fortalecidos por ligações cruzadas entre polímeros de lignina e 

hemicelulose, todo este material que compõe a na parede celular é denominado de biomassa vegetal.  

  Um dos grandes desafios para a produção de etanol de segunda geração utilizando a hidrólise 

enzimática é o custo das enzimas utilizadas atualmente no processo de hidrólise (aplicadas em escala 

industrial), estas enzimas precisam promover a transformação de açúcares muito mais rápida e 

eficientemente do que é feito no atual cenário. Além disso, deve permanecer estável por longo um tempo 

(em condições adversas de pH e temperaturas variadas) e não pode ser inibida pelos agentes formados 

pela sua própria atividade durante sua ação (eg glicose e celobiose). Neste momento, grande parte da 

pesquisa está focada no objetivo da produção de enzimas mais eficientes e economicamente viáveis. 

Atualmente existem enzimas que degradam lignoceluloses, entretanto o tempo despendido é muito longo 

e pouco rendoso para a produção em grande escala (estimasse que leve em tono de 72 horas para a 

degradação).  

  Neste sentido, projetos que envolvam a biotecnologia do desenvolvimento de enzimas 

específicas para otimização do processo tornando-o mais rápido e eficiente são muito promissores. Uma 

destas abordagens da biotecnologia de enzimas, é a construção e expressão de enzimas fusionadas, isto 

é, enzimas (em especial hidrolases) bi,tri ou multifuncionais que são produzidas e expressadas em um 

único transcrito durante a expressão heteróloga (principalmente em E.coli e Pichia pastoris). A produção 

de hidrolases multifuncionais (quimeras) pode facilitar a produção de enzimas, pois em uma rodada 

experimental de expressão pode-se produzir mais de um produto, otimizando e barateando o processo de 

produção. O projeto proposto irá aplicar técnicas de biologia molecular, bioquímica e microbiologia para 

construir, expressar em Escherichia coli e caracterizar uma enzima bifuncional que possuirá dois 

domínios de hidrolise, um de hemicelulase (endo-xilanase) outro de celulase (β-glucanase) ambos 

provindos de Bacillus subtilis. Atualmente, as sequências gênicas que codificam estas duas enzimas já 



foram clonados, expressados em E.coli e subsequentemente caracterizados bioquimicamente (pH, 

temperatura, termoestabilidade) após purificação. 

  Para a construção da enzima bifuncional as sequencias que codificam a xilanase e a glucanase 

de Bacillus subtilis serão fusionadas usando a metodologia “end-to-end” para construção da quimera 

(lado a lado), uma vez construída a quimera enzimática, as sequencias serão clonadas no vetor pGEM-T, 

seqüenciadas, sub-clonadas no vetor de expressão pET28a (que codifica com  6x His-tag), expressadas 

em E.coli (BL21DE3pLYsS) e purificadas por afinidade. Uma vez purificada a quimera será submetida a 

testes de estabilidade térmica, pH e  temperatura ótima utilizando substratos específicos (xilana e 

glucana). Os resultados obtidos serão comparados aos resulatdos já encontrados para os domínios 

catalíticos individuais (xilanase e glucanase) de Bacillus subtilis clonados em E.coli. 

  Este projeto proporcionará o desenvolvimento de varias frentes importantes, primeiro o 

treinamento do estudante na prática das técnicas básicas de Biologia Molecular, Bioquímica e 

microbiologia que serão envolvidos nos estudos de estrutura e função destas proteínas. Segundo, 

fornecerá dados importantes para o posterior desenvolvimento da composição do coquetel 

multienzimático para degradação da biomassa, pois poderá diminuir os custos do produto e do processo.  

Terceiro, os dados obtidos da caracterização da enzima bifuncional comparados aos resultados obtidos 

dos domínios separados poderá fornecer mais informações sobre as características da funcionalidade 

específica destas enzimas durante a hidrólise de polissacarídeos da cana-de-açúcar e assim, fornecer 

respostas mais contundentes sobre o mecanismo de ação destas hidrolases sobre os materiais 

lignocelulósicos da biomassa vegetal. 

Pré-requisitos: 
 

 Para alunos de graduação da áreas de biologia, química, engenharia química, engenharia de 
alimentos, farmácia e áreas biológicas correlas. 

 Inglês leitura, noções de Windows XP ou compatível e pacote Office. 
 

 

Responsável: Dr. Roberto Ruller 

e-mail: roberto.ruller@bioetanol.org.br 

Projeto 3 

Engenharia de proteínas na construção de um biosensor (GFP) 

para pré-tratamento de biomassas vegetais 

 

mailto:roberto.ruller@bioetanol.org.br


Pesquisador responsável: Dr. Roberto Ruller 

 

  A degradação enzimática de ligninocelulose da biomassa da cana-de acúcar em açúcares 

fermentescíveis (passíveis de sofrerem fermentação alcoólica por leveduras), necessita, em princípio, da 

ação de diferentes grupos de enzimas que atuem em sinergia. No caso do componente celulósico (tanto 

a forma cristalina quanto a amorfa) são necessárias celulases que hidrolisem a ligaçãoβ1-4 entre os 

monômeros de glicose, e esta família de enzimas incluem uma endoβ-1,4-glucanase (EC 3.2.1.4) que 

cliva, ao acaso, ligações glicosídicas de celulose; uma exo-glucanase (EC 3.2.1.74) que retira a celobiose 

(dois monômeros de glicose) das extremidades do polímero de celulose, e uma β-glicosidase (EC 

3.2.1.21) que hidrolisa celobiose para produzir glicose.  

  Durante as etapas de degradação da estrutura mais heterogênea e complexa da hemicelulose 

exige enzimas que inclui basicamente endo-xilanases β1-4 (3.2.1.8) e exoxilanases, que clivam o xilano 

da hemicelulose (produzindo xilo-oligômeros e xilose), uma β-xilosidase, além de ezimas acessórias (ou 

desramificadoras) como galactosidades, mananases,  arabinofuranases, entre outras. A pectina é 

degradada por pectinases (ou pectato liase E.C. 4.2..2.2) que cliva as inter-ligações do material pectínico. 

A lignina é um heteropolímero constituído por unidades de derivados de fenilpropano e representa 

aproximadamente 25% da biomassa na planta. A sua remoção pode permitir que as fibras de celulose e 

hemicelulose sejam separadas facilmente, ajudando à hidrólise destes polissacarídeos. A degradação de 

lignina é o resultado da ação coordenada de uma série de enzimas do grupo das oxidoredutases, 

principalmente destacada pelas lacases (E.C 1.10.3.2) que é dividida em manganês peroxidases (MnP) e 

lignina peroxidases. 

  As enzimas endo-xilanases apresetam um papel importante para o estudo da degradação da 

hemicelulose dos compostos lignocelulósicos da cana de açúcar.  Entretanto o substrato para estas 

enzimas (xilana) apresenta baixa solubilidade, dificultando a adsorção e  atuação enzimática. Exite uma 

seqüência de aminoácidos identificada em uma celulase 5A de Bacillus subtilis que foi identificada com 

um modulo de ligação a carbohidratos (CBM) que apresenta afinidade para polissacarídeos facilitando a 

ligação e atuação de domínios catalíticos de celulase.  

  Já foram feitos trabalhos de clonagem, caracterização bioquímica (pH, temperatura, 

termotolerância) e de evolução dirigida (termoestabilidade)  do módulo catalítico de uma endo-xilanase  

mesoestável de Bacillus subtilis. O projeto proposto tem dois objetivos: 1.  fusionar uma GFP (Green 

fluorescence protein) ao o módulo de ligação de carbohidratos (CBM). Uma vez que os efeitos biofísicos 

de fluorescência são diretamente proporcionais a polaridade do microambiente da proteína fluorescente, 

esta construção será usada como biosensor no estudo das etapas de pré-tratamento.O objetivo 2. será a 

esta construção de uma endo-xilanase ao domínio de ligação a carbohidratos (CBM) que permitirá avaliar 



os efeitos da composição e importancia do CBM frente a hidrolíse de polissacarídeos complexos 

(biomassa) e simple (xilana comercial). Uma vez feito este trabalho, a nova construção será clonada e 

expressa em bactéria Escherichia coli purificada e submetida a testes de atividade bioquímica (pH, 

temperatura, termoestabilidade) e comparados os resultados aos já obtidos para da endo-xilanase de 

Bacillus subtilis. 

  A proposta de trabalho focará técnicas de biologia molecular, bioquímica e microbiologia para 

construir, expressar em Escherichia coli e caracterizar as construções proteicas. Este projeto 

proporcionará o desenvolvimento de varias frentes importantes; como o treinamento do estudante na 

prática das técnicas básicas de Biologia Molecular, Bioquímica e microbiologia que serão envolvidos nos 

estudos de estrutura e função desta proteína. Além disso, a caracterização da endo-xilanase/CBM 

comparados aos resultados obtidos do domínio catalítico separado (endo-xilanásico) poderá fornecer 

mais informações sobre as características da funcionalidade específica destas enzimas durante a 

hidrólise de polissacarídeos da cana-de-açúcar e garantir uma maior eficiência enzimática na degradação 

da hemicelulose. 

Pré-requisitos: 
 

 Para alunos de graduação da áreas de biologia, química, engenharia química, engenharia de 
alimentos, farmácia e áreas biológicas correlatas. 

 Inglês leitura, noções de Windows XP ou compatível e pacote Office. 
 

 

Responsável: Dr. Roberto Ruller 

e-mail: roberto.ruller@bioetanol.org.br 

 
 

Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) 
Integra o Centro de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) | Campinas-SP 

mailto:roberto.ruller@bioetanol.org.br

