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RESUMO 

AVALIAÇÃO DE ACTINOBACTÉRIAS QUANTO À PRODUÇÃO DE ENZIMAS 

LIGNINOLÍTICAS VIABILIZADORAS DA GERAÇÃO DE BIOETANOL 

CELULÓSICO. 

Os actinomicetos ou actinobactérias são bactérias Gram-positivas, com 

características semelhantes a fungos filamentosos, principalmente pelo lento 

crescimento e por suas células alongadas e ramificadas, denominadas hifas. Já foram 

descritos em ambientes como solo, lama, sedimentos marinhos e compostagem, 

sendo responsáveis pelo odor de “terra molhada”, estando relacionados com a 

produção de metabolitos secundários e a habilidade em oxidar compostos tais como 

fenóis e esteróides. Descritos em alguns ecossistemas unicamente brasileiros tais 

como a Caatinga, esses microrganismos são fontes de enzimas que podem tolerar 

amplas variações de temperatura, pH e salinidade. Assim, diante de uma coleção de 

173 actinobactérias isoladas de amostras de solo e rizosfera da caatinga, tais foram 

avaliados quanto às suas habilidades enzimáticas, tendo-se como alvo peroxidases 

de interesse biotecnológico. Tais ensaios foram realizados de maneira miniaturizada, 

por métodos colorimétrico para detecção espectrofotométrica da atividade enzimática 

de DyPs (“Decolorizing Dye Peroxidases”) e Manganês Peroxidases (MnP). Os 

isolados AC01, AC13, AC127, AC140, AC171 e AC173 mostraram-se positivos para 

atividades de DyPs apresentando valores entre 500 e 800 UL-1. Os isolados AC13, 

AC17, AC35, AC79, AC81, AC92, AC99, AC109, AC139, AC148, AC155 e AC160 

foram selecionados por apresentarem valores de atividades de MnP de até 1.000 U.L-

1, quando vermelho de fenol foi utilizado como substrato enzimático. Quando MnSO4 

foi aplicado como cofator para a detecção da atividade de MnP, os isolados AC14 e 

AC173 foram selecionados, por apresentarem atividades entre 12 U.L -1 e 16 U.L-1, 

respectivamente. Analisando-se os resultados obtidos pelas metodologias utilizadas, 

foram selecionadas as actinobactérias AC171 e AC173 para avaliação em ensaios 

pilotos para a verificação da atividade enzimático-bacteriana sobre fibras vegetais 

lignocelulósicas, fazendo-se uso de bagaço de cana-de-açúcar como substrato. Assim 

tais actinobactérias foram inoculadas sobre a biomassa vegetal e os experimentos 

foram monitorados por 42 dias, por meio de análises de MALDI-TOF. Tais ensaios 

permitiram a implementação de condições para o cultivo microbiano em biomassa 

vegetal, porém resultados não conclusivos não permitiram inferir sobre a atividade 

microbiana sobre o conteúdo lignocelulósico. Entretanto, considera-se o trabalho bem 

sucedido no que tange à seleção de actinobactérias eficientes quanto à produção de 

peroxidases de interesse biotecnológico e que pode ser aprimorado para diferentes 

frentes de produção industrial, tais como lignocelulósica. 

 

Palavras – chaves: Actinobactérias, Caatinga, Peroxidases, Enzimas Ligninolíticas 

e MALDI-TOF. 
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ABSTRACT  

 

EVALUATION OF ACTINOBACTERIA FOR THE PRODUCTION OF CELLULOSIC 

BIOETHANOL GENERATION LIGNINOLYTIC ENZYMES. 

Actinomycetes or actinobacteria are gram-positive bacteria with similar characteristics 

to filamentous fungi, mainly due to their slow growth and their elongated and branched 

cells, called hyphae. They have been described in environments such as soil, mud, 

marine sediment and composting, being responsible for the “wet earth” odour, and 

related to the production of secondary metabolites and the ability to oxidize compounds 

such as phenols and steroids. Found in Caatinga, an uniquely Brazilian ecosystem, 

these microorganisms are known as a source of enzymes that are able to tolerate wide 

variations in temperature, pH and salinity. Thus, a collection of 173 actinobacteria 

isolated from Caatinga soil and rhizosphere were analyzed in order to evaluate their 

enzymatic abilities, targeting peroxidases of biotechnological interest. The assays 

were performed in a miniaturized manner by colorimetric methods for 

spectrophotometric detection of the enzymatic activity of DyPs (Decolorizing Dye 

Peroxidases) and Manganese Peroxidases (MnP). The isolates AC01, AC13, AC127, 

AC140, AC171 and AC173 displayed positive results for DyPs activities with values 

between 500 and 800 UL-1. Strains AC13, AC17, AC35, AC79, AC81, AC92, AC99, 

AC109, AC139, AC148, AC155 and AC160 were selected once they showed MnP 

activity values up to 1,000 UL-1, when phenol red was used as enzyme substrate. With 

MnSO4 applied as a cofactor for the detection of MnP activity, isolates AC14 and 

AC173 presented activities between 12 U.L -1 and 16 U.L-1, respectively. From the 

results observed through the employed methodology approaches, the strains AC171 

and AC173 were selected for pilot assays to verify the enzymatic-bacterial activity on 

lignocellulosic plant fibers, using sugarcane bagasse as substrate. Thus, such 

actinobacteria were inoculated on the plant biomass and the assays were monitored 

for 42 days through MALDI-TOF analysis. These results allow the implementation of 

conditions for microbial cultivation in plant biomass, however, it is still not possible to 

infer about the microbial activity on lignocellulosic content. Nevertheless, the goals of 

this project were achieved, regarding the selection of efficient actinobacteria for the 

production of peroxidases with biotechnological interest and which can be improved 

for different industrial production sources, such as lignocellulosic. 

 

Keywords: Actinobacteria, Caatinga, Peroxidases, Ligninolytic Enzymes and MALDI-

TOF. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os actinomicetos são bactérias com características semelhantes a fungos 

filamentosos, principalmente pelo crescimento lento e por suas células alongadas e 

ramificadas denominadas hifas. São bactérias Gram-positivas, encontradas 

principalmente no solo (Goodfellow e Williams, 1983; Brito, 2015).    

A caatinga, um dos ambientes que apresenta características peculiares 

devido ao seu clima quente e seco, é um bioma exclusivamente brasileiro, situado no 

nordeste do Brasil, ocupando uma área de cerca de 844.453 quilômetros quadrados. 

Estende-se aos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, 

Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais (Ministério do Meio 

Ambiente, 2019). Possui clima semiárido, com estações definidas por longos períodos 

de seca e chuvas concentradas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. 

Constituída por uma flora com adaptações específicas para sobreviver sob altas 

temperaturas e escassez de água, tais como o armazenamento de água nas raízes e 

a hibernação. Inclui árvores de pequeno porte, arbustos e gramíneas, xerófilos e 

plantas decíduas. Possui também uma elevada diversidade de microrganismos com 

capacidade de produzir enzimas com alto potencial biotecnológico (Sampaio et al., 

2001; Kavamura, et al., 2013; Oliveira, 2016;). 

Ambientes tais como a caatinga com elevada temperatura, salinidade, 

escassez de nutrientes e variações de pH podem ser considerados como ambientes 

favoráveis para o desenvolvimento de microrganismos com habilidades enzimáticas 

bastante peculiares. Nesse sentido, actinobactérias provindas de amostras de solo e 

da rizosfera de caatinga podem vir a constituir potenciais fontes de enzimas com 

habilidades à atuação em condições reacionais não convencionais, tornando-as 

especialmente atraentes para a produção de bioativos, tais como bioetanol celulósico, 
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aumentando a reciclabilidade de matéria-prima lignocelulósica, as quais as tornam 

industrialmente interessantes quanto à sua aplicação nesse contexto biotecnológico 

(Satyanarayana et al., 2005; Chen et al., 2013). 

As actinobactérias são facilmente encontradas na rizosfera e podem formar 

corporação mutualista ou parasitária com plantas. Também atuam na formação de 

húmus aumentando a quantidade de nutrientes disponíveis para as plantas, sendo 

importantes para o ciclo biogeoquímico do carbono e por sua capacidade de 

biotransformação de diferentes classes de compostos orgânicos (Goodfellow e 

Williams, 1983; Teixeira, et al. 2013; Brito, 2015; Silva, 2016).  

Dentre as enzimas produzidas por actinobactérias, incluem-se as 

ligninolíticas, as quais são capazes de oxidar ligações intermoleculares do polímero 

lignina, o qual fica entrelaçado com os outros polímeros da parede celular vegetal, tais 

como celulose e hemicelulose. Tais enzimas podem ser utilizadas para a produção 

sustentável de biocombustíveis, uma vez que permitem a liberação de açúcares 

fermentáveis entrelaçados junto à lignina, quando em fibras vegetais (Chen et al., 

2013; Prakash et al., 2013). 

Atualmente os problemas ambientais causados pela queima de 

combustíveis fósseis, somados aos altos custos dos mesmos, têm despertado o 

interesse da comunidade cientifica mundial na busca por combustíveis mais limpos e 

economicamente viáveis.  Biocombustíveis produzidos a partir de resíduos ricos em 

lignocelulose têm sido considerados como alternativa, principalmente pela elevada 

quantidade de resíduos vegetais disponibilizados pela agroindústria (Lambertz et al. 

2016).  
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A parede celular vegetal constitui-se como uma estrutura complexa e 

dinâmica, atuando deste a sustentação do tecido vegetal, lhe conferindo formato, 

tamanho e proteção celular, na defesa contra a ação de patógenos. A parede celular 

é composta principalmente por celulose, hemicelulose e lignina, os quais juntos 

formam o material ou complexo lignocelulósico (Raven et al., 2007 e Andlar et al., 

2018).  

Bioquimicamente, pode-se dizer que enzimas são proteínas com finalidade 

de acelerar as reações químicas do metabolismo (Lehninger et al., 2000). As 

principais enzimas associadas a processos de quebra ou biotransformação do 

polímero lignina são: Lignina Peroxidase (LiP, EC 1.11.1.14), Manganês Peroxidases 

(MnP, EC 1.11.1.13), Peroxidase Descolorante (DyPs, EC 1.11.1.19) e Lacases (Lac, 

EC 1.10.3.2) (Mason et al., 2001; Plácido e Capareda, 2015; Cuamatzi-Flores, 2019).  

LiP, MnP, DyPs e Lac são conhecidas quanto ás suas habilidades de atuar 

sobre compostos presentes na lignina, podendo ser utilizadas na produção de bio-

etanol de segunda geração. Pela perspectiva de redução de custos, enzimas de 

origem bacteriana têm expressivas vantagens comparadas com as fúngicas, uma vez 

que permitem a expressão facilitada em E. coli (Piscitelli et al., 2010). No contexto da 

produção de bioetanol celulósico, tem-se diferentes complexos enzimáticos atuantes, 

incluindo celulases, xilanases, oxidases, as quais incluem enzimas ainda pouco 

descritas, mas que podem constituir importante ferramentas catalíticas no processo 

de bioconversão da matéria-prima em biocombustível (Castro e Pereira, 2010).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2. 1 Etanol 

Atualmente, com os problemas ambientais relacionados ao aquecimento 

global, provocado principalmente pela emissão de gases provenientes de 

combustíveis fósseis, a busca por soluções renováveis tem sido uma alternativa 

crescente. Desta forma o etanol adquirido a partir do caldo de cana-de-açúcar, milho 

e beterraba é considerado como um tipo de combustível limpo e renovável, se 

comparado aos combustíveis fósseis (Pacheco, 2011; Mussatto et al., 2010). A 

composição do álcool permite que a combustão da gasolina misturada ao etanol, ou 

do mesmo 100 % puro, em motores automotivos, produza menores emissões de 

monóxido de carbono, óxido de enxofre, hidrocarbonetos e outros compostos 

poluentes (BNDS e CGEE, 2008; Mussatto et al., 2010; Pacheco, 2011). 

O Brasil é o segundo maior produtor de etanol no mundo, utilizando a cana-

de-açúcar como matéria prima, sendo responsável por 28 % da produção mundial. Os 

Estados Unidos lideram o primeiro lugar com 56 % da produção, sendo os 16% 

restantes produzidos pela União Européia (5%), China (4%), Canadá (2%), Índia (1%), 

Tailândia (1%), Argentina (1%) e outros países do mundo (2%) (RFA, 2019).  

A produção do etanol no Brasil é realizada por processos industriais (Figura 

1) baseados na fermentação do caldo da cana-de-açúcar, via reações químicas 

catalisadas por enzimas produzidas por leveduras (Saccharomyces cerevisiae). A 

enzima invertase é a responsável pela quebra da molécula de sacarose em glicose e 

frutose, enquanto que a enzima zimase transforma a glicose e a frutose em etanol e 

gás carbônico, conforme a equação global: C12H22O11(aq) + H2O(I) →4C2H6O(aq) + 

4CO2(g) (Peixoto et al., 2012).  
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Figura 1: Produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, onde a partir da moagem adquire-se o caldo 
de sacarose, o qual após fermentação e destilação, originando o produto final o etanol. A produção de 
etanol 2G se dá a partir do material lignocelulósico, resíduo proveniente da moagem do etanol 1G, o 
qual passa por etapa de pré-tratamento, hidrólise, fermentação dos açúcares pentoses e hexoses e da 
glicose, separadamente, seguindo-se à destilação e obtenção do produto final, ou seja, etanol 2G 
(Mussato et al., 2010, adaptado pelo autor). 

 

A produção do etanol é geralmente realizada a partir do caldo de açúcares 

fermentáveis, obtidos por moagem da cana-de-açúcar ou de outras culturas tais como 

o milho e beterraba. Segue-se a etapa de fermentação dos açúcares e pôr fim a 

separação do etanol por meio de destilação. Neste processo o caldo açucarado pode 

ser fermentado diretamente. Entretanto, a produção do etanol de segunda geração 

(2G) necessita de etapas de pré-tratamento e hidrólise enzimática ou química 

previamente à fermentação (Figura 1) (Mussatto et al., 2010). 

O etanol 2G é produzido a partir do material lignocelulósico proveniente de 

biomassa, constituído principalmente por celulose, hemicelulose e lignina. Nas últimas 
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décadas, diversas fontes lignocelulósicas vêm sendo estudadas para a produção de 

etanol 2G, tais como, palha de milho, de trigo e de arroz, gramíneas, resíduos de cana-

de-açúcar e resíduos florestais (BNDES, 2015). No Brasil, o bagaço e palha de cana-

de-açúcar têm sido utilizados como principais matérias-primas na produção de etanol 

2G, pelo fato de que a cana-de-açúcar é o principal substrato vegetal para a produção 

de etanol de primeira geração (1G) (BNDES, 2015). 

A produção do etanol 2G no Brasil se dá a partir do reaproveitamento do 

bagaço de cana-de-açúcar obtido após a moagem para a produção do caldo rico em 

sacarose para a produção do etanol de 1G. No entanto, o resíduo necessita de um 

pré-tratamento que podem ser químico, físico ou biológico (Tabela 1), para que haja 

a ruptura do material lignocelulósico, disponibilizando-se os açúcares contidos na 

celulose e hemicelulose para o processo de fermentação. A produção de etanol 2G a 

partir da biomassa lignocelulósica possibilita o aumento da produtividade de etanol 

por hectare de cana-de-açúcar plantada, não competindo com a produção de 

alimentos pelo uso da terra e de cana-de-açúcar (Brodeur et al., 2011).  

No Brasil já é produzido o etanol celulósico em duas usinas: GranBio 

Tecnologia e Inovação em Bioenergia localizada em São Miguel dos Campos, 

Alagoas, desde de 2014; e a Usina Raízen, situada em Piracicaba, interior de São 

Paulo, a qual entrou em operação também em 2014. Ambas as usinas estão em fase 

de adaptação do processo para escalonamento produtivo. As biorrefinarias convertem 

biomassa oriunda de resíduos de cana-de-açúcar, palha e bagaço em etanol 2G e 

lignina (BNDS, 2015; GranBio; Raízen, 2019). No entanto, as tecnologias atuais 

aplicadas para a produção de etanol 2G, ainda não são economicamente viáveis, 

devido aos elevados custos atribuídos principalmente à etapa do pré-tratamento, que 

geralmente demandam processos químicos e físicos (Tabela 1) (Mishra e Ghosh, 
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2018). Contudo, a maioria dos materiais lignocelulósicos são subprodutos de 

atividades agrícolas e industriais e apresentam grande potencial para a produção do 

bioetanol em larga escala (Mussatto et al., 2010). Além disso, com os avanços das 

pesquisas envolvendo a produção do etanol 2G, principalmente no que tange às 

etapas de pré-tratamento e hidrólise, pode-se obter em um futuro próximo a 

diminuição dos custos de produção (BNDES, 2015). 

Tabela 1: Efeito de diferentes tipos de pré-tratamentos nos materiais lignocelulósicos. Adaptado de 
Santos et al. (2012). 
 

Pré-tratamentos 
Características composicionais 

Vantagens Desvantagens 
Celulose Hemicelulose Lignina 

F
ÍS

IC
O

 

Moinho de 
bolas 

Diminuição de 
cristalinidade 

Não remove Não remove 
Diminuição de 
cristalinidade 

Alto consumo 
de energia 

Q
U

ÍM
IC

O
S

 

Àcido 
diluído 

Baixa 
despolimerização 

80-100% de 
remoção 

Baixa 
remoção com 
mudança de 

estrutura 

Condições 
médias, altas 
produção de 

xilose 

Difícil 
recuperação do 

ácido, 
corrosivo e 

relativamente 
custoso 

Hidróxido de 
sódio 

Inchação 
significativa 

Considerável 
solubilidade 

Considerável 
solubilização, 

> 50% 

Remoção 
efetiva de 
ésteres 

Recuperação 
alcalina 

relativamente 
custoso 

ARP 
Menor que 5% de 
despolimerização 

~50% de 
solubilidade 

~70% de 
solubilidade 

Efetiva 
deslignificação 

Recuperação 
alcalina 

relativamente 
custoso 

Hidróxido de 
cálcio 

Pouca 
despolimerização 

Significativa 
solubilização 

Solubilização 
parcial 
(~40%) 

Efetiva 
remoção de 

lignina e acetil, 
baixo custo 

Menor 
efetividade 

devido à pouca 
solubilidade da 

cal 

B
IO

L
Ó

G
IC

O
 

Biológico 
20-30% de 

despolimerização 
Acima de 80% 

de solubilização 

~40% de 
deslignificaçã

o 

Baixo 
requerimento 
de energia, 

efetiva 
deslignificação 

Perda de 
celulose, baixa 

taxa de 
hidrólise 

C
O

M
B

IN
A

D
O

 Explosão de 
vapor 

Pouca 
despolimerização 

80-100% de 
remoção 

Pouca 
remoção, 

mas ocorre 
mudança da 

estrutura 

Energia 
eficiente, 

nenhum custo 
de reciclagem 

Degradação da 
xilana como 

produto 
inibitório 

Afex 
Diminuição do 

grau de 
cristalinidade  

Acima de 60% 
de solubilização 

10-20% de 
solubilização 

Menor perda 
de xilanas, não 

formação de 
inibidores 

Recuperação 
de amônia é 

total 
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Vários métodos de pré-tratamentos têm sido propostos e desenvolvidos, os 

quais podem contemplar processos físicos, químicos, biológicos ou uma combinação 

destes (Tabela 1). Para que um tipo de pré-tratamento seja eficiente deve-se obter 

algumas características, tais como, promover a recuperação de todos os carboidratos; 

promover alta digestibilidade da celulose na hidrólise enzimática; resultar em elevada 

concentração de sólidos, e alta concentração de açúcares livres na fração líquida; 

requerer baixa demanda energética; evitar a formação de subprodutos e ser 

economicamente viável. Na tabela 1 foram apresentados alguns exemplos dos 

diferentes tipos de pré-tratamentos (Santos et al., 2012).     

Dentre as técnicas de pré-tratamento da biomassa lignocelulósica, pode-se 

destacar a explosão de vapor, biológico e utilização de ácido diluído como os métodos 

mais estudados e promissores no processo de obtenção de etanol 2G. O pré-

tratamento de materiais lignocelulósicos utilizando a técnica biológica, ou seja, 

microrganismos, tem sido apontado como uma forma de facilitar processos 

subsequentes de conversão da celulose e hemicelulose em açúcares fermentáveis 

destinados à bioconversão em etanol e outros produtos de interesse comercial (Aguiar 

e Ferraz, 2011 Santos et al., 2012). O biotratamento emprega condições brandas de 

temperatura, geralmente não utiliza reagentes químicos tóxicos e corrosivos, podendo 

proporcionar maior rendimento reacional, menor ocorrência de reações laterais, 

menor demanda de energia e menores problemas do reator quanto à pressão e à 

corrosão (Itoh, et al., 2003; Aguiar e Ferraz, 2011).  

2. 2 Material lignocelulósico 

As matérias-primas lignocelulósicas são as fontes renováveis mais 

abundantemente, encontradas no mundo, sendo representadas principalmente pelos 
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materiais agroindustriais, resíduos urbanos e madeiras de angiospermas e 

gimnospermas. Dentre essas, os materiais agroindustriais se destacam por serem 

resíduos, obtidos após processamento de matérias-primas que apresentam maior 

valor agregado (Castro e Pereira et al., 2009). A composição química do material 

lignocelulósico varia em função do tipo de biomassa e idade da planta, conforme 

apresentado pela Tabela 2. Desta forma, estruturalmente o material lignocelulósico 

compreende três compostos principais: celulose, hemicelulose e lignina, que 

geralmente correspondem a 35-50%, 25-35% e 10-25%, respectivamente. Vale 

ressaltar que a celulose é o polímero mais abundante na parede celular da planta e a 

lignina a mais recalcitrante (Brodeur et al., 2011; Limayem, 2012; Santos et al., 2012).  

 

Tabela 2: Composição química de biomassa lignocelulósica e as diferentes porcentagens de celulose, 
hemicelulose e lignina em diferentes resíduos industriais (Santos et al., 2012, adaptado pelo autor). 

 

Biomassa 

Lignocelulósica 

 Componentes (%)  

Celulose Hemicelulose Lignina 

Palha de cana 40-44 30-32 22-25 

Bagaço de cana 32-48 19-24 23-32 

Palha de trigo 30 50 15 

Palha de arroz 43,3 26,4 16,3 

Palha de cevada 31-45 27-38 14-19 

Espiga de milho 45 35 15 

Madeira dura 43-47 25-35 16-24 

Madeira mole 40-44 25-29 25-31 

 

O maior desafio de converter a biomassa lignocelulósica em insumos 

químicos é atribuído às suas características químicas e morfológicas. Os materiais 

lignocelulósicos são constituídos de fibras de celulose envolvidas em uma matriz 

amorfa de polioses e lignina (Figura 2). A matriz amorfa tem a função de proteção 

contra o ataque de microrganismos e enzimas, tornando o material lignocelulósico 
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estruturalmente rígido e pouco reativos (Castro e Pereira, 2009; Santos et al., 2012 e 

Manavalan et al., 2014). 

 

Figura 2. Estrutura e caracterização química do material lignocelulósico, composto r principalmente por 
lignina, celulose e hemicelulose. (Adaptado de Santos et al., 2012; Manavalan et al., 2014). 
 

 

2. 2. 1 Celulose  

O principal componente da parede celular é a celulose, desta forma a 

celulose é o polímero natural de maior ocorrência no mundo (Figura 3). É constituída 

por numerosos monômeros lineares de unidades de glicose, por isso chamada de 

glucano, unidas por ligações glicosídicas β (1→4), formando cadeias longas e 
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paralelas com numerosas ligações de hidrogênio intra e intermoleculares compondo 

microfibrilas rígidas e insolúveis (Figura 3). As microfibrilas são formadas por feixes 

de moléculas de celulose, onde cada molécula de celulose é formada por mais de mil 

unidades de glicose e o conjunto de cerca de 250 microfibrilas compõem as fibrilas, 

os quais se interligam por ligações de hidrogênio. Entre as fibrilas e microfibrilas se 

encontram outros componentes da parede celular, tais como a hemicelulose e lignina 

(Figura 2). Sua conformação molecular é caracterizada pelas distâncias das ligações 

e respectivos ângulos, além de ligações de hidrogênio intra e intermoleculares (Figura 

3) (Buckeridge et al., 2008; Kerbauy, 2008; Santos, et al., 2012; Menezes e Barreto, 

2015; Andlar et al., 2018). 

 

 

 
Figura 3: Representação esquemática parcial da celulose e as ligações de hidrogênio intramoleculares 
e intermoleculares (Kerbauy, 2008; Santos et al., 2012). 
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2. 2. 2 Hemicelulose 

 As hemiceluloses são heteropolímeros compostos por xilanas, 

glucomananas, ligadas firmemente entre si e à superfície da celulose por ligações de 

hidrogênio e ligações covalentes, na lignina ligam-se de maneira não covalente. A 

hemicelulose é constituída por unidades de pentoses (xilose, arabinose, glucose, 

raminose fucose e manose), esses monossacarídeos se alteram entre cadeias 

principais e suas ramificações, por exemplo ao se tratar de um xiloglucano, a cadeia 

principal do xiloglucano possui blocos repetitivos com quatro glicoses, três xiloses, 

galactose e fucose em proporções variáveis (Figura 4) (Buckeridge et al.,2008). Estes 

açúcares estão ligados entre si, por ligações glicosídicas β (1→4), α (1→2) e α (1→6) 

e sua estrutura apresenta ramificações que interagem com a celulose, proporcionando 

estabilidade e flexibilidade ao agregado (Kerbauy, 2008; Santos et al., 2012). Por meio 

de ligações covalentes e não covalentes, as hemiceluloses são fixadas ao material 

lignocelulósico (Aguiar e Ferraz, 2011; Menezes e Barreto, 2015; Andlar et al., 2018).  

Outras unidades como os ácidos urônicos (ácidos 4-O-metilglucurônico e 

galacturônico) também fazem ligações com os outros polímeros, compondo assim um 

complexo de ligações intra e intermoleculares que proporciona estabilidade e 

flexibilidade a parede de forma geral (Santos et al., 2012).   

 

 
 
Figura 4: Representação esquemática parcial da hemicelulose, onde GLC=glicose, XIL=xilose, 

GAL=galactose e FUC=fucose, demonstrando as ligações β (1,2), α (1,2) e α (1,6) (Kerbauy, 2008). 
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2. 2. 3 Lignina 

 A lignina possui estrutura aromática disposta em rede macromolecular 

tridimensional, sendo mais hidrofóbica que a celulose e a hemicelulose (Menezes e 

Barreto, 2015). 

A lignina é um polímero polifenólico derivada da oxidação de três 

precursores fenilpropanóides monoméricos:  álcool cumarílico, álcool coniferílico e 

álcool sinapílico, os quais dão origem as unidades estruturais que compõem a 

macromolécula da lignina denominada: propanol p-hidroxifenil (H), propanol guaiacil 

(G) e propanol siringil (S), respectivamente como demonstrado pela Figura 5. 

 

 

Figura 5: Monômeros primários da lignina que originam as unidades estruturais correspondentes de 
cada monômero que juntas compõem a macromolécula da lignina. Os monômeros primários álcool p-
cumarílico origina a unidade p-hidroxifenil (H); o álcool coniferílico origina a unidade guaiacil (G) e o 
álcool sinapílico origina a unidade siringil (S) (Wong, 2008). 
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Figura 6: Representação esquemática da lignina e os principais tipos de ligações entre as subunidades 
da lignina como as ligações β-O-4, α-O-4, 5-5, β-β, 4-O-5, β-5 e β-1 (Laurichesse e Avérous, 2014). 
 
 

Nos vegetais a proporção molar das unidades fenilpropanóides, H, G e S é 

responsável por determinar o quão resistente é a parede celular. Em coníferas as 

subestruturas tipo G se encontram em maior quantidade; já em madeiras folhosas as 

subestruturas G e S ocorrem em quantidades proporcionais, já em gramíneas ocorrem 

os três tipos de subunidades, ou seja, H, G e S, em quantidades relevantes. Os 

diferentes tipos de acoplamento destes álcoois originam a vários tipos de ligações 

entre as unidades fenilpropano, sendo as mais comuns, éter β-O-4, β-5, β-β, 4-O-5, 



Revisão Bibliográfica 
 

Dissertação de Mestrado – Kelly de Matos Marques                                                                         32 
 

α-O-4, 5-5 e β-1 (Figura 6), além de ligações C-O e C-C para formar uma complexa 

matriz (Aguiar e Ferraz, 2011; Behling, Valange e Chatel, 2016). 

 A lignina é considerada o polímero mais difícil de degradar, justificada por 

sua função de fornecer resistência à compressão e rigidez da parede celular como 

também a função mecânica e de sustentação da planta (Raven et al., 2007 e Andlar 

et al., 2018).  

 

2. 3 Actinobactérias da Caatinga 

As actinobactérias são um grupo de bactérias bem sucedidas que ocorrem 

em uma variedade de ambientes naturais e artificiais. A maioria são saprófitas estritas 

mas, alguns gêneros formam associações parasitárias ou mutualísticas com plantas 

e animais, desempenhando papel importante na reciclagem de nutrientes no solo 

(Goodfellow e Williams, 1983).  

A caatinga é uma região do nordeste brasileiro cuja sua principal 

característica inclui, alta temperatura, escassez de chuva, provocando longos 

períodos de seca e poucos recursos hídricos. Todos esses fatores são geralmente 

desfavoráveis ao crescimento microbiano no solo, devido aos microrganismos serem 

fortemente influenciados por fatores físicos e químicos, incluindo disponibilidade de 

nutrientes, matéria orgânica, umidade e temperatura (Goodfellow e Williams, 1983; 

Gorlach-Lira e Coutinho, 2007). No entanto, há estudos que relatam a abundância e 

diversidade de grupos microbianos em ambientes de caatinga, especialmente 

actinobactérias formadoras de esporos, as quais são significativamente mais 

abundantes em regiões semi-áridas (Goodfellow e Williams, 1983; Gorlach-Lira e 

Coutinho, 2007; Santos et al., 2011; Soares Jr. et al., 2012, Hoyos et al., 2019). Isso, 

devido à versatilidade fisiológica deste grupo e à produção de esporos resistentes a 
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condições ambientais adversas, que permitem a sobrevivência da população durante 

períodos de estresse (Goodfellow e Williams, 1983; Gorlach-Lira e Coutinho, 2007; 

Santos et al., 2011). 

Neste contexto, o Prof. Dr. Itamar Soares de Melo (Embrapa), gentilmente, 

cedeu 173 isolados de actinobactérias obtidas a partir de amostras de solo e rizosfera 

da caatinga para avaliação biotecnológica por nosso grupo de pesquisas BioMicro, na 

Unifesp, Campus Diadema. O Prof. Itamar vem atuando principalmente junto ao 

acesso e preservação da biodiversidade microbiana de Biomas Brasileiros (Caatinga, 

Mata Atlântica) e da Antártica (Soares Jr. et al., 2012; Hoyos et al., 2019). 

A caatinga representa um reservatório promissor para a seleção de 

enzimas ligninolíticas eficientes, derivadas de um ambiente de condições únicas, de 

interesse à indústria de biocombustíveis ou outras aplicações (Soares Jr. et al., 2012). 

 

2. 4 Enzimas Ligninolíticas 

Enzimas ligninolíticas possuem a capacidade de degradar componentes 

presentes no material lignocelulósico, possibilitando a liberação dos açúcares 

fermentáveis a partir da bioconversão de celulose e hemicelulose (Menezes e Barreto, 

2015). 

A superfamília das heme-peroxidases compreende as LiP (lignina 

peroxidases), MnP (manganês peroxidases) e DyPs (Peroxidases Descolorantes), as 

quais são dependentes de H2O2 como aceptor de elétrons para catalisar a oxidação 

dos seus substratos. Lacases, por sua vez, são multicobre oxidases não dependentes 

de H2O2 (Figura 7) (Lambertz et al., 2016). 
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LiP, MnP, DyPs e Lac são conhecidas quanto às suas habilidades à 

oxidação das subunidades fenólicas e não fenólicas presentes na lignina. No entanto, 

nos casos em que a LiP se encontra combinada à MnP tem-se a denominada Versátil 

Peroxidase (VP). Desta forma, as heme peroxidases reduzem o peróxido de 

hidrogênio em água catalisando as reações de oxidação, enquanto as lacases 

reduzem o oxigênio molecular em água, conforme ilustrado pela Figura 7 (Lambertz 

et al., 2016). 

Figura 7: Ação das enzimas LiP, MnP, DyPs e Lac nas subunidades fenólicas e não fenólicas da 
lignina. As enzimas DyP, VP e Lac possuem a habilidade de acessar as subunidades fenólicas e não 
fenólicas da lignina. Já a enzima LiP acessa somente as subunidades não fenólicas da lignina, 
enquanto a enzima MnP acessa somente as subunidades fenólicas da lignina (Lambertz et al., 2016). 

 

2. 4. 1 Lignina Peroxidase (LiP) 

LiPs são heme-peroxidases extracelulares com ferro protoporfirinico IX 

como grupo prostético, dependente de H2O2 para sua atividade. Durante o ciclo 

catalítico da LiP, o Fe contido no grupo heme passa por estados de óxidorredução, 

oxidando Fe (III) da enzima para Fe (IV) formando o composto I. Pela redução do 



Revisão Bibliográfica 
 

Dissertação de Mestrado – Kelly de Matos Marques                                                                         35 
 

composto I por transferência de um elétron do substrato de álcool veratrílico é formado 

o composto II que ainda contém Fe (IV) e em seguida o composto III (Figura 8). O 

agente redutor pode ser um substrato como o álcool veratrílico e H2O2. No processo 

de degradação da lignina, a LiP por ação do H2O2, oxida subunidades não fenólicas da 

molécula de lignina, gerando radicais catiônicos. A LiP é relativamente inespecífica 

com relação aos seus substratos aromáticos fenólicos e não fenólicos de lignina 

(Wong, 2008).  

 

Figura 8: Ciclo catalítico da enzima LiP. O Fe (III) é oxidado para Fe (IV) formando o composto I, o qual 
é reduzido pela transferência de um elétron do substrato álcool veratrílico dando origem ao composto II 
que ainda contém Fe (IV). O excesso de 2H2O2 pode ser oxidado a 2H2O formando o composto (III) que 
em seguida é reduzido passando para o estado inicial da enzima LiP ou Fe (IV), o qual oxida o álcool 
veratrílico retornando ao estágio inicial LiP, neste caso sem formar o composto III (Wong, 2018, 
adaptado). 

 

2. 4. 2 Manganês Peroxidase (MnPs) 

As MnPs assim com as LiPs são heme-peroxidases extracelulares com 

ferro protoporfirínico IX como grupo prostético, dependente de H2O2 para sua atividade 
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(Figura 8). As MnPs são dependentes de Mn2+ e são capazes de abstrair elétrons 

apenas de estruturas fenólicas. O ciclo catalítico da MnP é semelhante ao da LiP, 

sendo que nos dois casos, a enzima é ativada por H2O2, levando à formação do 

composto I. As MnPs dependem de Mn2+ para a redução do composto II (Figura 8). O 

Mn2+ ou substrato fenólico atua como doador de elétrons para gerar o composto II 

(Figura 9) (Aguiar e Ferraz, 2011; Menezes e Barreto, 2015). 

 

Figura 9: Ciclo catalítico simplificado da MnP. Via oxidação do H2O2 à H2O, forma-se o composto I (CI). 
Sendo que o CI pode ser reduzido ao composto II (CII), pela oxidação direta de uma estrutura fenólica 
ou um átomo de Mn2+. O Mn3+ pode ser reduzido pela oxidação de outra estrutura fenólica e o Mn2+ 

reduz o CII a C0, voltado a enzima para seu estado nativo. FOH = Substrato fenólico (Aguiar e 
Ferraz, 2011, adaptado). 

 

2. 4. 3 Peroxidases Descolorantes (DyPs) 

As DyPs também são peroxidases classificadas como heme-peroxidases 

que oxidam compostos fenólicos e não fenólicos. As peroxidases do tipo DyPs 

normalmente precisam do H2O2 para formarem os intermediários Fe (IV) da enzima, 

que posteriormente oxidam o mediador ou o substrato (Figura 8). Utilizam o grupo 

heme como cofator redox para catalisar a oxidação mediada por H2O2 de muitos tipos 

de moléculas, incluindo corantes (Lambertz et al. 2016; Cuamatzi-Flores et al., 2019). 
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Têm como característica específica a capacidade de oxidar corantes sintéticos 

com alto potencial redox, tais como antraquinonas e compostos fenólicos, como por 

exemplo DMP (2,6 dimetoxifenol) e Guaiacol (Lambertz et al. 2016).  

 

2. 4. 4 Lacases (Lac) 

A Lac é uma glicoproteína contendo quatro átomos de cobre no seu sítio 

ativo, tipo 1 (T1 - um átomo de Cu), tipo 2 (T2 - um átomo de Cu) e tipo 3 (T3 - dois 

átomos de Cu) por molécula. Cobre T1 e T2 são responsáveis pelo processo de 

captura e transferência do elétron, enquanto cobre T2 e T3 também estão envolvidos 

na ligação com o oxigênio (Figura 10). A catálise é iniciada pela redução do substrato 

pelo Cu2+ a Cu+ no sítio T1 que é aceptor de elétrons primário, com a enzima em 

repouso, ou totalmente oxidada. Os elétrons extraídos do substrato redutor são 

transferidos para o local T2 e T3, convertendo a enzima para um estado totalmente 

reduzido, necessitando de quatro moléculas do substrato para reduzir completamente 

a enzima. A transferência eletrônica do substrato para o cobre T1 não é um limitador 

para os próximos passos na reação geral, mas a transferência intramolecular de 

elétrons de T1 para o T2 e T3 no local de cobre é limitante para o ciclo catalítico (Fig. 

10) (Wong, 2018). As lacases empregam oxigênio como agente oxidante, catalisando 

a redução do O2 para H2O sem a necessidade de H2O2, fazendo uso de átomos de 

cobre localizados no sítio ativo para oxidar seu substrato (Valderrama et al., 2003; 

Wong, 2008; Fernandes et al., 2014; Lu et al., 2014; Menezes e Barreto, 2015; 

Lambertz et al., 2016).
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Figura 10: Ciclo catalítico da enzima Lac com quatro átomos de cobre no seu sítio ativo, tipo 1 (T1 - um 
átomo de Cu), tipo 2 (T2 - um átomo de Cu) e tipo 3 (T3 - dois átomos de Cu). A catálise é iniciada pela 
redução do substrato pelo Cu2+ a Cu+ no sítio T1 que é aceptor de elétrons primários. Os elétrons 
extraídos do substrato redutor são transferidos para o local T2 e T3, convertendo a enzima para um 
estado totalmente reduzido, necessitando de quatro moléculas do substrato para reduzir completamente 
a enzima. Em seguida ocorre a redução do O2 que se liga ao local T2 e T3 e dois elétrons são 
transferidos do T3, resultando na formação de um peróxido intermediário. As pontes de peróxido entre 
T3 é oxidado e o cobre T2 é reduzido, o intermediário peróxido decai para um radical oxi e sofre uma 
clivagem de 2e – redutora da ligação O-O com a liberação de uma molécula de água. Na última etapa, 
todos os quatro centros de cobre são oxidados e o O2 é liberado com uma segunda molécula de água 
(Wong, 2018, adaptado). 

 

 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Dissertação de Mestrado – Kelly de Matos Marques                                                                                  40 
 

3. OBJETIVOS 

3. 1 Objetivos Gerais  

O objetivo geral deste trabalho foi a avaliação de actinobactérias isoladas 

do bioma caatinga, quanto à produção de enzimas ligninolíticas, especificamente 

Manganês Peroxidases (MnP) e Peroxidases Descolorantes (DyPs), de interesse 

biotecnológico à indústria de bioetanol celulósico.  

 

2. 2 Objetivos Específicos 

 Selecionar isolados de actinobactérias ligninolíticas. 

 Quantificar as atividades enzimáticas de DyP e MnP. 

 Avaliar a atividade das enzimas sobre material lignocelulósico (bagaço de cana-

de-açúcar)
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4. 1 Detecção da atividade enzimática 

Cento e setenta e três (173) isolados de actinobactérias, gentilmente 

cedidos pelo Prof. Dr. Itamar Soares de Melo (Embrapa) foram coletados a partir de 

amostras de solo e rizosfera da caatinga, seguindo-se ao isolamento, purificação e 

preservação dos microrganismos. 

Todos os isolados obtidos foram analisados em triplicata, por metodologias 

de triagens enzimáticas miniaturizadas, utilizando-se ensaios colorimétricos, por meio 

do uso de espectrofotômetro UV visível. 

Os extratos enzimáticos para as triagens foram constituídos como o 

sobrenadante das culturas microbianas, cultivadas em meio de cultura heterotrófico 

R2A (Difco®), contendo: caseína, peptona, casaminoácido, extrato de levedura, amido 

solúvel, KH2PO4, MgSO4 e C3H3NaO3. 

As actinobactérias foram avaliadas quanto à atividade de DyPs para a 

detecção da oxidação do substrato Rblue19 (Reactive Blue 19), em ensaios realizados 

em microplacas de 96 poços. Nos ensaios para a detecção de MnP utilizou-se cubetas 

de quartzo, no comprimento de onda específico para cada ensaio. Todos os 

experimentos foram realizados em triplicata.  

A atividade específica das enzimas expressas foi calculada em unidades 

(U) de enzima por L de substrato, sendo que uma (1) unidade de enzima foi definida 

como a atividade exigida para que 1 µmol do substrato por minuto fosse oxidado, 

equação derivada de Beer-Lambert, sendo expressa pela equação descrita abaixo. 

UL-1 = ΔA x V x 106  / ε x R x t  

ΔA corresponde à diferença entre a absorbância final e a inicial;  

V ao volume da reação em litros;  
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106 converte os mols do ε para µmols;  

ε ao coeficiente de extinção (M-1 cm-1);  

R a quantidade de caldo enzimático em litros  

t ao tempo de reação em minutos  

 

4. 1. 1 DyPs. 

A atividade de DyPs foi determinada por leituras de absorbância no 

comprimento de onda (λ) de 595 nm, para a detecção da oxidação do corante Rblue19 

(ε = 10.000 M-1 cm-1), analisadas em espectrofotômetro UV/VIS (Biotek Synergy HT – 

USA). Os isolados microbianos foram cultivados em placas de 96 poços do tipo deep 

well, de 2 mL de volume total, contendo 200 µL de meio de cultura R2A. Os cultivos 

foram incubados por 8 dias, a 28 oC em agitador rotacional, a 150 rpm. Em seguida, 

as culturas microbianas foram centrifugadas (Centrífuga Thermo Scientific 1.6R) por 

40 min à 3.500 rpm à temperatura de 4 ºC, para separação do sobrenadante (parte 

líquida) e o “pellet” (precipitado microbiano). O sobrenadante (2 µL), agora 

denominado extrato enzimático, foi transferido para microplacas de 96 poços, 

adicionando-se 198 µL da mistura reacional (194 µL de tampão citrato fosfato pH 4,0, 

2 µL de Rblue19 2,5 mM e 2 µL de peróxido de hidrogênio 10 mM). Como controle 

negativo (branco) utilizou-se o mesmo procedimento, sem a adição do inóculo 

microbiano (Salvachúa et al., 2013, modificado). 

 

4. 1. 2 MnP – método cofator MnSO4. 

A atividade de MnPs foi determinada utilizando-se duas metodologias 

distintas de maneira a validar-se os protocolos descritos pela literatura. Dessa maneira 

o primeiro método, tido como o mais tradicional, foi realizado por leituras dos valores 
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de absorbância no comprimento de onda (λ) de 270 nm (ε = 11,590 M-1 cm-1), 

analisadas em espectofotômetro UV/VIS (Beckman Coulter TM – USA), com o objetivo 

de avaliar a atividade e estabilidade da enzima por meio do MnSO4. Os isolados foram 

cultivados em tubos plásticos de 50 ml contendo 10 ml de meio de cultura R2A por 8 

dias, incubados à 28 oC em agitador rotacional em 150 rpm. Em seguida as culturas 

microbianas foram centrifugadas (Scientific Thermo 1.6R) por 40 min em 3.500 rpm à 

4 ºC, e transferidos 90 µL do extrato enzimático, 10 µL de H2O2 10 mM e 990 µL da 

mistura reacional (880 µL de tampão tris pH 6,0 100 mM e 100 µL de MnSO4 0,1 mM) 

para as cubetas de quartzo. Para o controle negativo (branco) utilizou-se o mesmo 

procedimento, sem a adição do inóculo e completando-se o volume final para 1000 µL 

com tampão tris pH 6,0, 100 mM (Kuwahara et. al., 1983, modificado). 

 

4. 1. 3 MnP: método oxidação do vermelho de fenol. 

A atividade de MnP foi determinada por leituras dos valores de absorbância 

no comprimento de onda (λ) de 610 nm (ε = 4.460 M-1 cm-1), de forma a detectar a 

oxidação do substrato vermelho de fenol (Phenol Red) cormercializado pela Synth 

(Brasil), com o objetivo de avaliar a oxidação do vermelho de fenol pela detecção da 

atividade enzimática de MnP. Os isolados foram cultivados em tubos plásticos de 50 

mL contendo 10 mL de meio de cultura R2A, durante 8 dias, à temperatura de 28 oC, 

em agitador rotacional à 150 rpm. Em seguida as culturas microbianas foram 

centrifugadas (Thermo Scientific 1.6R) por 40 min à 3500 rpm, sob a temperatura de 

4 ºC. Após a centrifugação, 100 µL do sobrenadante (caldo enzimático) foram 

transferidos para a reação para detecção da atividade de MnP, acrescendo-se 10 µL 

de H2O2 50 mM e 890 µL da mistura reacional (770 µL de tampão tris pH 6,0 100 mM, 

100 µL de MnSO4 0,1 mM e 20 µL de vermelho de fenol 0,1 mM) em cubetas de 
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quartzo de 1 mL. Como controle negativo (branco) utilizou-se o mesmo procedimento, 

sem a adição do caldo enzimático (Kuwahara et. al., 1983; Mercer et al.,1996; 

modificado). 

 

4. 2 Extração dos açúcares solúveis de bagaço de cana-de-açúcar. 

A extração de açúcares solúveis totais do colmo moído da cana-de-açúcar 

foi necessária para a remoção dos açúcares solúveis. Desta forma, o material vegetal 

(bagaço) terá disponível apenas açúcares provenientes do material lignocelulósico, 

principalmente da celulose e hemicelulose. Assim, foi possível avaliar a atuação dos 

microrganismos selecionados AC171 e AC173 sobre a biomassa vegetal rica em 

lignocelulose. 

Resíduos de cana de açúcar após a moenda e secagem, foram submetidos 

à extração de açúcares totais em exaustiva extração etanólica, com 150 g do colmo 

moído da cana-de-açúcar em etanol 80 % à 70 oC durante o período de 2 horas por 7 

vezes conforme Gorshkova et al., 1996.  

 

4. 2. 1 Quantificação de açúcares através do método colorimétrico fenol 

sulfúrico.  

 A quantificação dos açúcares totais foi realizada com o etanol 

sobrenadante pelo método colorimétrico do fenol sulfúrico (Dubois et al., 1956). Foi 

elaborada uma curva padrão de glicose a partir da diluição de 10 mg de glicose em 

10 ml de água destilada (mg/ml) (Figura 15). Desta solução, alíquotas de 5, 10, 20, 

40, 60, 80 e 100 µL foram adicionadas em tubos de vidro contendo 0,5 mL de fenol, 

2,5 mL de H2SO4, completando-se o volume final a 1 mL com água destilada, segundo 

adaptações do método descrito por Dubois et al. (1956). Em seguida foi realizada a 
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leitura dos valores de absorbância em espectrofotômetro Shimadzu® UV mini-1240 no 

comprimento de onda de 490 nm. 

 

4. 3 Avaliação enzimático-microbiana sobre as fibras de bagaço de cana-de-

açúcar tratado. 

Os experimentos para avaliação do incremento da digestibilidade de fibras 

lignocelulósicas foram realizadas pela atividade microbiana dos actinobactérias 

selecionados foram, inicialmente realizadas, utilizando-se bagaço de cana-de-açúcar 

tratado, de acordo com o descrito no ítem 4.5.1.  

Neste sentido, os microrganismos foram previamente cultivados nos 

seguintes meios de cultura:  NYDA contendo: glicose, extrato de carne, extrato de 

levedura, peptona, KH2PO4 e K2HPO4; e ISP9 contendo: (NH4)2SO4, KH2PO4, K2HPO4, 

MgSo4 e Perhamang Gottleb trace salt (soluções de sais) contendo: CuSO4 5H2O, 

FeSO4 7H2O, MnCl2 4H2O, ZnSO4 7H2O. 

Os isolados foram cultivados em frascos de vidro (erlenmeyers) de 125 ml 

com 40 ml de meio NYDA por 8 dias, à temperatura de 28 oC, em agitador rotacional 

à 150 rpm. Em seguida o meio de cultivo foi centrifugado (Scientific Thermo 1.6R) e o 

precipitado celular foi lavado em água destilada estéril, novamente submetido à 

centrifugação e inoculado integralmente no meio ISP-9.  

A inoculação se deu na seguinte condição: o 4 ml (10 %) do meio ISP-9 

contendo o precipitado celular, foi adicionado de 0,4 g (1 %) de bagaço de cana-de 

açúcar tratado e o volume reacional completado para 40 mL com o referido meio 

mineral ISP-9. Também foram utilizados controles negativos experimentais, 

constituídos como: (1) controles de esterilidade do meio reacional (meio mineral + 

bagaço de cana-de-açúcar, na ausência do inóculo microbiano); (2) controle abiótico 
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(meio mineral + inóculo, sem bagaço de cana-de-açúcar) e controle biótico (meio 

mineral + inóculo autoclavado, mais bagaço de cana-de-açúcar) (Chen et al., 2013). 

A Tabela 3 detalha as condições experimentais aplicados.  

 

Tabela 3: Condições experimentais aplicadas para o monitoramento da atividade enzimática das 
actinobactérias AC171 e AC172, frente ao bagaço de-cana-de-açúcar tratado.  
 

Controle Meio 
Reacional 

Controle Biótico Controle Abiótico Experimento 

Meio ISP-9 Actinobactéria (10%) 
Actinobactéria 

autoclavada (10%) 
Actinobactéria (10%) 

Bagaço de cana-de-
açúcar (1%) 

Meio ISP-9 Meio ISP-9 Meio ISP-9 

 Meio NYDA (1%) 
Bagaço de cana-de-

açúcar (1%) 
Bagaço de cana-de-

açúcar (1%) 

 

 

4. 4 Avaliação enzimática com o bagaço de cana-de-açúcar in natura. 

O experimento foi realizado aplicando-se a mesma metodologia descrita no 

ítem acima 4.6.1, porém o bagaço de cana-de-açúcar utilizado consistiu de 

amostragem realizada no comércio local do município de Diadema, submetendo-se o 

mesmo à moagem e secagem em estufa, para desidratação do material, sem qualquer 

tratamento para eliminação do conteúdo de açúcares presentes na amostra. O bagaço 

de cana-de-açúcar foi cortado em pedaços pequenos com a ajuda de uma tesoura e 

triturado no liquidificador por 10 min. com 1 L de água destilada, em seguida retirou-

se o máximo de água, utilizando um tecido com filtro, assim o material vegetal ainda 

úmido foi posto na estufa à 50 ºC por 24 h, para secagem.  

 Experimentalmente, foram aplicadas as seguintes modificações, como 

forma de induzir a atividade enzimático-microbiana: foi incluído o meio NYDA no 

experimento; foi selecionada a actinobactéria AC171 e foram realizados experimentos 

utilizando os meios de cultura NYDA e ISP-9, adicionando-se o substrato vermelho de 
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fenol (1%) para a indução da atividade enzimática (Chen et al., 2013, modificado). Os 

controles experimentais adotados são descritos pela Tabela 4. 

Tabela 4. Condições experimentais adotadas para avaliação da atividade enzimática da actinobactéria 
AC171 sobre bagaço de-cana-de-açúcar in natura. 
 

Controle Meio 
Reacional 

Controle Biótico Controle Abiótico Experimento 

Meio NYDA 
Meio NYDA + VF* 

Meio ISP-9 
Meio ISP-9 + VF* 

 

Actinobactéria 171 
(10%) 

Actinobactéria 171 
autoclavada (10%) 

Actinobactéria 171 
(10%) 

Bagaço de cana-de-
açúcar (1%) 

Meio NYDA 
Meio NYDA + VF* 

Meio ISP-9 
Meio ISP-9 + VF* 

 

Meio NYDA 
Meio NYDA + VF* 

Meio ISP-9 
Meio ISP-9 +VF* 

 

Meio NYDA 
Meio NYDA + VF* 

Meio ISP-9 
Meio ISP-9 +VF* 

 

  
Bagaço de cana-de-

açúcar (1%) 
Bagaço de cana-de-

açúcar (1%) 
*VF = Vermelho de Fenol. 

 

4. 5 Análises espectrométricas – MALDI-TOF/MS 

Alíquotas foram retiradas dos cultivos microbianos descritos pelos itens 

4.6.1 e 4.6.2, seguindo-se à análise da biotransformação do material por verificação 

dos perfis de fragmentação das massas moleculares dos componentes do bagaço de 

cana-de-açúcar, fazendo uso da técnica de espectrometria de massas MALDI-TOF. 

Foi utilizado o equipamento Bruker Autoflex Speed, usando-se laser de nitrogênio 

pulsado λ337 nm, com frequência de pulso de 10 Hz e ionização em modo positivo 

linear. A matriz utilizada foi a HCCA 0,7 mg/ml (ácido α-ciano4-hidroxicinâmico), 

analisando-se a faixa de massas entre 0 a 12.000 m/z.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5. 1. Atividade enzimática de DyPs 

Cento e setenta e três (173) actinomicetos foram submetidos a ensaios 

enzimáticos colorimétricos para a detecção da atividade enzimática de oxidação do 

corante Rblue19 (Salvachúa et al., 2013), a qual foi determinada pela diferença entre 

os valores de absorbância entre as leituras iniciais e finais. Foram realizadas 17 

leituras de absorbância, a cada 11 segundos. Todos os resultados foram constituídos 

pelos valores das médias das triplicatas técnicas, subtraindo-se os valores obtidos 

pela média da amostra tida como “branco”. 

Dentre as actinobactérias avaliadas, 43 apresentaram atividade detectável para 

as DyPs. Os isolados AC01, AC13, AC127, AC140, AC171 e AC173 se destacaram, 

apresentando elevada atividade com valores entre 500 à 800 UL-1 (Figura 11). Tais 

resultados corroboram aos apresentados por Salvachúa e colaboradores (2013), os 

quais encontraram o valor de atividade enzimática de 680,00 UL-1, porém avaliando 

enzimas purificadas. Os mesmos autores também demonstraram que a enzima DyP, 

proveniente do fungo Irpex lacteus, apresentou ação sinérgica com celulases durante 

a hidrólise de amostras de palha de trigo, aumentando significativamente a 

fermentação da glicose desta biomassa.  

Rahmanpour et al. (2016) e Chen et al. (2013) analisando as actinobactérias 

Thermomonospora curvata e Thermobifida fusca, respectivamente, mostraram em 

seus estudos, a produção de uma peroxidase do tipo DyP, com atividade em relação 

a corantes antraquinonicos, tais como Rblue19, Reactive Blue 4, e também em 

relação a compostos fenólicos, tais como guaiacol e 2,6-DMP. 

A Figura 11 apresenta os resultados quanto às atividades de DyPs para as 37 

cepas que mostraram alguma ação enzimática de tais peroxidases, na condição 
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avaliada no presente estudo. Verifica-se que os valores obtidos são promissores no 

que tange à continuidade do estudo e avaliação de parâmetros cinéticos, incluindo 

aumento do escopo dos substratos enzimáticos, condições de pH, temperatura e 

salinidade que venham a incrementar os valores tidos como resultados, e permitir a 

caracterização das enzimas purificadas.  
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Figura 11.  Atividades enzimáticas da DyPs para oxidação do corante RBlue19, onde 37 isolados apresentaram atividade enzimática. A média da triplicata do controle negativo 
(branco) foi subtraídos dos valores das médias de absorbância das leituras da triplicata dos isolados.
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5.2. Atividade enzimática de MnP utilizando MnSO4 como cofator. 

As MnPs catalisam a reação química 2Mn (II) + 2H+ + H2O2 = 2Mn (III) + 2H2O, 

sendo tais peroxidases dependentes de Mn. As MnPs são únicas ao utilizarem Mn (II) 

como substrato redutor. Desta forma, as MnPs possuem habilidade a oxidar uma 

variedade de compostos fenólicos, incluindo corantes, bem como compostos com 

estrutura molecular similar aos monômeros constituintes do polímero lignina (Wong, 

2008). Sua atividade enzimática é normalmente determinada pela diferença entre os 

valores de absorbância inicial e final, realizando-se a aferição de 10 leituras de 

absorbância a cada 10 segundos. Todos os resultados foram constituídos pelos 

valores das médias de triplicatas técnicas e subtraídos da média dos valores 

apresentados pela amostra “branco”. 

Dentre as 173 actinobactérias avaliadas, 55 apresentaram atividade enzimática 

detectável para MnP, sendo que os isolados AC14 e AC173 apresentaram valores de 

atividades acima de 12,00 UL-1 e 16,00 UL-1 respectivamente (Figura 12). Baborová e 

colaboradores (2006) avaliando a enzima purificada de MnP, a partir do fungo da 

podridão branca, Irpex lacteus, durante o cultivo em meio MEG, detectara, valores de 

atividade média de 270 U/L-1, utilizando metodologia não compatível à utilizada no 

presente estudo. Ainda, Machado e colaboradores (2005) em cultivo de fungos 

basidiomicetos, em meio suplementado por bagaço de cana-de-açúcar, detectaram 

valores de atividade máxima entre 1,2 e 6,64 U/L-1, utilizando metodologia compatível 

à utilizada. A Figura 12 apresenta os resultados de atividades enzimáticas de MnP 

dos 29 isolados selecionados pelo presente estudo, é possível verificar as atividades 

superiores de AC 14 e AC 173, se comparado aos demais. 
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Figura 12: Atividades enzimáticas da MnP, 29 isolados apresentaram atividade enzimática. A média da triplicata do controle negativo (branco) foi subtraído dos valores das 
médias de absorbância das leituras da triplicata dos isolados.
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5.3. Atividade enzimática de MnP - vermelho de fenol (Phenol Red). 

A MnPs são conhecidas por sua habilidade em oxidar estruturas fenólicas, tais 

como as presentes no substrato vermelho de fenol, o qual é comumente utilizado nos 

ensaios para a detecção da atividade enzimática de MnP (Kuwahara et. al., 1983; 

Mercer et al.,1996) Dessa maneira, aplicando-se vermelho de fenol para a detecção 

da atividade de MnP, determinou-se sua atividade pela diferença entre os valores de 

absorbância inicial e final, realizando-se a aferição de 10 leituras de absorbância a 

cada 10 segundos. Os resultados foram constituídos pelos valores das médias de 

triplicatas e subtraídos da média dos valores apresentados pela amostra “branco”. 

Dentre as 173 actinobactérias avaliadas, 74 apresentaram atividades de 

MnP. Os isolados AC13, AC17, AC35, AC79, AC81, AC92, AC99, AC109, AC139, 

AC148, AC155 e AC160 sobressaíram-se por apresentarem valores de atividades em 

torno de 1000UL-1. Vale a pena ressaltar acerca do isolado AC17, o qual apresentou 

atividade superior em relação aos demais, ou seja, aproximadamente 4500,00 UL-1 

(Figura 13).  
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Figura 13: Atividades enzimáticas da MnP para oxidação do corante phenol red (vermelho de fenol) onde, 74 isolados apresentaram atividade enzimática. A média da triplicata 
do controle negativo (branco) foi subtraído dos valores das médias de absorbância das leituras da triplicata dos isolados.
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Segundo Silva e colaboradores (2014) o fungo Trametes villosa apresentou 

valores de atividade de MnP em torno de 117,00 U/L-1, utilizando a mesma 

metodologia aplicada no presente estudo. Salienta-se aqui acerca da superioridade 

dos resultados apresentados pelas actinobactérias avaliadas no presente trabalho de 

pesquisa, se comparada ao estudo de 2014. Anteriormente, Kuwahara e 

colaboradores (1984) demonstraram em estudo prévio que a MnP provinda de 

culturas do fungo Phanerochaete chrysosporium foi capaz de oxidar ampla variedade 

de corantes incluindo-se o vermelho de fenol. Recentemente, Rekik e colaboradores 

(2019) demonstraram que a MnP produzida pelo fungo Trametes pubescens tem 

potencial para aplicações ambientais, principalmente relacionadas à biodegradação 

de lignina, capacidade de descoloração de corantes têxteis e compatibilidade com 

detergentes. Nesse sentido, como já afirmado anteriormente, pretende-se o 

aprofundamento do presente estudo no que tange à otimização das condições 

reacionais e incremento das atividades enzimáticas das MnPs detectadas a partir dos 

cultivos das actinobactérias da caatinga. 
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5.4 Seleção das actinobactérias para avaliação frente à biomassa vegetal. 

Os ensaios realizados para a determinação das atividades ligninolíticas, as 

quais incluem as enzimas LiP e Lac foram executados em colaboração com a 

doutoranda Fernanda Camila Gutierres, também orientada pela profa. Dra. Suzan 

Pantaroto, em nosso grupo de pesquisas BioMicro. Tais resultados obtidos pela 

doutoranda foram norteadores para a seleção das cepas que seriam inoculadas em 

condição reacional contendo biomassa vegetal como substrato para avaliação da 

capacidade de acesso ao conteúdo lignocelulósico da planta.  

Neste sentido, os resultados de LiP e Lac também foram considerados para 

a seleção das actinobactérias que foram avaliadas sobre o bagaço de cana-de-açúcar. 

Inicialmente realizou-se uma triagem avaliando-se 173 actinobactérias, utilizando-se 

como substrato o álcool veratrílico para a detecção de LiP, e o substrato siringaldazina 

para a atividade de Lac. Desta forma, selecionou-se 10 actinobactérias, as quais 

foram também avaliadas frente substrato azul de metileno para LiP, bem como 

Guaiacol e DMP para Lac. Tais dados são apresentados pela Tabela 5. 

 

Tabela 5. Atividade enzimática para LiP e Lac, utilizando diferentes substratos (Gutierres, 2019).  

 

Actinobactérias 

LiP (U/L) Lac (U/L) 

Alcool 
veratrílico 

Azul de 
metileno 

Siringaldazina Guaiacol DMP 

AC16 0,5 0 0,2 15,3 1,0 
AC22 1,7 0 0 3,6 0,3 
AC76 0 0 6,1 4,8 0,7 
AC99 0 0,3 0,3 0 0 
AC159 11,2 0 0 2,5 0,4 
AC164 34,3 1,2 0,3 3,2 0,3 
AC166 51,0 0 0 1,8 0 
AC170 19,9 0,1 0,2 1,1 0,7 
AC171 29,7 0 0,2 2,5 0,4 
AC173 19,6 0 0 2,9 0,3 
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Para a seleção das actinobactérias foram considerados os isolados que 

apresentaram atividades para as enzimas LiP, MnP, DyPs e Lac, utilizando diferentes 

substratos, conforme aos dados apresentados na tabela 6. Munk e colaboradores 

(2014) e, recentemente, Menezes e Barreto (2015) consideraram a degradação da 

lignina como sendo um processo complexo que necessita de diferentes classes de 

enzimas ligninolíticas, incluindo moléculas redutoras e/ou produtoras de H2O2, tais 

como as peroxidases e lacases. Nesse sentido, tem-se que para uma biodegradação 

eficaz da lignina, será necessária uma variedade de combinações nos processos de 

óxido-redução, já que não é possível a degradação total deste polímero utilizando 

enzimas atuantes separadamente. Segundo Fischer (2014), os ciclos catalíticos de 

peroxidases e lacases se diferem quanto aos seus substratos oxidantes, substratos 

mediadores redutores e seus elétrons que aceitam co-fatores metálicos. Enquanto LiP 

e DyP têm potencial redutor para oxidar diretamente compostos não fenólicos, a MnP 

e Lac usam mediadores para o ataque a compostos não fenólicos, aumentando assim 

a possibilidade da degradação completa do complexo ligninocelulósico.   

Nesse contexto, baseando-se na realização de ensaios colorimétricos 

miniaturizados e dados da literatura, foram selecionadas dentre as 18 actinobactérias 

que apresentaram atividades para as enzimas DyP e MnP, os isolados AC171 e 

AC173, por apresentarem atividade ligninolítica de ampla diversidade, incluindo 

também Lac e LiP. 
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Tabela 6: – Atividade enzimática dos 18 isolados selecionados para LiP, MnP, DyP e Lac, utilizando 
diferentes substratos (Marques e Gutierres, 2019). 

*N Actinobactérias que não foram submetidas a estes substratos.  

 

5.5. Extração de açúcares solúveis da biomassa vegetal - tratada 

A extração dos açúcares solúveis se deu como descrito no item 4.5.1, após 

a sétima extração a dosagem colorimétrica foi obtida pelo método do fenol sulfúrico 

(Dubois et al., 1956) como descrito no item 4.5.2.  

A
c
ti

n
o

b
a
c
té

ri
a
s
 

DyPs 
(U/L) 

MnP (U/L) LiP (U/L) Lac (U/L) 

RBlue19 

 

MnP 
MnSO4 

 
Vermelho 
de fenol 

 

Álcool 
veratrílico 

Azul de 
metileno  

Siringaldazina 
 

Guaiacol 
 

DMP 
 

AC01 800 0 0 0 N* 0 N N 

AC13 585 0 112 0 N 0 N N 

AC14 390 16,6 0 0 N 0 N N 

AC17 0 0 4410 0 N 0,7 N N 

AC35 0 0 109 0 N 0 N N 

AC79 0 0,09 135 0 N 0 N N 

AC81 0 0,05 112 2,8 N 0,3 N N 

AC92 5,00 0 101 0 N 0,3 N N 

AC99 0 0,25 101 0 0,3 0,3 0 0 

AC109 0 0 112 0 N 1,1 N N 

AC127 550 0 0 10,8 N 0,4 N N 

AC139 205 0,33 123 0 N 0,3 N N 

AC140 500 0,38 0 0 N 0,1 N N 

AC148 160 0 101 4,6 N 0,1 N N 

AC155 235 0 157 27,4 N 0 N N 

AC160 15,0 0,05 101 19,2 N 0,1 N N 

AC171 630 0,14 224 29,7 N 0,2 2,5 0,4 

AC173 580 12,6 0 19.6 N 0 2,9 0,3 
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Pôde-se observar que foram extraídos todos os açúcares solúveis, pois a 

partir da sétima extração, não foi possível a quantificação dos mesmos em solução. 

Conforme demonstrado pela coloração dos tubos contendo etanol residual, através 

do método de fenol sulfúrico (Figura 14) e também pela curva padrão das extrações 

onde, é possível observar a representação inversa dos valores da curva padrão das 

extrações em relação as proporções dos teores de açúcares adicionados na 

preparação da curva padrão de glicose (Figura 15). 

 

 

Figura 14. Representação do ensaio colorimétrico com o etanol (80%) utilizado para a realização das 
7 extrações e também da curva padrão com as alíquotas. O tubo 1 demonstra a coloração da primeira 
extração realizada e assim é demonstrado sucessivamente com os demais tubos (2, 3, 4, 5, 6), de 
modo que o tubo 7 o qual representa a 7ª extração, possui a coloração aproximada com a coloração 
do branco (tubo B – sem alíquota).   

 

 

Figura 15. Curva padrão de glicose a direita utilizada como parâmetro para quantificação de açúcares 
solúveis das amostras, representada pela curva padrão de extrações à esquerda. Foi elaborada de 
acordo com leituras dos valores de absorbância das alíquotas do etanol residual utilizado nas 
extrações, utilizando o espectrofotômetro no comprimento de onda de 490 nm. 
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5.6 Avaliação enzimática com o bagaço de cana-de-açúcar tratado. 

Por meio de análises de MALDI-TOF, alíquotas do cultivo foram 

monitoradas durante 42 dias, na seguinte periodicidade: 0, 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias. 

Aplicando-se a metodologia adotada e descrita no ítem 4.6.1, não foi possível a 

obtenção de resultados conclusivos que permitissem inferir acerca do ataque 

enzimático microbiano sobre as fibras lignocelulósicas, conforme demonstrado nos 

espectros adquiridos por meio de análises de MALDI-TOF (A, B, C e D expostos no 

apêndice). 

Diante do exposto, optou-se pela repetição das mesmas análises, porém 

utilizando-se bagaço de cana-de-açúcar sem quaisquer tratamentos prévios que 

incluíssem a eliminação do seu conteúdo de carboidratos. O ítem 5.7 descreve as 

análises realizadas.  

 

5.7 Avaliação enzimática com o bagaço de cana-de-açúcar in natura. 

Da mesma forma, como descrito no ítem 5.6, alíquotas dos cultivos foram 

analisadas por MALDI-TOF nos períodos de 7, 14, 21, 28, 35, 42 dias.  

Intrigantemente, durante o período avaliado e nas condições 

metodológicas e reacionais adotadas, não foram detectados resultados que 

pudessem predizer ao ataque enzimático microbiano sobre as fibras lignocelulósicas, 

conforme demonstrado nos espectros adquiridos por meio de análises de MALDI-TOF 

(E, F, G, H, I, J, K e L expostos no apêndice). 

 Nesse sentido, pretende-se como continuidade do trabalho e de maneira 

a obter-se a publicações científicas advindas do presente trabalho de mestrado, a 

realização de novos experimentos os quais contemplem o uso de técnicas melhor 

consolidadas pela literatura, tais como o fracionamento da biomassa vegetal e 
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acompanhamento analítico via cromatografia líquida de alta eficiência, acoplada à 

espectrômetro de massas de alta resolução.  

A literatura descreve acerca de experimentos utilizando materiais 

lignocelulósicos como substrato microbiano, os quais também não obtiveram sucesso 

na detecção dos produtos obtidos como metabólitos reacionais.  Hofrichter (2002) e 

Rekik e colaboradores (2018) demostraram que as enzimas MnPs são potentes 

ferramentas para degradar lignina. Lopez e colaboradores (2007) constataram que no 

tratamento de resíduo de plantas de pimenta monitorado por 20 dias com as enzimas 

LiP, MnP e Lac, produzidas pelo fungo Coniochaeta ligniaria, permitiu a degradação 

de polímeros do material lignocelulósico. Chen e colaboradores (2013) trabalhando 

com lacases produzidas pelo actinomiceto Thermobifida fusca em fermentador 

abastecido com meio mineral e biomassa vegetal, incluindo bagaço de cana-de-

açúcar, sabugo de milho e serragem de pinheiro, entretanto, não se esclareceu acerca 

de evidências sobre quais moléculas específicas o microrganismo promovia seu 

ataque enzimático.  

Assim, considera-se que o presente trabalho de pesquisa foi inovador no 

que tange ao acesso do potencial ligninolítico, com foco em MnP e DyP, uma vez que 

tais peroxidases ainda não haviam sido descritas em actinomicetos do ambiente 

caatinga, bem como no que se refere aos resultados obtidos, revelando isolados com 

elevadas atividades enzimáticas se comparados à literatura de referência, tais como 

AC171 e AC173. Vale salientar também que tais isolados mencionados foram 

caracterizados pelo grupo de pesquisas coordenado pelo Prof. Dr. Itamar Soares de 

Melo, colaborador do presente trabalho, como sendo pertencente ao gênero 

Streptomyces sp.  
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6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

De acordo com os ensaios realizados, foram encontradas actinobactérias 

produtoras de enzimas ligninolíticas, relacionadas a ação de oxidases e peroxidases 

sobre substratos com estruturas moleculares similares as presentes no polímero da 

lignina. Assim, 37 actinobactérias apresentaram atividade enzimática de DyP, 29 

foram selecionados com atividade de MnP, utilizando-se MnSO4 como cofator, e 74 

actinobactérias demonstraram atividades de MnP, utilizando-se vermelho de fenol 

como substrato. Dentre o total de 173 actinobactérias, 18 foram selecionadas quanto 

às atividades enzimáticas de LiP, MnP, DyPs e Lac. As actinobactérias AC171 e 

AC173 foram os objetos de estudo, para avaliação sobre a digestibilidade do bagaço 

de cana-de-açúcar.  

Os resultados relacionados com a digestibilidade do bagaço de cana 

sugerem que apesar das actinobactérias produzirem enzimas ligninolíticas com 

capacidade para degradar o material ligninocelulósico, nas condições adotadas até o 

momento, não foi possível quantificar a atividade microbiana sobre as fibras 

(Apêndice). Contudo, há relatos na literatura descrevendo experimentos onde 

enzimas ligninolíticas produzidas por actinobactérias e fungos filamentosos 

conseguem degradar o material ligninocelulósicos na natureza, como por exemplo 

folhas e madeiras. E também em ensaios em laboratório utilizando alguns resíduos 

industriais como por exemplo, bagaço de cana-de-açúcar, palha de milho, palha de 

arroz.  

O interesse em utilizar enzimas ligninolíticas para aplicações 

biotecnológicas tem aumentado muito desde da sua descoberta. Isso devido à 

variedade em que estas enzimas podem ser aplicadas incluindo, deslignificação 

seletiva para a produção de celulósicos, branqueamento de celulose, biorremediação 
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e conversão de lignocelulósicos em alimentos para animais e biocombustíveis. No 

caso da conversão de lignocelulósicos ainda podem contribuir para diminuição dos 

problemas ambientais causados por estes resíduos. Desta forma, desenvolver 

metodologias novas que possibilitam que o processo de pré-tratamento seja 

sustentável e economicamente viável é bastante promissor e necessário.    

Neste contexto, as actinobactérias selecionadas serão avaliadas em 

diferentes condições de temperatura, pH, salinidade e concentrações de substratos 

correspondentes para cada enzimas LiP, MnP, DyPs e Lac.  
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8. APÊNDICE. 
8.1 Apêndice A.  

 

Figura 16: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171 no tempo 0 para análise de possível quebra do 

material ligninocelulósico. 
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8.2 Apêndice B. 

 

 

Figura 17: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171 no tempo 42 para análise de possível quebra do 

material ligninocelulósico. 
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8.3 Apêndice C. 

 

 

Figura 18: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC173 no tempo 0 para análise de possível quebra do 

material ligninocelulósico. 
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8.4 Apêndice D. 

 

 

Figura 19: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC173 no tempo 42 para análise de possível quebra do 

material ligninocelulósico. 
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8.5 Apêndice E.  

 

 
Figura 20: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171, no meio ISP-9 com o tempo 0, para análise de 

possível quebra do material ligninocelulósico. 
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8. 6 Apêndice F.  

 

 
Figura 21: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171, no meio ISP-9 com o tempo 42, para análise de 

possível quebra do material ligninocelulósico. 
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8. 7 Apêndice G.  

 

 
Figura 22: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171, no meio ISP-9 + vermelho de fenol com o tempo 

0, para análise de possível quebra do material ligninocelulósico. 
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8. 8 Apêndice H.  

 

 

Figura 23: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171, no meio ISP-9 + vermelho de fenol com o tempo 

42, para análise de possível quebra do material ligninocelulósico. 
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8. 9 Anexo I.  

 

 
Figura 24: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171, no meio NYDA com o tempo 0, para análise de 

possível quebra do material ligninocelulósico. 
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8. 10 Apêndice J.  

 

 

Figura 25: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171, no meio NYDA com o tempo 42, para análise de 

possível quebra do material ligninocelulósico. 
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8. 11 Apêndice K.  

 

 

Figura 26: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171, no meio NYDA + vermelho de fenol com o tempo 

0, para análise de possível quebra do material ligninocelulósico. 
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8. 12 Apêndice L.  

 

 
Figura 27: Espectro obtido por MALDI-TOF utilizando a matriz HCCA da actinobactéria AC171, no meio NYDA + vermelho de fenol com o tempo 

42, para análise de possível quebra do material ligninocelulósico. 
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