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Estrutura e função de módulos não catalíticos envolvidos na degradação da 

parede celular vegetal: o efeito de enzimas exógenas na valorização nutritiva de 

dietas à base de Lupinus albus para leitões 

 

     Resumo 
 

As glicósido hidrolases modulares, que atacam polissacáridos estruturais, possuem módulos 

não catalíticos de ligação a hidratos de carbono (CBMs) que desempenham uma função 

crucial na acção destas enzimas por possibilitarem um contacto prolongado da enzima com o 

substrato. Neste trabalho descrevem-se as características bioquímicas e estruturais de dois 

CBMs: o módulo C-terminal da Cel5B do Cellvibrio mixtus, o CmCBM6-2, e um CBM da 

família 11 do Clostridium thermocellum, o CtCBM11. Os resultados indicam que o 

CmCBM6-2 pode ligar-se a glucanos de ligações β-1,4 ou β-1,3 na fenda A e na fenda B, e 

que ambas as fendas são necessárias para a ligação à celulose insolúvel. Contudo, apenas a 

fenda B interage com as regiões internas dos glucanos de ligações β-1,3-1,4, suportando a 

hipótese de que a variação da especificidade em membros da família CBM6 reflecte a 

funcionalidade diferenciada das duas fendas de ligação. O CtCBM11 possui uma preferência 

específica para glucanos de ligações mistas β-1,3-1,4 e revelou possuir uma única fenda de 

ligação que pode acomodar glucanos contendo ligações tanto mistas β-1,3-β-1,4 como 

ligações exclusivas β-1,4. No C. thermocellum, tal como noutros microrganismos anaeróbios, 

o celulossoma consiste num complexo multi-enzimático de celulases e hemicelulases que é 

organizado pela interacção do módulo coesina com os módulos doquerina presentes nas 

subunidades catalíticas. Neste trabalho apresenta-se a estrutura tridimensional da coesina do 

tipo II da SdbA do C. thermocellum, que possui uma elevada homologia com as coesinas do 

tipo I. Propõe-se que o local de ligação à doquerina está conservado em ambas as proteínas. 

Finalmente, estudou-se o efeito da suplementação enzimática de uma dieta à base de Lupinus 

albus para leitões. A suplementação enzimática não apresentou efeitos significativos na 

digestibilidade ileal aparente da proteína bruta e na digestibilidade ileal verdadeira dos 

aminoácidos, mas a digestibilidade ileal da fracção fibra neutro detergente aumentou, o que 

sugere uma actividade residual das hemicelulases presentes nos preparados de alfa-

galactosidases utilizados. 

 
 

Palavras-chave: Módulos de ligação a hidratos de carbono; C. mixtus; C. thermocellum; 
Coesina do tipo II; Lupinus albus; α-galactosidases.





 
 

Structure and function of non-catalytic modules involved in plant cell hydrolysis: 

exogenous enzymes to improve the nutritive value of  

a Lupinus albus based diet for piglets  

 

     Abstract 

 

Modular glycoside hydrolases that attack recalcitrant polymers generally contain noncatalytic 

carbohydrate-binding modules (CBMs), which play a critical role in the action of these 

enzymes by directing the appended catalytic domains onto the surface of their substrates. 

Here we report the biochemical and structural properties of two CBMs. The CmCBM6-2, 

located at the C-terminus of Cellvibrio mixtus endoglucanase 5B was shown to contain two 

binding sites that display differences in ligand specificity, supporting the view that distinct 

binding clefts with different specificities can contribute to the variation in ligand recognition 

displayed by family 6 CBMs. In addition, the family 11 CBM (CtCBM11) from Clostridium 

thermocellum bifunctional lichenase-celulase enzyme Lic26A-Cel5E, demonstrated a 

preference for mixed linked glucans and contains a single ligand-binding site that displays 

affinity for both β-1,4- and β-1,3-1,4- mixed linked glucans. This enzyme is part of the 

cellulosome which represents an efficient multi-enzyme complex of cellulases and 

hemicellulases for the hydrolysis of cellulose. Cellulosome assembly results from the 

interaction of cohesin with dockerin modules present in the catalytic units. Here we report the 

crystal structure of the Type II cohesin (CohII) from C. thermocellum cell surface anchoring 

protein SdbA. The structure of CohII is very similar to the Type I cohesin and the dockerin 

binding site is likely to be conserved in the two proteins. Finally, in this study the effect of 

supplementing a lupin based diet for piglets with α-galactosidases was evaluated. Enzyme 

supplementation had no significant effect on the apparent ileal digestibility of crude protein 

and true ileal digestibility of amino acids, but the ileal digestibility of NDF (neutral detergent 

fibre) was increased, which suggests a residual hemicellulase activity in the α-galactosidases 

used. 

 

 

 

Keywords: Carbohydrate-binding modules; C. mixtus; C. thermocellum; Cohesin Type II; 

Lupinus albus; α-galactosidases. 
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“Na ciência existem questões ingénuas, questões entediantes, 
questões apresentadas de modo inadequado. 

Mas cada questão é um grito para entender o mundo. 
Não existe pergunta estúpida.” 

 
Carl Sagan 
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1. Introdução 
 

Neste capítulo define-se o contexto e motivação da presente dissertação, referindo-se, de 

seguida, os seus principais objectivos, e por fim, introduz-se a estrutura deste trabalho. 

 

1.1. Contexto e motivação 
 

Os polissacáridos constituintes da parede celular vegetal representam uma fracção 

significativa da biomassa vegetal, sendo esta a maior fonte renovável de carbono e energia 

existente na superfície terrestre. O aumento da eficiência e da extensão da utilização da 

energia retida na parede celular vegetal depende da compreensão dos mecanismos biológicos 

que concorrem para a sua degradação e é fundamental para desenvolver as tecnologias 

necessárias à produção de biocombustíveis alternativos aos combustíveis fósseis. A 

degradação da parede vegetal é, assim, um dos processos mais importantes da superfície 

terrestre. No entanto, a complexidade demonstrada pela sua intrincada estrutura faz com que a 

sua degradação seja um processo moroso, requerendo a combinação de uma multiplicidade de 

sistemas enzimáticos extremamente elaborados, possibilitando, desta forma, o uso da celulose 

e da hemicelulose como fonte de energia em numerosos processos biológicos. 

A biotecnologia microbiana emprega diversas ferramentas metodológicas para explorar 

e utilizar a biodiversidade natural dos microrganismos e suas enormes capacidades 

metabólicas. Esta matéria inclui na sua área de estudo a aplicação de microrganismos para 

melhorar o meio ambiente, a identificação de microrganismos para aplicações industriais e o 

uso de métodos moleculares para estudar as funções ecológicas que eles realizam. Vários são 

os microrganismos, incluindo aeróbios e anaeróbios, mesófilos e termófilos, capazes de 

converter os polissacáridos da parede celular vegetal em açúcares solúveis, o que lhes confere 

um potencial biotecnológico considerável. Desta forma, estes microrganismos têm sido 

objecto de intensa investigação em função da sua habilidade em sintetizar polissacaridases. 

Alguns microrganismos anaeróbios produzem complexos extracelulares multi-enzimáticos, de 

celulases e hemicelulases, de elevada massa molecular denominados celulossomas (Lamed et 

al., 1987). Estas estruturas catalíticas, extremamente eficientes, resultam da organização de 

um consórcio de biocatalisadores em torno de uma proteína não catalítica, através da ligação 

dos seus módulos coesina aos módulos doquerina presentes nas unidades enzimáticas (Bayer 

et al., 1998a). A organização deste sistema, que se baseia em interacções proteína-proteína, 

tem vindo a ser alvo de estudos de natureza estrutural e funcional que conduziram à 
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elucidação da forma como os celulossomas se organizam (Carvalho et al., 2003). De salientar 

que a maioria das glicósido hidrolases que utilizam os substratos da parede celular vegetal 

apresentam uma estrutura modular, compreendendo módulos catalíticos ligados a um ou mais 

módulos não catalíticos de ligação ao substrato (CBMs-Carbohydrate Binding Modules). Os 

CBMs orientam as enzimas para os seus substratos e medeiam uma associação íntima e 

prolongada entre as glicósido hidrolases e os polissacáridos estruturais. Considerando a 

importância decisiva que os celulossomas e os CBMs têm na hidrólise de polissacáridos 

estruturais, torna-se um desafio esclarecer os mecanismos que conduzem à organização 

celulossomal e aqueles que estão na base da plasticidade estrutural dos CBMs.  

Nas últimas décadas, o emprego de enzimas em processos industriais têm aumentado 

consideravelmente, levando a que o desenvolvimento do mercado destes catalizadores seja 

um bom exemplo do desenvolvimento de novas biotecnologias no nosso quotidiano. Em 

alternativa aos tratamentos tecnológicos e à substituição das matérias-primas caras, as 

enzimas abrem novos caminhos na área da nutrição animal. A utilização de enzimas nesta 

área pode conduzir a uma diminuição da incidência de distúrbios de natureza digestiva. Por 

exemplo, é sabido que a presença de alfa-galactósidos no tracto digestivo é responsável pela 

redução da energia metabolizável e causa flatulência em suínos. Assim, antecipa-se que a 

adição de alfa-galactosidases, que degradam estes oligossacáridos, poderá prevenir os seus 

efeitos deletérios com simultâneo aumento da disponibilização de energia.  

 

1.2. Objectivos  
 

No seu todo, este trabalho enquadra-se no seguimento de trabalhos anteriormente 

realizados no laboratório de Nutrição Animal da Faculdade de Medicina Veterinária e 

pretende contribuir para a elucidação das propriedades bioquímicas e estruturais de módulos 

não catalíticos que permitem o ancoramento das enzimas aos substratos. Além disso, pretende 

esclarecer a base estrutural que governa a especificidade de complexos coesina-doquerina, 

não descuidando a aplicação de enzimas na alimentação animal. 

Dentro deste contexto, para que o objectivo geral fosse alcançado, foram estabelecidas 

metas específicas, as quais se podem resumir a: 

1 - Resolução da estrutura tridimensional e averiguar quais os determinantes 

moleculares que estão na base da especificidade de um CBM da família 6 presente na celulase 

5B do Cellvibrio mixtus (Fontes et al., 1998).  
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2 – Proceder à caracterização bioquímica e estrutural de um CBM pertencente à família 

11 da enzima bi-funcional Lic26A-Cel5E do Clostridium thermocellum.  

3 - Elucidar a natureza das interacções moleculares proteína-proteína estabelecidas nos 

complexos coesina-doquerina do tipo II, que permite a fixação do celulossoma ao C. 

thermocellum. 

4 - Por fim, para além dos referidos estudos de natureza fundamental, pretende-se 

averiguar o papel das alfa-galactosidases na optimização do valor nutritivo de dietas à base de 

proteaginosas para animais monogástricos, usando como modelo animal leitões após o 

desmame.  

 

1.3. Estrutura da dissertação 
 

Esta dissertação está dividida em oito capítulos. No capítulo 2 revêem-se os 

conhecimentos actuais sobre os principias temas deste trabalho. Desta forma, procedeu-se a 

uma revisão relativa à estrutura e função da parede celular vegetal, às enzimas envolvidas na 

degradação dos seus componentes maioritários e sua organização estrutural, e a uma análise 

dos sinergismos enzimáticos que ocorrem durante a degradação dos polissacáridos vegetais. 

Seguidamente, referimo-nos ao potencial biotecnológico de enzimas que agem sobre os 

polissacáridos da parede celular, e por fim, faz-se uma análise do impacto da suplementação 

enzimática no processo digestivo em suínos. 

No capítulo 3 encontram-se descritas as metodologias e equipamentos utilizados na 

execução do trabalho experimental. No entanto, ao longo dos capítulos respeitantes aos 

resultados e sua discussão (capítulos 4, 5, 6 e 7) procede-se igualmente a uma explicação 

relativa aos materiais e métodos usados especificamente em cada um desses capítulos. Nos 

capítulos 4, 5, 6 e 7 referem-se os resultados obtidos durante a execução deste trabalho e 

discutem-se as suas implicações à luz dos conhecimentos actuais. Assim, estes capítulos 

compreendem os resultados referentes aos objectivos específicos 1, 2, 3 e 4, respectivamente. 

Por último, no capítulo 8 são apresentadas as principais conclusões deste trabalho e indicadas 

algumas sugestões de perspectivas futuras enquadradas no âmbito do presente trabalho. 
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2. Revisão bibliográfica 

 

2.1. Preâmbulo 
 

O aparecimento das primeiras formas de vida ficou intimamente associado com o 

desenvolvimento de barreiras físicas e químicas que permitiram aos primeiros seres demarcar 

o seu espaço intracelular do meio externo. Com a evolução de organismos cada vez mais 

complexos, estas estruturas foram igualmente assumindo graus de especialização e 

funcionalidades maiores, culminando, no caso das plantas verdes, algas, bactérias e fungos, no 

aparecimento de uma parede celular (Fontes et al., 1996). Actuando como um revestimento da 

célula vegetal, a parede celular não só confere protecção e sustentação à célula, como assume 

um papel chave no processo de crescimento, na diferenciação, na comunicação intercelular, 

nos movimentos osmóticos, entre outros (Cosgrove, 2005). 

A complexidade da parede celular vegetal implica que as reacções e mecanismos 

enzimáticos necessários para a sua degradação sejam igualmente complexos. Nos últimos 

anos, o entendimento acerca dos mecanismos envolvidos na degradação molecular dos 

polissacáridos estruturais da parede celular, nomeadamente a celulose e a hemicelulose, 

cresceu significativamente. Verificou-se, assim, que nem todos os organismos utilizam a 

mesma estratégia para degradar os polissacáridos da parede celular, notando-se diferenças 

marcadas entre sistemas funcionando em aerobiose ou em anaerobiose.  

A compreensão e o estudo dos mecanismos envolvidos na degradação biológica da 

parede celular são importantes porque permitem descodificar fenómenos biológicos de 

interesse fundamental, nomeadamente os que dizem respeito a identificação dos mecanismos 

de catálise, estrutura de proteínas, regulação de genes em procariotas e eucariotas inferiores, 

entre outros (Fontes et al., 1996). Além disso, sendo a parede celular o reservatório energético 

mais abundante à disposição da humanidade, a eficiência da sua utilização no fabrico de 

têxteis, papel, madeiras, processamento de polímeros para o fabrico de plásticos, películas, 

colas, entre outros, depende do conhecimento adquirido sobre as enzimas envolvidas nestes 

processos (Heredia et al., 1995; Cosgrove, 2005).  

Neste capítulo apresentamos uma visão geral sobre a constituição da parede celular, 

descrevendo os seus principais polissacáridos e as suas propriedades, assim como, as enzimas 

que actuam na sua degradação. Referimos, também, as diferentes estratégias utilizadas por 

grupos de microrganismos presentes em vários ecossistemas, para extrair a energia e carbono 
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desta macromolécula. Por fim, fazemos algumas referências acerca do processo digestivo de 

leitões e da aplicabilidade destas enzimas, tendo em vista a sua utilização em alimentação 

animal. 

 

2.2. Parede celular vegetal 
 

2.2.1. Arquitectura da parede  
 

A parede celular é composta por diversos polissacáridos estruturalmente distintos, por 

proteínas, por compostos fenólicos e outros materiais que estão dispostos de forma complexa 

(Cosgrove, 1999). A parede celular vegetal dispõe-se por três tipos de camadas: a lamela 

média, a parede primária e a parede secundária (Gibeaut e Carpita, 1994). A primeira camada 

a ser formada aquando a divisão celular é a lamela média, que preenche os espaços entre as 

paredes primárias e as células adjacentes, sendo constituída principalmente por substâncias 

pécticas (Prade, 1999). Uma vez a lamela média formada, os hidratos de carbono começam a 

depositar-se em ambos os seus lados dando origem à parede primária, que é a mais externa 

das duas paredes. Os hidratos de carbono desta parede são sintetizados na superfície da 

membrana citoplasmática e são excretados para fora do plasmalema por exocitose. Possuindo 

características notáveis, a parede primária controla o crescimento da célula e forma a base 

estrutural da planta, pois combina propriedades aparentemente conflituantes, nomeadamente, 

resistência à tensão, elasticidade e estabilidade, mas também a plasticidade estrutural que é 

necessária para responder às condições do ambiente e às exigências de desenvolvimento da 

célula vegetal (Rose e Bennet, 1999).  

De acordo com Cosgrove (1999) a parede celular primária possui duas fases: a fase 

constituída por microfibrilhas de celulose cristalina e a fase da matriz polissacárida, menos 

ordenada, contendo quantidades pequenas de proteína estrutural intercaladas (Figura 2.1). De 

acordo com Brett e Waldron (1996), a composição da matriz é heterogénea variando em 

diferentes partes da parede, em diferentes tipos celulares, em diferentes espécies e 

provavelmente em diferentes fases do ciclo celular. Num grupo numeroso de células a parede 

vegetal resume-se à lamela média e à parede primária. Contudo, outras células especializadas 

(vasculares, epidérmicas e de fibras lenhosas da madeira) desenvolvem uma parede celular 

secundária (Gibeaut e Carpita, 1994; Brett e Waldron, 1996), sendo que o seu aparecimento 

origina algumas modificações na lamela média e na parede primária, tais como a lenhificação. 
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Caracteristicamente, a lenhificação começa na lamela média, espalha-se pela parede primária 

e finalmente estende-se à parede secundária (Heredia et al., 1995). 

 

Figura 2.1: Estrutura da parede celular primária. Esquema simplificado da estrutura da parede 
celular evidenciando o arranjo e a forma como interactuam os seus componentes. As microfibrilhas de 
celulose são sintetizadas por complexos existentes na membrana plasmática, enquanto que a 
hemicelulose e as pectinas, que constituem a matriz de polissacáridos onde a celulose se encontra 
embebida, são sintetizadas no aparelho de Golgi e posteriormente depositadas na superfície da parede 
pelas vesículas. Para uma melhor clareza, a matriz de celulose e hemicelulose apresenta-se em 
destaque no lado direito da figura. O modelo pretende demonstrar as dificuldades encontradas pelos 
microrganismos para efectuarem a hidrólise da biomassa vegetal (Adaptado de Cosgrove, 2005). 
 

2.2.2. Componentes da parede celular vegetal  
 

No reino vegetal, a parede celular desempenha funções de suporte e de formato celular, 

apresentando uma estrutura rígida na qual as microfibrilhas de celulose são o elemento 

arquitectural principal e à volta das quais se encontra ligada, de forma entrelaçada, uma 

matriz complexa composta por hemiceluloses, pectinas, glicoproteínas e substâncias 

aromáticas com características cerosas (Ferreira e Fernandes, 1992). Na lamela média 
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abundam fundamentalmente as pectinas, sendo muitas vezes designadas por cimento péptico, 

enquanto que na parede primária predominam as microfibrilhas de celulose e as 

hemiceluloses (e.g. xilanos, arabinoxilanos, arabinanos, galactanos, arabinogalactanos, 

galactoglucomananos, xiloglucanos, glucanos de ligações tipo β-1,3 e β-1,4). A parede 

secundária, desenvolvida apenas em alguns tipos de células, aparece logo após a parede 

primária, junto à superfície da célula (membrana plasmática), e contém, para além de 

celulose, lenhina, cutina e por vezes suberina (Brett e Waldron, 1996). Para além destes 

compostos, a matriz macromolecular da parede celular vegetal é ainda composta por proteínas 

(estruturais e enzimas), taninos (polifenóis) e calose (composto de cadeias de glucanos com 

ligações do tipo β-1,3 e β-1,4). 

 
2.2.2.1. Celulose 

 

A celulose constitui o material estrutural mais abundante em todas as plantas superiores 

terrestres, sendo formada por um composto linear de unidades de glucose unidas entre si por 

ligações glicosídicas β-1,4. A celulose pode ser representada pela fórmula geral (C6H10O5)n 

em que cada unidade de glucose sofre uma rotação de 180º em relação à sua vizinha, 

conduzindo a que a unidade básica que se repete é, de facto, a celobiose (Figura 2.2) (Béguin 

e Aubert, 1994).  

 

 

Figura 2.2. Estrutura molecular da celulose, em que uma unidade de celobiose se encontra 
destacada (na parte central da cadeia).  
 

Várias moléculas de celulose alinham-se paralelamente estabelecendo entre si pontes de 

hidrogénio ao nível inter e intramolecular entre os grupos OH (Figura 2.3), formando as 

microfibrilhas de celulose (Heredia et al., 1995; Lynd et al., 2002). Por sua vez, a íntima 

associação de microfibrilhas de celulose dá origem a uma macrofibrilha, e estas, quando 

organizadas em grupo, formam a fibra de celulose (Figura 2.3). As fibras de celulose são 

constituídas por regiões cristalinas, que são impermeáveis à água e mais resistentes à 

degradação química e biológica, e por regiões em que o grau de cristalização é muito 

reduzido, que se denominam de não cristalinas ou amorfas. As fortes ligações não covalentes 
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(pontes de hidrogénio), existentes entre as macromoléculas de celulose conferem-lhe 

propriedades únicas, nomeadamente uma forte coesão e estabilidade química, tornando-as por 

isso insolúveis nas regiões cristalinas (Heredia et al., 1995). Dependendo da fonte onde a 

celulose é obtida, as propriedades físicas tais como, o estado cristalino, o grau de 

cristalinidade e o peso molecular são altamente variáveis (Saxena e Brown, 2005). Na 

natureza, grande parte da celulose é produzida como celulose cristalina e é definida como 

celulose do tipo I, em que as cadeias de celulose se apresentam organizadas de forma paralela 

ao longo do eixo da microfibrilha, estabelecendo entre si pontes de hidrogénio. Apenas alguns 

microrganismos produzem naturalmente celulose cristalina do tipo II (cadeias organizadas de 

forma anti-paralela), sendo também produzida por mutantes do Acetobacter xylinum, uma 

bactéria que normalmente produz celulose do tipo I (Saxena e Brown, 2005).  

No estado nativo, as fibras de celulose estão associadas a outros polissacáridos, 

nomeadamente hemiceluloses, pectinas e lenhina. A cristalinidade do material nativo e a sua 

associação com a lenhina são factores condicionadores de uma eficiente hidrólise enzimática 

(Coughlan, 1985). 

 

Microfibrilha

Parede celular vegetal

Pontes de Hidrogénio

Monômero de glucose

Cadeia β-1,4)-glucano (Celulose)

Microfibrilha

Parede celular vegetal

Pontes de Hidrogénio

Monômero de glucose

Cadeia β-1,4)-glucano (Celulose)

Figura 2.3. Elementos que compõem a microfibrilha de celulose da parede celular vegetal. 
Adaptado de Hjemmeside (2006).  
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2.2.2.2. Hemiceluloses 

 

As hemiceluloses são heteropolissacáridos, incluindo glucanos, mananos, arabinanos e 

xilanos, constituindo o segundo grupo de polissacáridos renováveis mais abundantes na 

natureza. As hemiceluloses apresentam-se na forma de homopolímeros (e.g. xilano, em que a 

cadeia principal da molécula é formada por unidades de xilose) ou heteropolímeros (e.g. 

glucomanano, com a cadeia principal formada por unidades de glucose e manose), estando 

intimamente associadas à celulose na parede da célula vegetal. As unidades constitutivas das 

hemiceluloses compreendem: hexoses (manose, glucose e galactose), pentoses (xilose e 

arabinose), podendo ainda apresentar quantidades variáveis de ácido D-glucurónico, ácido D-

4-O-metilglucurónico, ácido D-galacturónico e ainda os grupos O-acetil ou ésteres de ácido 

ferúlico e p-cumárico ligados através de unidades de L-arabinose à cadeia principal (Puls e 

Poutanen, 1989; Saha, 2003). As hemiceluloses não aparecem de uma forma organizada como 

a celulose (formando estruturas cristalinas) mas, posicionam-se de uma forma paralela às 

microfibrilhas de celulose e ligam-se a estas por pontes de hidrogénio, originando uma 

intrincada e complexa malha de polissacáridos (Hayashi, 1989). Além disso, as hemiceluloses 

possuem a propriedade de serem solúveis em soluções básicas diluídas e usualmente inserem-

se nos seguintes grupos: os xilanos, os mananos, os galactoglucomananos, os arabinanos, os 

galactanos e os xiloglucanos.  

 

2.2.2.2.1. Xilano 

 

O principal constituinte da hemicelulose descrito nos cereais e nas madeiras duras é o 

xilano (Coughlan e Hazlewood, 1993), que consiste num cadeia de unidades de D-

xilopiranose unidas por ligações β-1,4 e possui uma estrutura ramificada, apresentando 

regularmente o C2 substituído por uma unidade de ácido α-4-O-metilglucurónico ou por α-L-

arabinofuranose nas posições C2 ou C3 (Heredia et al., 1995). O ácido glucurónico e o éter 4-

O-metil estão ligados à cadeia do xilano por ligações tipo α-1,2. Igualmente, é possível 

encontrar acetilação nas posições C2 e/ou C3 (Coughlan e Hazlewood, 1993), além de se 

encontrar, também, alguns componentes fenólicos, tais como os anéis aromáticos dos ácidos 

ferúlico e p-cumárico, a substituir o C5 nas cadeias de α-L-arabinofuranose (Singh et al., 

2003). Os grupos acetil podem ligar-se aos grupos O-2 e O-3 das unidades de xilose 

constituintes da cadeia principal do xilano, mas o grau de acetilação difere grandemente entre 

xilanos de origens diferentes. 
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Os xilanos com ligações β-1,3 estão presentes em algumas algas marinhas (Dekker e 

Richards, 1976), enquanto que os que possuem ligações β-1,3 e β-1,4 são característicos das 

algas vermelhas como a Rhodymenia palmata (Lahaye et al., 2003). Os xilanos com ligações 

β-1,4 existem na parede celular vegetal dos arbustos e das plantas herbáceas (Coughlan e 

Hazlewood, 1993). Os xilanos dos cereais contem grandes quantidades de L-arabinose e são 

referidos normalmente como arabinoxilanos, ao passo que os xilanos das madeiras duras são 

normalmente referidos como glucuronoxilanos, devido à grande quantidade de ácido D-

glucurónico ligado à cadeia. Como consequência de todas estas características, os xilanos 

formam um grupo de polissacáridos muito heterogéneo. 

 

2.2.2.2.2. Manano, glucomanano e galactomanano 

 

Os mananos podem apresentar-se como uma estrutura linear de unidades de manose 

unidas entre si por ligações glicosídicas β-1,4, ou podem apresentar-se como uma estrutura 

heteropolímera com unidades de manose associada a unidades de glucose por ligações β-1,4, 

formando o glucomanano. Tanto a cadeia de manano puro com ligações β-1,4 como o 

glucomanano são frequentemente decorados por unidades de galactose unidas à cadeia 

principal por ligações α-1,6, assumindo assim a designação de galactomananos ou 

galactoglucomananos, respectivamente (Hogg et al., 2003). Aproximadamente 20 a 30 % dos 

resíduos da cadeia de glucose e de manose sofrem esterificação com grupos acetil no carbono 

C2 e C3 (Vries e Visser, 2001). Os galactomananos constituem a maior fracção das 

gimnospérmicas (madeiras macias) e representam, neste caso, 12 a 15 % da biomassa da 

parede celular vegetal (Vries e Visser, 2001). Embora sejam os polissacáridos de reserva mais 

característicos do endosperma de plantas pertencentes à família Leguminosae, podem 

também, estar presentes em sementes de espécies de outras famílias como a Compositae e a 

Concolvulaceae (Dea e Morrison, 1975). Os galactomananos são solúveis em água e formam 

soluções viscosas e estáveis (Vries e Visser, 2001). A razão manose:galactose e a distribuição 

das unidades de galactose ao longo da cadeia de manose variam, nos galactomananos, de 

espécie para espécie, sendo importante para estudos quimiotaxonómicos e evolutivos 

(Buckeridge et al., 1995).  
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2.2.2.2.3. Xiloglucano 

 

Os xiloglucanos encontram-se presentes nas paredes primárias de várias dicotiledóneas e 

em algumas monocotiledóneas. O xiloglucano consiste numa cadeia principal de moléculas de 

glucose semelhante à celulose. Porém, este hidrato de carbono encontra-se ramificado em 

vários pontos com moléculas de xilose por ligações do tipo α-1,6. Foram identificados dois 

grandes grupos de xiloglucanos na parede celular das plantas: os XXXG e XXGG (Gibeaut e 

Carpita, 1994). Os xiloglucanos tipo XXXG consistem numa cadeia do tipo β-1,4-D-

glucopiranose, na qual três unidades de D-glucose estão decoradas por D-xilopiranose (xilose) 

por ligações do tipo α-1,6, separadas por uma unidade D-glucose não ramificada. Nos 

xiloglucanos tipo XXGG, duas unidades de D-xilose substituem duas unidades de D-glucose, 

seguindo-se duas unidades de D-glucose não ramificadas. As unidades de xilose no 

xiloglucano podem ainda ser ramificadas com os dissacáridos α-1,2-L-fucopiranose-β-1,2-D-

galactopiranose e α-1,2-L-galactopiranose-β-1,2-D-galactopiranose. Por sua vez, a L-

arabinofuranose pode ligar-se à cadeia principal de D-glucose ou aos grupos laterais de xilose 

por ligações α-1,2 (Fry, 1995). Estudos realizados por Hayashi et al. (1987) e Hayashi (1989) 

demonstraram que o xiloglucano não se liga apenas à superfície da microfibrilha, mas 

também se intercala fisicamente com ela durante a sua formação. Os xiloglucanos interagem 

com as microfibrilhas de celulose através da formação de pontes de hidrogénio, contribuindo 

assim para a integridade da estrutura da matriz da celulose (Gibeaut e Carpita, 1994).  

 

2.2.2.2.4. Arabinogalactanos 

 

Os galactanos são polímeros de unidades de galactopiranose, unidos por ligações β-1,4. 

Nas leguminosas, estes polímeros encontram-se decorados com cadeias laterais de arabinose 

constituindo os arabinogalactanos (Gibeaut e Carpita, 1994). 

 

2.2.2.3. Substâncias pécticas 

 

Este termo é utilizado de uma maneira geral, para nos referirmos a um grupo complexo 

de polissacáridos que surgem em menor abundância nas paredes celulares, e que contêm um 

elevado número de unidades de ácido galacturónico. Várias funções são atribuídas às 

pectinas, nomeadamente: determinação da porosidade da parede celular e controlo do trânsito 

de macromoléculas, adesão celular, hidratação através da formação de géis, plasticidade e 
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flexibilidade da parede durante o crescimento e participação em mecanismos de defesa da 

planta ao ataque de organismos patogénicos (Jarvis, 1984). A característica dominante das 

pectinas resulta da existência de uma cadeia linear de unidades de ácido D-galacturónico no 

qual proporções variáveis de grupos ácidos (40 a 60%) estão presentes como ésteres metílicos 

(podendo também conter L-arabinose, D-galactose, L-ramnose, L-fucose, D-glucose e D-

xilose) (Prade, 1999). As pectinas são os polissacáridos mais solúveis da parede celular, 

podendo ser isolados com água quente ou na presença de agentes quelantes de cálcio. A 

estrutura química da pectina está basicamente representada por dois tipos de polímeros: os 

galacturonanos, cujo cadeia principal é formado por resíduos de ácido galacturónico unidos 

entre si por ligações α-1,4 e os ramnogalacturonanos, formados por resíduos alternados de 

ácido galacturónico e ramnose. Entre os galacturonanos mais característicos encontram-se o 

homogalacturonano, o xilogalacturonano, o apiogalacturonano e o denominado 

ramnogalacturonano II. O homogalacturano é um polímero linear de unidades de ácido D-

galacturónico com ligações α-1,4, podendo as unidades estarem acetiladas ou metiladas. Mas 

se o polímero se encontrar decorado com unidades D-xilose, passa a ter a designação de 

xilogalacturonano (Vries e Visser, 2001). O galacturonano denominado ramnogalacturonano 

II é um polímero de baixo peso molecular e a sua estrutura é altamente complexa. Embora o 

seu nome sugira uma estrutura similar ao do ramnogalacturonano I, que será descrito no 

próximo parágrafo, apresenta, na realidade, uma cadeia constituída por 7 a 12 resíduos de 

ácido galacturónico com ligações α-1,4, ramificada em quatro locais diferentes com 

oligossacáridos que se caracterizam por apresentar, além dos resíduos comuns de ramnose, 

galactose, fucose e arabinose, açúcares simples tais como: 2-O-metil-fucose, 2-O-metil-xilose, 

apiose, ácido 2-ceto-3-deoxi-D-manano-octulosónico (KDO), entre outros (Ridley et al., 

2001). 

O segundo grupo de polímeros constituintes da pectina corresponde aos 

ramnogalacturonanos, alguns dos quais contem muitas cadeias laterais, pelos quais esta região 

da pectina se denomina de “região pilosa” Um dos ramnogalacturonanos mais estudados é o 

ramnogalacturonano I (RGI), que é constituído por unidades repetidas do dissacárido[ (1�2)-

α-L-ramnosil-(1�4)-α-D- ácido galactosilurónico]. Os resíduos do ácido galacturónico 

encontram-se geralmente acetilados. As ramificações do polímero ocorrem na sua maior parte 

no O-4 dos resíduos de ramnose com ligações do tipo α-1-4 e são formadas por resíduos ricos 

em açúcares neutros: arabinose, galactose e em quantidades menores fucopiranose (Willats et 

al., 2001). 
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2.2.2.4. Outros constituintes 

 

A lenhina é o terceiro maior componente da parede celular vegetal. É um composto 

polifenólico com uma estrutura complexa, constituída por unidades fenilpropanóicas, 

essencialmente dos álcoois p-hidroxinamílico, coniferílico e sinapílico (Minic e Jouanin, 

2006). Durante o processo digestivo em animais, a lenhina protege a celulose e as 

hemiceluloses da hidrólise enzimática, pois é muito resistente à degradação biológica 

influenciando, assim, de forma adversa, as disponibilidades nutricionais dos compostos da 

parede celular vegetal de natureza glucídica a ela associados (Béguin e Aubert, 1994). 

As ceras vegetais e as cutinas são outros dos compostos presentes na parede celular 

vegetal e possuem uma função predominantemente protectora, formando uma cutícula à 

superfície das folhas, frutos e sementes. São essencialmente ésteres de monoálcoois de 

elevado peso molecular com ácidos gordos saturados. A parede celular vegetal também 

apresenta diversos minerais dos quais se pode destacar a sílica (Ferreira e Fernandes, 1993). 

 

2.3. Degradação enzimática da parede celular vegetal  

 

A celulose, tal como anteriormente referido, é o biomaterial mais abundante da natureza 

sendo a sua degradação, assim como de todos os polissacáridos que constituem a parede 

celular vegetal, efectuada por um vasto número de microrganismos, aeróbios e anaeróbios, 

mesófilos e termófilos, que conseguem utilizar os produtos resultantes da hidrólise da parede 

celular vegetal como fonte de carbono e de energia. Estes microrganismos têm pelo menos 

uma característica em comum: todos eles produzem um reportório de enzimas hidrolíticas que 

actuam cooperativamente de forma a converter os hidratos de carbono estruturais nos seus 

constituintes mais simples, os açúcares (Gilbert e Hazlewood, 1991). Os microrganismos que 

degradam a parede celular vegetal encontram-se em número elevado na superfície do solo, 

local onde os polissacáridos vegetais se acumulam em grande quantidade. Podemos encontrar 

microrganismos aeróbios, como por exemplo os fungos dos géneros Trichoderma e 

Aspergillus (Béguin e Aubert, 1994; Vries e Visser, 2001), assim como bactérias dos géneros 

Bacillus, Microsmonos, Cellvibrio e Pseudomonas (Lynd et al., 2002) e uma vasta gama de 

organismos anaeróbios dos quais as bactérias dos géneros Clostridium (Ng et al., 1977) e 

Thermotoga (Bergquist et al., 1999), assim como os fungos dos géneros Neocallimastix 

(Wood et al., 1986) e Piromyces (Eberhardt et al., 2000), se encontram não só no solo mas 
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também em outros meios como o rúmen, lamas, fontes termais e esgotos (Béguin e Aubert, 

1994), são capazes de efectuar a degradação destes compostos. 

A análise detalhada dos mecanismos moleculares utilizados por bactérias e fungos com 

capacidade celulásica e hemicelulásica, revelou ser em processos muito complexos. Este facto 

deve-se quer à complexidade intrínseca dos polissacáridos estruturais, quer às intricadas 

interacções que estabelecem entre si, quando organizados para formar a parede celular 

vegetal. Segundo Zhang e Lynd (2005), a degradação da biomassa envolve hidrólise 

enzimática, sendo as transformações biológicas mais importantes neste processo: a produção 

de celulases e hemicelulases; a hidrólise dos hidratos de carbono nos seus constituintes mais 

simples, os açúcares; a fermentação das hexoses (glucose, manose e galactose) como das 

pentoses (xilose e arabinose). Os microrganismos que hidrolisam os polissacáridos vêem-se, 

desta forma, obrigados a secretar um número muito elevado de enzimas que potenciam a sua 

acção actuando em sinergismo (Leschine, 1995).  

Nos últimos anos, o entendimento acerca dos mecanismos que estão na base da hidrólise 

dos principais componentes da parede celular vegetal cresceu a um nível que permite antever 

a sua futura utilização na optimização de numerosos processos biotecnológicos. Assim, em 

seguida fazemos uma breve caracterização dos dois microrganismos utilizados e estudados 

neste trabalho. 

 

2.3.1. Breve caracterização da bactéria Cellvibrio mixtus 

 

O Cellvibrio mixtus é uma bactéria saprófita do solo, aeróbia, mesófila e que mostrou 

possuir uma diversidade de enzimas capazes de degradar a parede celular vegetal (Wynne e 

Pemberton, 1986). Segundo Blackall et al. (1985), esta bactéria é caracterizada por ser um 

bacilo ligeiramente curvo, Gram-negativo e com flagelação mista, razão pela qual é conhecida 

por C. mixtus. Este microrganismo demonstrou expressar um grande número de enzimas, em 

que as celulases e as hemicelulases possuem uma arquitectura modular semelhante às enzimas 

de outras bactérias aeróbias.  

No seu reportório estão identificadas as seguintes enzimas: três celulases (endo-1,4-

glucanases), nomeadamente a A (Fontes et al., 1997), B (Fontes et al., 1998) e C (Centeno et 

al., 2006a) em que as duas primeiras pertencem à família 5 das glicósido hidrolases e a última 

à família 16; três xilanases: xilanase A e xilanase B (Millward-Sadler et al., 1995), e a 

xilanase C (Fontes et al., 2000), em que a A pertence à família 11, e as outras duas à família 
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10; uma β-manosidase 5A pertencente à família 5 (Dias et al., 2004); uma α-galactosidase e 

uma manose epimerase (Centeno et al., 2006b). 

 

2.3.2. Breve caracterização da bactéria celulolíticas anaeróbia Clostridium 

thermocellum. 
 

O Clostridium thermocellum é a bactéria mais representativa e melhor caracterizada, do 

ponto de vista da sua capacidade celulolítica, dentro do género Clostridium. É uma bactéria 

anaeróbia, termófila com um crescimento óptimo a 60 ºC que digere com grande eficácia a 

celulose. Apresenta-se sob a forma de bastonete, não possui mobilidade e pode ser encontrada 

em quase todos os materiais orgânicos em decomposição. Os seus esporos são ovais e 

encontram-se numa das extremidades da célula, deformando-a. O interesse demonstrado por 

este microrganismo deveu-se à descoberta de um sistema celulolítico extracelular, a que se 

denominou celulossoma, que se encontra quer à superfície da célula bacteriana quer no meio 

de cultura e que é capaz de degradar eficazmente a celulose cristalina (Bayer et al., 1985). 

 

2.4. Enzimas envolvidas na degradação dos polissacáridos da parede celular 

vegetal 

 

2.4.1. Classificação e nomenclatura das enzimas 
 

A especificidade da enzima para o substrato e as características deste são decisivas para 

a classificação das enzimas. Esta classificação foi estabelecida pela Enzyme Commission (EC) 

e mais tarde pelo International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB), 

sendo expressa no número EC para uma dada enzima. Foram criadas 6 classes distintas: EC 1. 

Oxido-redutases; EC 2. Transferases; EC 3. Hidrolases; EC 4. Liases; EC 5. Isomerases e EC 

6. Ligases. Por exemplo, as 0-glicósido hidrolases têm o código EC 3.2.1.x, onde x representa 

a especificidade do substrato, e em alguns casos, também o mecanismo molecular ou o tipo de 

ligação (e.g. β-1,4, β-1,3, etc). De acordo com esta nomenclatura, o 3 refere-se à classe (e.g 

hidrolases); 3.2 à subclasse (e.g. glicosilases) e 3.2.1 à glicosidase, isto é, enzimas que 

hidrolisam compostos 0-glicósido ou s-glicósido. A extensa lista de enzimas classificadas 

segundo este sistema encontra-se disponível no seguinte endereço: 

http://www.chem.qmw.ac.uk/iubmb/enzyme. De um modo geral as enzimas, através desta 
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classificação, são denominadas e agrupadas de acordo com as reacções que catalizam. Assim, 

temos como exemplo as celulases, que degradam preferencialmente a celulose, as xilanases, 

que por sua vez degradam o xilano, as mananases o manano, as quitinases a quitina, entre 

outras (Bayer et al., 2000). No entanto, de acordo com vários autores, este tipo de 

nomenclatura não é a mais apropriada para classificar as enzimas que degradam 

polissacáridos vegetais. Foram demonstradas limitações nesta classificação que se 

relacionavam com as características da enzima, a estereoquímica do substrato e do produto, e 

a existência de uma lacuna no agrupamento das enzimas que actuam com vários substratos 

(Henrissat, 1991; Davies e Henrissat, 1995; Henrissat et al., 1998; Bayer et al., 2000; Lynd et 

al., 2002).  

Na década de 80 e início da de 90, como resultado da identificação da sequência 

primária de um grande número de enzimas envolvidas na degradação de polissacáridos, foi 

perceptível que as glicósido hidrolases e as transglicosidases poderiam ser agrupadas em 

famílias com base na similaridade partilhada ao nível da sua sequência primária (Henrissat, 

1991; Henrissat et al., 1998). Além disso, os mecanismos enzimáticos (estereoquímica), os 

resíduos catalíticos e a estrutura tridimensional das enzimas demonstraram elevado nível de 

conservação dentro de cada uma destas famílias, fornecendo uma poderosa ferramenta de 

análise destes biocatalisadores. O que mostrou menor conservação dentro da mesma família 

de enzimas foram as especificidades para o substrato. Assim, a classificação das enzimas com 

especificidades aparentes não relacionadas, em famílias agrupadas com base nas homologias 

partilhadas ao nível da sequência primária, levou à primeira classificação global de todas as 

glicósido hidrolases em 1991 (Henrissat, 1991).  

Em tempos mais recentes procedeu-se à classificação das diferentes glicósido hidrolases 

em superfamílias baseada nas estruturas tridimensionais e nos aspectos mecânicos comuns 

identificados entre famílias (Davies e Henrissat, 1995; Henrissat e Davies, 1997; Henrissat et 

al., 1998). Os resíduos presentes nos centros activos, os mecanismos moleculares e a estrutura 

tridimensional estão todos conservados dentro das superfamílias (Davies e Henrissat, 2002). 

Um website bastante elucidativo que disponibiliza a lista das famílias e superfamílias das 

glicósido hidrolases encontra-se disponível em Coutinho e Henrissat (1999) Carbohydrate-

Active Enzymes (CAZY) servidor URL: http://afmb.cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/db.html. Neste 

sistema de classificação as enzimas que interagem, degradam, modificam e criam ligações 

glicosídicas, são agrupadas em cinco classes distintas que incluem: as glicósido hidrolases, as 

glicósido transferases, as liases de polissacáridos, as esterases de hidratos de carbono e os 

módulos de ligação a hidratos de carbono. Para cada família são feitas actualizações 
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periodicamente. As glicósido hidrolases são de todas as mais bem caracterizadas, e são 

responsáveis pela hidrólise das ligações glicosídicas numa reacção ácido-base que pode levar 

a uma inversão ou retenção da configuração anomérica, dependendo da família da enzima. As 

reacções de inversão utilizam um clássico mecanismo de deslocação único, enquanto a 

reacção de retenção é feita através de um mecanismo de deslocação duplo envolvendo a 

formação e subsequente hidrólise de um intermediário covalente. As glicósido hidrolases 

catalizam a degradação da maioria das ligações glicosídicas na natureza. Estas enzimas 

utilizam açúcares doadores activados de forma a conduzir à formação das ligações 

glicosídicas. Tipicamente o grupo de activação pode ser um fosfato, um nucleótido ou um 

lípido fosfato. As liases polissacaridases são outra classe de enzimas que clivam as ligações 

glicosídicas, mas diferem das glicósido hidrolases no mecanismo de reacção. É um 

mecanismo que envolve a substituição do carbono 6, como os encontrados nos ácidos 

glucurónicos e galacturónicos, sendo de particular interesse para a bioquímica da degradação 

de pectatos. As esterases de hidratos de carbono catalizam a remoção dos grupos de acetilação 

O ou N que se encontram a decorar a cadeia. Como um éster consiste num ácido mais um 

álcool, podemos considerar duas classes: aquela em que o açúcar apresenta uma função de 

ácido, tal como a pectina metil éster e aquela e que o açúcar se comporta como um álcool, tal 

como o xilano acetilado.  

Devemos ter em atenção que os autores ressalvam o facto da classificação NC-IUBMB 

ser um instrumento bastante útil, uma vez que impede as ambiguidades e a proliferação de 

nomes triviais no surgimento de novas enzimas, promovendo uma classificação única 

(Henrissat, 1991; Davies e Henrissat, 1995; Lynd et al., 2002). 

 

2.4.1.1. Reacção de hidrólise e/ou transglicosilação 

 

De acordo com Fry (1995) as principais enzimas que degradam a parede celular vegetal 

catalisam reacções de hidrólise e/ou transglicosilação. Entre as hidrolases estão as exo-0-

glicósido hidrolases e as endo-0-glicósido hidrolases. As exo-0-glicósido hidrolases (β-D-

galactosidase, β-D-glucosidase, α-D-xilosidase, etc.) actuam progressivamente sobre poli ou 

oligossacáridos nas extremidades não redutora e redutora, libertando monossacáridos ou 

dissacáridos e, em geral, não hidrolisam a ligação glicosídica do resíduo do açúcar substituído 

por certos grupos como 0-acetil, 0-feruloil-ésteres ou 0-metil-ésteres, frequentemente ligados 

65 



Revisão bibliográfica 

 - 23 - 

a polissacáridos de parede (Fry, 1995; Minic e Jouanin, 2006). No entanto, a maioria 

hidrolisa compostos que possuam o resíduo apropriado de açúcar sem substituições como 

extremidade redutora (Fry, 1995). A actividade de muitas exo-0-glicósido hidrolases pode ser 

quantificada utilizando-se substratos cromogénicos como é o caso do 4-nitrofenil- ou 4-

metilumbeliferil-β-D-glucopiranosídeo, que quando hidrolisados produzem 4-nitrofenol (de 

cor amarela) ou 4-metilumbeliferona (fluorescente), respectivamente (Fry, 1995). As exo-

enzimas possuem sítios activos do tipo “túneis”, onde apenas podem aceitar um substrato 

pelas suas extremidades (Figura 2.4). Estas enzimas, aparentemente, introduzem as cadeias de 

celulose pelo “túnel”, em que unidades sucessivas (ex: celobiose) vão sendo clivadas de 

forma sequencial. No entanto existem ainda exo-enzimas a que alguns autores denominam de 

“verdadeiras exo-enzimas”, pois são totalmente específicas para extremidades de cadeias de 

polissacáridos e apresentam frequentemente o sítio catalítico no interior de “bolsos”, cuja 

forma e a profundidade reflectem o número de sítios de ligação ao substrato e o comprimento 

do grupo liberto (Figura 2.4) (Henrissat e Davies, 1997). 

 

 
Figura 2.4. Estruturas dos diferentes domínios catalíticos. Os resíduos catalíticos (apresentam uma 
coloração vermelha) das glicósido hidrolases são normalmente encontrados em três locais que se 
chamam de bolso (a), fenda (b) e túnel (c). (Davies e Henrissat, 1995).  
 

Por sua vez, as endo-0-glicósido hidrolases (endoglucanases, endoxiloglucanases, 

endomananases, etc.) clivam a cadeia de poliglucanos em qualquer posição, excepto naquela 

muito próxima à extremidade (Fry, 1995). As endoglucanases são frequentemente 

caracterizadas por possuírem uma “ranhura” ou “fenda” na sua estrutura tridimensional onde 

cadeias simples de hidratos de carbono podem adaptar-se e são posicionadas precisamente 

para o ataque catalítico que resulta da acção de resíduos amino acídicos altamente 

conservados (Figura 2.4) (Cosgrove, 1999). As endoglucanases foram, durante muito tempo, 

consideradas celulases, mas têm-se verificado que são também capazes de hidrolisar, em 

graus variáveis, diversos substratos tais como o xilano, o xiloglucano, o β-glucanos e vários 

a b c 
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outros substratos artificiais (Henrissat e Davies, 1997). Algumas famílias de glicósido 

hidrolases incluem tanto as enzimas com actividade exo como endo indicando, assim, 

novamente, que o modo de clivagem pode ser independente do mecanismo catalítico ou da 

estrutura tridimensional. É interessante observar que tanto as endo como as exo-enzimas, 

podem pertencer à mesma família, e que a distinção entre endo e exo se deve à arquitectura do 

sítio activo até dentro da mesma família de enzimas. Por exemplo, as endoglucanases da 

bactéria Thermomonospora fusca e das celobiohidrolases do fungo Trichoderma reesei 

pertencem à família 6 das glicósido hidrolases (Bayer et al., 2000). Apesar das semelhanças 

sequenciais existentes entre ambas, que as classifica na mesma família, os seus módulos 

catalíticos são funcionalmente diferentes. Convém referir que a terminologia de endo e exo, 

relativa ao tipo de acção das enzimas, está actualmente em controvérsia uma vez que existem 

enzimas com capacidade para actuar das duas formas (Sakon et al., 1997; Vries e Visser, 

2001). 

Segundo Fry (1995) a 0-transglicosilação é uma reacção na qual uma molécula, 

contendo o resíduo de açúcar, é clivada e o resíduo é transferido do seu grupo não glicósido 

para uma molécula que contém um grupo álcool. A molécula clivada é denominada substrato 

doador e a que contém o álcool de substrato receptor. Se a ligação rompida no substrato 

doador estiver numa extremidade não redutora, a reacção é denominada exo-transglicosilação; 

de outro modo é chamada de endo-transglicosilação. Muitas glicósido hidrolases catalisam 

ambas as reacções: de hidrólise e de transglicosilação. As glicósido hidrolases e as 

transglicosilases são classificadas separadamente e somente aquelas que apresentam elevada 

razão transglicosilação:hidrólise são classificadas como transglicosilases.  

 

2.4.2. Degradação da celulose  
 

A conversão enzimática da celulose em glucose é uma tarefa complexa devido à 

natureza física do substrato. Na sua forma nativa, a celulose é composta principalmente de 

fibras cristalinas insolúveis, nas quais as pontes de hidrogénio mantêm várias moléculas de 

celulose unidas entre si. Adicionalmente, as fibras são embebidas numa matriz de 

hemicelulose e lenhina, a qual reduz a acessibilidade às enzimas celulolíticas, tal como 

referido anteriormente (Béguin, 1990).  

Um vasto número de microrganismos secretam numerosas enzimas celulolíticas, 

designadas genericamente por celulases. Estas celulases são muitas vezes descritas como um 

grupo complexo de enzimas que actuam de forma sinérgica. Este grupo reúne: 
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Endoglucanases (EC 3.2.1.4) (EG) são enzimas que catalisam a hidrólise interna de 

ligações β-1,4-D-glicosídicas da celulose formando gluco-oligossacáridos. Podem hidrolisar 

também ligações β-1,4 e D-glucanos contendo ligações β-1,3. As endoglucanases são também 

conhecidas como celulases, endo-β-1,4-glucanases, carboximetilcelulases ou avicelases. Os 

seus substratos naturais são a celulose e o xiloglucano, apresentando especificidade variável 

sobre a carboximetilcelulose (CMC), a Avicel (celulose cristalina), o β-glucano e o xilano. 

Celulose β-1,4-celobiosidase (EC 3.2.1.91) (CBH) conhecida também como 

exoglucanase, celobiohidrolase ou β-1,4-celobiohidrolase. Estas enzimas catalisam a hidrólise 

de ligações β-1,4-D-glicosídicas na celulose e celotetraose, libertando sequencialmente a 

glucose na forma de dímero (celobiose) ou monómero das extremidades redutoras ou não 

redutoras das cadeias de celulose. 

β-glucosidase (EC 3.2.1.21), conhecida também como celobiase. Catalisa a hidrólise de 

celobiose em D-glucose, ou seja, disponibiliza os monómeros de glucose. Apresenta ampla 

especificidade por β-D-glicósidos, podendo hidrolisar também β-D-galactósidos, α-L-

arabinósidos, β-D-xilósidos e β-D-fucósidos.  

β-1,3(4)-endoglucanase (EC 3.2.1.6), conhecida também como laminarinase. Esta 

enzima catalisa a hidrólise interna de ligações β-1,3 ou β-1,4 da glucose em D-glucanos. Tem 

como substrato a laminarina, liquenano e D-glucano. É uma enzima diferente da β-1,3-endo-

D-glicosidase (EC3.2.1.39), embora ambas hidrolisem o substrato laminarina (Vries e Visser, 

2001; Levy et al., 2002). 

As endoglucanases apresentam elevada actividade sobre o substrato celulósico solúvel 

carboximetilcelulose (CMC), enquanto que as exoglucanases hidrolisam preferencialmente 

substratos artificiais tais como o p-nitrofenil-β-D-celobiósido e o metilumberiferil-β-D-

celobiósido. A hidrólise de formas cristalinas depende quase sempre da acção sinérgica destes 

diferentes tipos de enzimas (Fontes et al., 1996). Assim, as endoglucanases actuam 

activamente sobre as microfibrilhas de celulose nas regiões amorfas, criando locais de 

actuação para as celobiohidrolases. As β-glucosidases por outro lado impedem a acumulação 

de celobiose, cuja presença inibe a actuação das celobiohidrolases (Béguin e Aubert, 1994). 

As endoglucanases e as celobiohidrolases degradam celodextrinas solúveis e celulose amorfa, 

enquanto somente as celobiohidrolases, com notáveis excepções, degradam eficientemente a 

celulose cristalina (Schülein, 2000). As endoglucanases, que clivam a celulose internamente, 

pertencem fundamentalmente às famílias 5 e 9 das glicósido hidrolases e as exoglucanases, 

que atacam a celulose nas pontas redutoras ou não redutoras, pertencem à família 48. As 
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endoglucanases da família 9 são versáteis, visto que não se limitam a degradar as moléculas 

internamente, mas também actuam de forma progressiva ao longo da cadeia desde o local de 

clivagem (Gaudin et al., 2000). 

Domínios catalíticos com sequências similares apresentam diferentes especificidades 

(exo ou endo), o que sugere que esta actividade seja consequência de detalhes na estrutura 

tridimensional. A endoglucanase CelB de Caldocellum saccharolyticum tem um domínio 

exoglucanase na extremidade amínica da cadeia polipéptica (extremidade N-) e outro domínio 

endoglucanase na extremidade carboxílica (extremidade C-) os quais pertencem a diferentes 

famílias, sendo uma enzima bifuncional (Gilkes et al., 1991). 

A respeito da capacidade hidrolítica das celulases, algumas são capazes de efectuar 

transglicosilação. Por exemplo, Kono et al. (1999) relatam a capacidade transglicosídica de 

uma celulase de Trichoderma viride, enquanto Bok et al. (1998) descrevem uma celulase 

(CelB) de Thermotoga neopolitana com alta capacidade para efectuar transglicosilação. 

 

2.4.3. Degradação das hemiceluloses 
 

Tendo em vista que as hemiceluloses constituem um grupo diversificado de 

polissacáridos, a sua completa degradação necessita da acção cooperativa de um grupo 

diversificado de enzimas hidrolíticas. Quando comparamos a degradação da celulose com a da 

hemicelulose, esta última é muito mais complexa, porque para além das enzimas necessárias à 

degradação da cadeia polimérica principal, são necessários consórcios enzimáticos que 

removam as cadeias laterais características destas estruturas (Hazlewood e Gilbert, 1993). As 

endoxilanases β-1,4 (EC 3.2.1.8) formam o principal grupo de enzimas envolvidas na 

degradação do xilano. Estas enzimas pertencem principalmente às famílias 10 e 11 das 

glicósido hidrolases (http://afmb.cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/db.html) e tratam-se de 

endoenzimas que clivam, aleatoriamente, a cadeia principal de xilano, libertando xilo-

oligossacáridos (Kulkarni et al., 1999). A degradação completa da cadeia de xilano ocorre por 

uma acção sinérgica de endo e exo xilanases (β-xilosidases) (EC 3.2.1.37), sendo estas 

últimas, as que hidrolisam os xilo-oligómeros de xilose de baixa massa molecular em 

monómeros de xilose. De acordo com Biely (1985) a remoção dos grupos laterais é catalisada 

por α-glucuronidases (EC 3.2.1.134), α-L-arabinofuranosidases (EC 3.2.1.155) e 

acetilesterases (EC 3.1.1.72), conforme ilustrado na Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Representação teórica da estrutura de duas moléculas de xilano e dos locais onde as 
enzimas actuam. Ac: grupo acetil; Arab: L-arabinofuranose; MeGIA: ácido-4-0-metilglucurónico; 
Xil: xilose. (Fonte: Biely, 1985) 

 

No caso do manano, a parte central da molécula é hidrolisada por β-1,4 endomananases 

(EC 3.2.1.78), produzindo manobiose e oligossacáridos, os quais são clivados por β-

manosidases (EC 3.2.1.25) para libertar manose (Braithwaite et al., 1995). As β-manosidases 

são exo-enzimas geralmente associadas às famílias 1 e 2 das glicósido hidrolases 

(http://afmb.cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/db.html). A degradação completa dos glucomananos e 

dos galactoglucomananos depende também da acção das β-glucosidases (EC 3.2.1.21) e das 

α-galactosidases (EC 3.2.1.22), que removem as cadeias laterais de unidades de galactose, 

associadas colateralmente à cadeia polimérica principal de galactomananos, na posição O-6 

(Vries e Visser, 2001). 

As hemiceluloses que degradam β-glucanos das paredes celulares vegetais são 

genericamente denominadas por β-glucanases, pois hidrolisam ligações glicosídicas mistas 
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dos tipos β-1,3 e β-1,4. As liquenases (β-1,3-1,4-D-glucano hidrolases, EC 3.2.1.73), 

hidrolisam ligações β-1,4 adjacentes a ligações β-1,3 em substratos que contêm estas duas 

ligações, como no caso do liquenano, e podem ser membros das famílias 8, 16, 17 ou 26 das 

glicósido hidrolases. As laminarinases (EC 3.2.1.39) só hidrolisam ligações β-1,3 de glucanos 

de ligações β-1,3, como é o caso da laminarina, estando incluídas nas famílias 18 e 81 das 

glicósido hidrolases (Bayer et al., 2000). 

Dentro do grupo das hemicelulases que removem grupos laterais há a destacar: as α-L-

arabinofuranosidases (EC 3.2.1.55), incluídas actualmente nas famílias 43, 51 e 62 das 

glicósido hidrolases (http://afmb.cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/db.html), e que hidrolisam as 

extremidades redutoras das ligações α-L-arabinofuranosídicas em arabinoxilanos, L-

arabinanos e outros hidratos de carbono contendo arabinose; as α-D-glucuronidases (EC 

3.2.1.39), incluídas na família 67 das glicósido hidrolases e que removem ligações colaterais 

do tipo α-1,2, de unidades de ácido glucurónico e as esterases de acetilxilano (EC 3.1.1.72), 

de ácido ferúlico (EC 3.1.1.73) e de ácido p-cumárico (EC 3.1.1.-) (Collins et al., 2005). 

Para além das enzimas referidas existem ainda outras tais como as pectinases, as 

lenhinases e as proteases entre outras, mas que não serão aqui mencionadas por não estarem 

no âmbito deste trabalho.  

 

2.4.4. Esterases que actuam sobre hidratos de carbono  
 

Muitos dos polissacáridos das paredes celulares vegetais apresentam-se sob a forma 

acetilada. Esta acetilação impede o ataque das glicósido hidrolases à parede vegetal. Para 

contornar este efeito, alguns microrganismos desenvolveram um grupo de enzimas, as acetil 

esterases, cuja função consiste na remoção dos grupos acetil destes polissacáridos, deixando 

desta forma o caminho livre à actuação das glicósido hidrolases (Figura 2.5). Os constituintes 

das cadeias laterais do xilano, por exemplo, são compostos não só por açúcares, mas também 

por resíduos acídicos (acético, ferúlico e o p-cumárico) ligados a grupos de arabinose. As 

esterases que actuam sobre hidratos de carbono catalizam a remoção destes resíduos, 

encontrando-se nos nichos ricos em celulose e hemiceluloses (Borneman et al., 1993). Estas 

enzimas apresentam-se por vezes como módulos independentes, separados por sequências de 

ligação de outros módulos catalíticos, celulolíticos e hemicelulolíticos, na mesma cadeia 

peptídica (Bayer et al., 2000). Tal como as glicósido hidrolases estas enzimas estão 
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classificadas em 15 famílias de acordo com as suas homologias sequenciais e estruturais 

(http://afmb.cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/db.html, acedido em Março de 2008). 

 

2.5. Organização estrutural das enzimas 
 

Uma consideração importante é o facto de muitas enzimas activas sobre hidratos de 

carbono serem modulares, consistindo em um ou mais domínios catalíticos ligados a um ou 

mais domínios não catalíticos (Davies e Henrissat, 2002). A primeira função descrita para os 

módulos não catalíticos foi a de ligação a polissacáridos insolúveis tais como celulose, quitina 

e amido, tendo sido denominados de CBMs (do inglês Carbohydrate Binding Modules) (ex. 

CBM22, CBM15 e CBM6) (Charnock et al., 2000; Czjzek et al., 2001; Szabó et al., 2001). 

Outra das funções dos módulos não catalíticos é a ligação proteína-proteína fundamental para 

a organização de complexos multienzimáticos (Gilkes et al., 1991; Fontes et al., 1995). 

Embora a arquitectura modular exemplificada no Quadro 2.1 seja típica da maioria das 

celulases e hemicelulases e também de outras enzimas tais como as amilases e quitinases, 

verificou-se que alguns microrganismos celulolíticos e algumas plantas superiores produzem 

enzimas com um único domínio catalítico (Tomme et al., 1995).  

 
Quadro 2.1. Representação de algumas subunidades celulossomais do género Clostridium. As 
estruturas celulossomais modulares estão indicadas com as abreviações: CBM, modulo de ligação a 
hidratos de carbono; CE, esterase de hidratos de carbono; DS1, domínio doquerina do tipo 1; GH, 
glicósido hidrolase; Ig, módulo semelhante à imunoglobulina; PL, linker rico em prolina. (Adaptado 
de Doi e Kosugi, 2004). 
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A maioria das endoglucanases e celobiohidrolases produzidas por fungos são 

constituídas por um domínio catalítico e um módulo de ligação à celulose da família 1 

(CBM1) na extremidade C-, que se encontram unidos por uma região rica em resíduos de 

prolina e em hidroxi-aminoácidos (treonina e serina) (Gilkes et al., 1991). Contudo, em outras 

β-glucosidases produzidas por fungos temos um módulo de ligação à celulose N-terminal, 

enquanto outras, como é o caso de Neocallimastix spp, não possuem módulos de ligação a 

celulose, mas possuem unidades repetidas na posição C-terminal. (Black et al., 1994; Tomme 

et al., 1995).  

 

2.5.1. Domínios catalíticos 
 

Os domínios catalíticos das glicósido hidrolases encontram-se classificados em 112 

famílias de acordo com a homologia partilhada ao nível da sequência primária (Henrissat, 

1991; Henrissat et al., 1998; http://afmb.cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/db.html, acedido em 

Março de 2008). Estas famílias, por sua vez, estão agrupadas em 14 clãs ou superfamílias 

(e.g. GH-A, GH-B, GH-C, etc), com base nas semelhanças estruturais identificadas entre 

membros de diferentes famílias, utilizando o critério da conservação da estrutura 

tridimensional, actividade catalítica e mecanismo de ruptura das ligações glicosídicas 

(Henrissat et al., 1998). De acordo com este sistema, as enzimas que pertençam a uma 

determinada família serão designadas consoante a especificidade catalítica, ou seja, os nomes 

das enzimas são baseados no seu substrato principal, no seu número de família e na ordem de 

descoberta, de forma que enzimas relacionadas possam ser facilmente identificadas. Por 

exemplo, a primeira celulase da família 7 do Trichoderma reesi foi designada de Cel7A. 

Ainda como exemplo, duas enzimas da família 5 serão designadas por Cel5 ou Man5, 

consoante a sua especificidade se direccione para a celulose ou para o manano, 

respectivamente. Quando um organismo produz múltiplas celulases ou mananases, da família 

5, por exemplo, as mananases são conhecidas como Man5A, Man5B, etc., e as celulases como 

Cel5A, Cel5B, etc., em que a letra A e B corresponderão à ordem pela qual as enzimas foram 

sendo descobertas (Henrissat et al., 1998). Por outro lado, enzimas com sequências 

aparentadas muitas vezes demonstram diferentes actividades catalíticas, como por exemplo a 

família GH5, que contêm enzimas classificadas como mananases, celulases, β-1,4 glucanases, 

xilanases, e endoglucoceramidases (Henrissat et al., 1995). Assim, nesta classificação, 

enzimas com especificidades para diferentes substratos são encontradas na mesma família, 

indicando uma evolução divergente tal como acontece com as famílias 1, 5, 13 e 16 (Davies e 
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Henrissat, 1995). Por outro lado, enzimas que hidrolisam o mesmo substrato são encontradas 

em diferentes famílias. Por exemplo as celulases encontram-se em 11 famílias o que sugere 

uma evolução convergente (Henrissat et al., 1995).  

 

2.5.1.1. Mecanismos de catálise 

 

O mecanismo de hidrólise da celulose e hemicelulose ocorre, regra geral, por catálise 

ácida, sendo usualmente promovida pelos resíduos aspartato e/ou glutamato, tal como no caso 

da lisozima (Béguin e Aubert, 1994). Estes resíduos, que se encontram nos centros activos das 

enzimas, são usualmente conservados durante a evolução e estão directamente envolvidos na 

reacção catalítica (Gilkes et al., 1991). Um actua como catalisador ácido, promovendo a 

protonação do átomo de oxigénio da ligação glicosídica. Conforme o modo de acção do 

segundo resíduo, a reacção resulta na retenção da configuração do carbono anomérico ou na 

sua inversão. Assim, o segundo resíduo actua como nucleófilo, podendo interagir 

electrostaticamente com o exocarbanião intermediário, no caso das enzimas com retenção da 

configuração, ou promovendo a formação de um grupo hidroxilo (OH-) a partir de uma 

molécula de água, nos casos em que se dá inversão da configuração anomérica (Sinnot, 1990). 

A reacção termina com uma simples ou dupla deslocação molecular obtendo-se, 

respectivamente, uma inversão ou uma retenção da configuração do carbono anomérico do 

polissacárido hidrolisado (Davies e Henrissat, 1995). 

 

2.5.1.2. Estrutura dos domínios catalíticos 

 

Normalmente, as proteínas apresentam a sua estrutura terciária formada por um conjunto 

de folhas do tipo β, α, ou ambas, interagindo com átomos da cadeia péptica por pontes de 

hidrogénio, estabilizadas por interacções hidrofóbicas e pontes dissulfídicas. Os domínios 

catalíticos das enzimas, apresentam estruturas bastante variadas, sendo predominante na 

maioria das famílias das glicósido hidrolases, aquelas que são formadas por dobras designadas 

de (β/α)8 TIM barrel (barril) (TIM, refere-se ao facto desta estrutura ter sido observada pela 

primeira vez na triose fosfato isomerase) (Davies e Henrissat, 1995; Warren, 1996). No 

entanto é possível encontrar outro tipo de dobras, tais como hélices β, sanduíches β e barril 

(α/α)6 (http://afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/acc.html).  
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2.5.2. Módulos de ligação a hidratos de carbono  

 

Além de módulos catalíticos, as enzimas que clivam polissacáridos estruturais possuem 

um ou mais módulos não catalíticos que se denominam de módulos de ligação a hidratos de 

carbono (CBMs). Um CBM é definido como uma sequência de aminoácidos contínua (cerca 

de 30 a 200) que, fazendo parte de uma enzima que degrada hidratos de carbono, permite a 

ligação da enzima a um ou mais polissacáridos (Boraston et al., 1998; Boraston et al., 1999). 

São os CBMs que medeiam o contacto prolongado da enzima com o substrato alvo, quer por 

aumentarem a concentração de enzima na superfície do substrato, quer por poderem contribuir 

para uma modificação estrutural, maior ou menor, do substrato, potenciando assim a 

actividade catalítica da enzima (Bolam et al., 1998; Teeri et al., 1998; Tomme et al., 1998; 

Fernandes et al., 1999; Boraston et al., 2004). Os CBMs foram inicialmente classificados 

como domínios de ligação à celulose (CBD-Cellulose Binding Domains), resultante da 

descoberta de vários módulos que se ligavam à celulose cristalina (Gilkes et al., 1988; 

Tomme et al., 1988). No entanto, nem todos os CBMs se ligam exclusivamente à celulose, 

tendo posteriormente sido descobertos outros módulos com especificidade para outros 

polissacáridos (Shoseyov et al., 2006). Enzimas como as glucoamilases e as quitinases, que 

degradam polissacáridos insolúveis como o amido e a quitina, também possuem CBMs, 

verificando-se que a arquitectura modular não se restringe apenas às glicósido hidrolases das 

paredes celulares vegetais (Watanabe et al., 1994; Sorimachi et al., 1997). Stalbrand et al. 

(1995) e Margolles-Clark et al. (1996) identificaram no T. Reesi CBMs em hemicelulases, 

numa endomananase e em acetilxilanoesterases. Foram também reconhecidos CBMs em 

esterases do Penicillium funiculosum (Kroon et al., 2000), em isomaltodextranase do 

Arthrobacter globiformis (Hatada et al., 2004), em arabinofuranosidases do Aspergillus 

kawachii e do Cellvibrio japonicus (Bolam et al., 2004; Miyanaga et al., 2004), em β-

agarases da bactéria marinha JAMB-A94 (Ohta et al., 2004), em β-glucosidases do 

Phanerochaete chrysosporium (Lymar et al., 1995) e em dextrinases do Paenibavillus sp. 

(Finnegan et al., 2005). A suposta presença de CBMs em endoglucanases de plantas também 

foi identificada (Catala e Bennet, 1998; Palomer et al., 2004). Recentemente, uma proteína 

pequena de pólen de oliveira denominada “Ole e 10” (10 KDa) foi identificada e verificou-se 

que se liga especificamente a β-1,3-glucanos. Esta proteína foi descrita como um CBM 

independente e representa o primeiro membro da nova família de CBMs, a família 43 (Barrel 

et al., 2005). Assim foram caracterizados CBMs que reconhecem celulose cristalina, celulose 
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não cristalina, quitina, β-1,3-glucanos e β-1,3-1,4 glucanos, xilanos, mananos, galactanos e 

amido, enquanto outros CBMs demonstram especificidade do tipo das lectinas e ligam-se a 

uma variedade de glucanos na superfície da célula (Boraston et al., 2004). 

Embora os CBMs que se ligam à celulose cristalina tenham sido identificados em 

diferentes glicósido hidrolases tais como celulases, xilanases, mananases, xilano esterases, 

arabinofuranosidases e pectinases, aparentemente a especificidade dos CBMs reflecte de 

forma frequente a especificidade do módulo catalítico da enzima a que se encontra associado 

(Fernandes et al., 1999; Stoll et al., 2000). Com raras excepções, o CBM está ligado ao 

módulo catalítico por uma série de aminoácidos altamente glicosilados, que se denomina de 

sequência de ligação ou linker (Harhangi et al., 2003).  

Os CBMs, tal como as glicósido hidrolases, são classificados em famílias baseadas na 

semelhança da sua sequência primária (Boraston et al., 1999). Actualmente, estão descritas 51 

famílias de CBMs (http://afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/acc.html, acedido em Março de 2008). A 

localização do CBM tanto pode ser na extremidade C- como N-, podendo ocasionalmente 

estar no centro da cadeia polipeptídica. Foram elucidadas estruturas tridimensionais de 25 

membros das famílias de CBMs, muitas delas conjuntamente com os seus ligandos, 

permitindo uma melhor compreensão dos mecanismos de reconhecimento e interacção do 

CBM com o ligando (Boraston et al., 2004, Hashimoto et al., 2005). Os resultados destes 

estudos indicam que os CBMs de diferentes famílias são estruturalmente similares e a 

capacidade de ligação ao hidrato de carbono pode ser atribuída, pelo menos em parte, a 

aminoácidos aromáticos que formam uma superfície hidrofóbica de interacção (Gilkes et al., 

1991; Tomme et al., 1995; Bayer et al., 1998a). A recente elucidação da estrutura de 

diferentes CBMs formando um complexo com ligandos oligossacáridos permitiu uma 

compreensão preciosa de como estas proteínas reconheciam o substrato alvo (Szabó et al., 

2001; Jamal-Talabani et al., 2004). 

 

2.5.2.1. Nomenclatura dos CBMs 

 

O termo CBM foi proposto em 1999, para substituir o termo CBD, como sendo mais 

inclusivo de forma a descrever os módulos não catalíticos que se ligam a outros hidratos de 

carbono que não a celulose (Boraston et al., 2004). A sigla CBM é usada geralmente, 

utilizando-se apenas a sigla CBD para um subgrupo de CBMs que se ligam especificamente à 

celulose. 
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Um sistema semelhante ao da nomenclatura das glicósido hidrolases foi adoptado para a 

designação dos CBMs. Na sua forma mais simples um CBM é designado pela sua família, i.e. 

o CBM da família 17 da Cel5A do Clostridium cellulovorans é designado por CBM17, 

podendo igualmente incluir-se a designação do organismo assim como a enzima do qual 

derivou, passando a denominar-se CcCBM17 ou CcCel5ACBM17. Quando as glicósido 

hidrolases possuem mais que um CBM, pertencentes à mesma família, o número 

correspondente à posição do CBM na enzima relativamente ao N-terminal é incluída. Por 

exemplo, o Clostridium stercorarium possui três CBMs da família 6. Assim, o primeiro CBM 

é referido como CsCBM6-1, o segundo CsCBM6-2 e o terceiro CsCBM6-3 (Boraston et al., 

2004). 

 

2.5.2.2. Ligação dos CBMs e hidrólise dos polissacáridos 

 

Os CBMs têm três principais funções no que diz respeito à sua relação com as celulases 

e hemicelulases: (i) um efeito de proximidade, (ii) uma função de direccionamento do módulo 

catalítico e (iii) uma capacidade de ruptura da estrutura dos polissacáridos estruturais. A 

remoção do CBM da enzima faz diminuir drasticamente a actividade da enzima para com os 

polissacáridos insolúveis (Bolam et al., 1998; Zverlov et al., 2001; Boraston et al., 2003a; Ali 

et al., 2005). No entanto, verificou-se que a eliminação de CBMs, através da excisão 

proteolítica ou de truncagem genética, não tem efeito na actividade da enzima correspondente 

para com substratos solúveis (e.g. a carboximetilcelulose (CMC) ou beta-glucanos da cevada) 

(Hall et al., 1995; Tomme et al., 1995; Bolam et al., 1998; Charnock et al., 2000).  

Devemos ter em atenção que muitos CBMs são constituintes dos locais de ligação das 

glicósido hidrolases aos substratos, e são essenciais na especificidade do substrato e no modo 

de acção das enzimas (Boraston et al., 2004). Um outro estudo muito interessante, foi 

realizado por Najmudin et al. (2006), com o CBM da família 44 da enzima bifuncional 

CtCel9Dcel44A do C. thermocellum. Este CBM mostrou potenciar a actividade do módulo 

catalítico celulolítico quando o substrato (celulose) se encontrava na presença de um grupo de 

substratos não-alvo para a enzima em causa. Foi igualmente, demonstrado que um CBM22 

era capaz de alterar a especificidade de uma xilanase da família 10 transmutando a sua 

actividade para uma β-1,4-β-1,3-glucanase (Araki et al., 2004).  
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2.5.2.3. Tipos de módulos de ligação a hidrato de carbonos  

 

Embora as famílias de CBMs sejam agrupadas com base na estrutura e organização 

molecular destes módulos, verificou-se que esta classificação não permite predizer a função e 

a especificidade de cada CBM considerado individualmente. Nestes últimos anos, a análise de 

estruturas tridimensionais de módulos de CBMs indicou que a topologia dos locais de ligação 

com os hidratos de carbono reflecte a estrutura do ligando. Consequentemente, uma 

classificação baseada nas similaridades funcionais e estruturais foi proposta, de forma a 

agrupar os CBMs em três grupos tendo por base o mecanismo de interacção com os ligandos. 

Assim, os CBMs foram classificados nos tipos A, B e C (Figura 2.6), em que os CBMs do 

tipo A são os que se ligam à superfície, ou seja, interagem com polissacáridos cristalinos 

insolúveis tais como a celulose ou quitina; os do tipo B, ligam-se a cadeias individuais de 

polissacáridos solúveis ou insolúveis, e os do tipo C, ligam-se a pequenos açúcares (Boraston 

et al., 2004).  

 

Tipo BTipo A Tipo CTipo BTipo A Tipo C
 

Figura 2.6. Estruturas de CBMs dependendo do seu tipo funcional. Tipo A: CBM da família 2, 
CfCBM2 da C. fimi (Xu et al., 1995); TipoB: CBM da família 11, Lic 26A-Cel5E do C. thermocellum 
(Neste trabalho); Tipo C: CBM da família 9, TmCBM9-2 da Thermotoga maritima (Notenboom et al., 
2001). 
 

Os CBMs do tipo A incluem membros das famílias 1, 2a, 3, 5 e 10. O local de ligação 

possui uma arquitectura planar hidrofóbica que é complementar às estruturas planares 

apresentada pela celulose cristalina e pela quitina (McLean et al., 2000). Os CBMs do tipo A 

apresentam pouca ou nenhuma afinidade para hidratos de carbono solúveis (Fujimoto et al., 

2002).  

No caso dos CBMs do tipo B, o local de interacção com o ligando apresenta-se sob a 

forma de fenda ou ranhura, o que promove a inserção e a acomodação da molécula do hidrato 
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de carbono. Esta topologia permite ao CBM ligar-se à cadeia do polissacárido solúvel, 

ocorrendo a ligação numa sequência de três a seis resíduos da cadeia (Gilbert et al., 2002). A 

ligação dos CBMs do tipo B é determinada pelo grau de polimerização do ligando, tendo sido 

demonstrado um aumento da afinidade para ligandos com grau de polimerização de 4 a 6, ao 

passo que para oligossacarídeos com grau de polimerização inferior a 3 a afinidade é reduzida 

ou nula (Boraston et al., 2004). Os CBMs do tipo B encontram-se por exemplo nas famílias 

2b, 4, 6, 11, 15, 17, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 36 e 40 (Boraston et al., 2004). Tal como nos 

CBMs do tipo A, nos do tipo B os resíduos aromáticos desempenham um papel fundamental 

na ligação do hidrato de carbono e a orientação destes aminoácidos é determinante para a 

especificidade do CBM (Simpson et al., 2000). No entanto, ao contrário dos CBMs do tipo A, 

nos do tipo B a mediação entre o CBM e o ligando por pontes de hidrogénio tem um papel 

crucial na determinação da sua afinidade e especificidade ao ligando (Boraston et al., 2004).  

Os CBMs do tipo C ligam-se a mono, di ou tri-sacáridos, carecendo a sua topologia de 

qualquer fenda como no tipo B (McCartney et al., 2006). Contudo a diferença entre os CBMs 

do tipo B e tipo C pode ser bastante subtil. Por exemplo, o modulo CBM6 da xilanase do 

Clostridium stercorarium, classificado como pertencente ao tipo B, apresenta uma dobra 

(prega) muito semelhante à do tipo C da família 32, mas aparentemente liga-se a 

polissacáridos maiores (Boraston et al., 2003a). Todavia, é notório que a interacção entre os 

CBMs do tipo C e o ligando é fundamentalmente mediada por pontes de hidrogénio (Boraston 

et al., 2004). Os CBMs do tipo C incluem exemplos das famílias 9, 13, 14, 18 e 32. Membros 

das famílias 13, 14 e 18 foram primeiramente descobertos como lectinas com actividade de 

ligação a pequenos açúcares e só mais tarde é que foram incluídos nas famílias de CBMs 

devido à sua presença numa série de glicósido hidrolases (Boraston et al., 2004). Finalmente, 

enquanto a especificidade dos CBMs do tipo A se restringe a polissacáridos insolúveis como 

por exemplo a celulose sendo, no entanto, característicos não só de celulases mas também de 

xilanases, mananases, pectinases entre outras, a especificidade dos CBMs do tipo B reflecte a 

especificidade para os substratos dos módulos catalíticos aos quais se encontram associados. 

Assim, foram até ao momento caracterizados CBMs do tipo B com especificidades tão 

diversas como sejam de ligação ao xilano, beta-1,4-glucano, laminarina, liquenano, manano, 

entre outras (Bolam et al., 2004; McCartney et al., 2006). Um aspecto interessante relacionado 

com a função dos CBMs consiste na presença característica de normalmente mais que um 

CBM em polissacaridases (Fontes et al., 1998). Existe alguma evidência indicando que os 

CBMs podem cooperar durante a ligação aos hidratos de carbono, sendo este mecanismo 
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extensível não só a módulos da mesma família mas também a módulos provenientes de 

famílias diferentes. 

 

2.5.2.4. Determinantes estruturais da especificidade de ligação do CBM 

 

2.5.2.4.1. Cadeias laterais dos aminoácidos aromáticos, topografia do local de ligação e 

conformação do ligando  

 

A diferença mais significativa entre os CBMs do tipo A e B relaciona-se com a 

topografia do local activo que é determinante para a especificidade da ligação. O enrolamento 

do tipo sanduíche β predomina entre os CBMs, e suporta uma variedade de topologias ou 

locais de ligação. Os dois maiores factores que condicionam a topologia do local de 

interacção com o hidrato de carbono relacionam-se com a localização das cadeias laterais dos 

aminoácidos aromáticos e a forma e orientação das ansas na vizinhança dos locais de ligação 

que reflectem a conformação do ligando (Boraston et al., 2004). A interacção das cadeias 

laterais dos aminoácidos aromáticos com o ligando é fundamental para o reconhecimento dos 

hidratos de carbono na maioria dos CBMs. A ligação dos CBMs aos hidratos de carbono é 

mediada fundamentalmente por interacções hidrofóbicas entre os resíduos aromáticos que 

decoram a sua superfície e os anéis hidrofóbicos dos hidratos de carbono. As cadeias laterais 

dos aminoácidos triptofano, tirosina e menos frequentemente a fenilalanina formam 

plataformas hidrofóbicas nos locais de ligação dos CBMs, as quais podem ser planares, 

entrançadas (dobradas) ou em forma de sanduíche (Boraston et al., 2004). Estudos de 

Simpson et al. (2000) mostraram que a orientação destes aminoácidos aromáticos 

desempenha um papel importante na especificidade dos CBMs. As plataformas planares das 

cadeias laterais dos aminoácidos aromáticos são indicadores legítimos de CBMs do tipo A. 

Nos locais de ligação das famílias 2b, 15, 17, 27, 29, 34 e 36, a plataforma apolar pode formar 

uma cratera devido à rotação de duas ou três cadeias laterais de aminoácidos aromáticos 

relativamente uns aos outros. No caso das famílias de CBMs 4, 6, 9 e 22, as cadeias laterais 

dos aminoácidos aromáticos formam uma estrutura do tipo sanduíche que ladeia os anéis de 

piranose (Boraston et al., 2004). Embora a orientação e posição dos resíduos aromáticos no 

local de ligação dos CBMs constituam os primeiros determinantes da especificidade e 

afinidade destas proteínas, outras interacções incluindo as ligações por pontes de hidrogénio e 

iões de cálcio, possuem uma função importante no reconhecimento do ligando pelo CBM 

(Boraston et al., 2004). 
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2.5.2.5. Pontes de hidrogénio e iões cálcio na interacção com os hidratos de carbono  

 

As moléculas de hidratos de carbono, devido ao complemento de grupos hidroxilo, têm 

capacidade para a formação de pontes de hidrogénio com resíduos polares que decoram a 

superfície das proteínas. A importância das pontes de hidrogénio na interacção dos CBMs 

com os ligandos depende do tipo de CBM. No tipo A, a mutação para alanina dos resíduos 

polares permite fazer pontes de hidrogénio directas com ligandos de polissacáridos cristalinos 

com pouco efeito na afinidade, sugerindo que nestas proteínas as pontes de hidrogénio tem 

uma importância menor no reconhecimento do ligando (McLean et al., 2000). Assim, a 

afinidade de CBMs do tipo A para com os hidratos de carbono é pouco afectada por ligações 

por pontes de hidrogénio. Nos CBMs dos tipos B e C, a substituição dos resíduos envolvidos 

em pontes de hidrogénio por alanina levam a uma perda significativa de afinidade 

(Notenboom et al., 2001; Pell et al., 2003) ou até à incapacidade da ligação (Xie et al., 2001). 

Desta forma, os CBMs do tipo B, mas fundamentalmente os CBMs do tipo C, estão 

dependentes das pontes de hidrogénio para o estabelecimento do complexo CBM/ligando. 

Contudo, deve-se ter em conta que, em alguns casos, não se sabe se a perda de afinidade é 

somente devido à perda da ponte de hidrogénio ou se ocorreu uma alteração da estrutura nos 

locais de ligação de forma a impedirem a ligação do ligando (Boraston et al., 2004). 

É sabido que o cálcio desempenha uma função importante na interacção de muitas 

lectinas com os seus ligandos, fundamentalmente por manter os locais de ligação na sua 

conformação correcta. Muitos CBMs são assim metaloproteínas. Contudo a função dos iões 

metálicos nas interacções dos CBMs e ligandos só recentemente foi descoberta. Por exemplo, 

o reconhecimento de xilo-oligossacáridos pelos CBMs da família 36 da enzima Xyn43A do 

Paenibacillus polymyxa demonstrou ser dependente de cálcio (Jamal-Talabani et al., 2004). A 

resolução da estrutura deste CBM em complexo com cálcio e com xilotriose mostrou que 

apenas um dos átomos do metal bivalente (cálcio) produz interacções com o açúcar, revelando 

assim a sua importância no reconhecimento do hidrato de carbono. Estudos realizados por 

Abou-Hachem et al. (2002) demonstraram que a remoção dos iões cálcio do módulo de 

ligação ao xilano reduziu a temperatura de fusão em 23 ºC, o que sugere uma função genérica 

e estabilizadora do cálcio em CBMs da família 4. Igualmente, ficou demonstrado que também 

na família 35 os iões cálcio desempenham uma função directa na interacção com o ligando 

(Bolam et al., 2004, Jamal-Talabani et al., 2004).  
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2.5.2.6. Plasticidade da ligação 

 

Os polissacáridos da parede celular vegetal, os ligandos alvo de muitos CBMs, são 

extremamente heterogéneos, pois possuem variações no tipo e sistema de ligação, assim como 

na presença de açúcares e grupos acetil que decoram a cadeia principal, dependendo da 

espécie da planta, do tipo de célula e do estado de diferenciação. Só em tempos recentes se 

tornou perceptível como é que os CBMs mantêm a especificidade perante esta complexidade 

(Boraston et al., 2004).  

 

2.5.2.6.1. A acomodação das cadeias laterais dos polissacáridos  

 

O CBM15 da xilanase 10 C do C. japonicus que se liga ao xilano, pode interagir com 

igual afinidade tanto com arabinoxilanos como com formas não ramificadas de polímeros β-

1,4-xilose (Szabó et al., 2001). O CBM15 em complexo com a xilopentose permitiu visualizar 

a forma como estes módulos conseguem acomodar as cadeias laterais dos seus polissacáridos 

alvo. A proteína estabelece algumas ligações por pontes de hidrogénio directas com o 

respectivo açúcar permitindo orientar seis dos dez grupos O-2 e O-3 no xilo-oligossacárido 

para o solvente, possibilitando assim que as cadeias laterais ligadas nestas posições não 

interferiram com a capacidade de ligação (Szabó et al., 2001). 

Também se verificou que o CBM30 e o CBM44 se ligam ao xiloglucano, tornando 

evidente pela primeira vez como os CBMs são capazes de acomodar as cadeias laterais deste 

glucano decorado (Najmudin et al., 2005). A determinação precisa da conformação do 

xiloglucano quando se liga aos CBMs requer a resolução da estrutura do cristal destas 

proteínas em complexos com oligossacarídeos derivados do polissacárido (Najmudin et al., 

2005). Estes autores verificaram que a interacção do CBM com o ligando, faz com que as 

cadeias laterais do polissacárido fiquem expostas para o solvente. 

 

2.5.2.6.2. Heterogeneidade das cadeias 

 

Os CBMs também são capazes de fazer variar a sua especificidade. Assim, o CBM29-2 

do Piromyces equi apresenta-se como um paradigma desta propriedade, uma vez que 

reconhece os polímeros β-1,4 de manose e glucose, enquanto mantém capacidade de 

interacção para com uma variedade de outros polissacáridos estruturais das plantas (Charnock 

et al., 2002). A estrutura desta proteína em complexo tanto com a mano-hexaose como com a 

celo-hexaose revelou a base molecular para esta plasticidade que é conferida pela capacidade 
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do CBM interagir com o eixo axial e equatorial do grupo 2-hidroxilo da manose e da glucose, 

respectivamente (Charnock et al., 2002). Estas observações estão em total desacordo com as 

encontradas no CBM27 da Thermotoga maritima que tem especificidade para o manano, onde 

o grupo equatorial 2-hidroxilo da glucose entraria em colisão com os cinco aminoácidos das 

duas proteínas, não permitindo desta forma sua associação com a celulose (Boraston et al., 

2003b). Najmudin et al. (2005) observou que tanto o CBM30 como o CBM44 do CtCel9D-

Cell44A não interagem com o galactomanano indicando que o eixo axial O-2 da manose 

colide com a proteína em um ou mais locais de ligação ao hidrato de carbono. 

 

2.5.2.7. Acção dos CBMs na alteração estrutural dos hidratos de carbono 

 

Foi proposto que alguns CBMs possuem funções adicionais à mera interacção com o 

ligando, como seja, a capacidade de ruptura estrutural do ligando. A primeira evidência a 

suportar esta hipótese resultou da análise do CBMcenA da endoglucanase A do Cellulomonas 

fimi. Foi demonstrado que este CBM tem a capacidade de romper a estrutura das fibras de 

celulose, facilitando a acção do módulo catalítico associado (Din et al., 1991). Igualmente, 

este CBM consegue prevenir a floculação da celulose bacteriana microcristalina (Gilkes et al., 

1993).  

 

2.5.2.8. Estrutura dos CBMs 

 

A maioria dos CBMs apresenta uma conformação do tipo sanduíche β (família de 

estrutura tipo 1) (Richardson, 1981). Este tipo de conformação compreende duas regiões β, 

consistindo cada uma em três ou seis folhas β dispostas em posição antiparalela (Boraston et 

al., 2004). Na maioria destes CBMs o local de reconhecimento de ligação ao polissacárido 

encontra-se na mesma face da sanduíche β, podendo aparecer no bordo da sanduíche β no 

caso dos CBMs da família 6 e 32 (Boraston et al., 2004). Normalmente esta conformação 

apresenta pelo menos um ião metálico de ligação, que na maioria dos casos parece ser 

estrutural (Boraston et al., 2004). Contudo, verifica-se que, no caso das famílias 35 e 36 a 

ligação ao hidrato de carbono é mediada pelo cálcio (Bolam et al., 2004; Jamal-Talabani et 

al., 2004). 

A estrutura em trevo β é o segundo tipo de conformação mais comum (Murzin et al., 

1992), sendo caracterizado por 12 folhas β, formando seis ganchos. A estrutura forma um 

barril β constituído por seis cordões feitos por ganchos, formando os ganchos uma forma 
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triangular (tipo trevo) numa das extremidades do barril. Esta conformação em forma de trevo 

permite que cada uma das subunidades se encontre funcional para ligação ao ligando 

(Fujimoto et al., 2002; Boraston et al., 2004).  

Existem ainda outros tipos de conformações, nomeadamente a dobra OB e a dobra 

“Hevein”. A dobra OB é constituída por folhas β e espirais β, demonstrando uma 

especificidade maior para a celulose ou a quitina sendo os locais de interacção com o ligando 

planares (Boraston et al., 2004). As Hevein são características de módulos pequenos, com 

aproximadamente 40 aminoácidos e são constituídas por duas hélices e duas pequenas folhas 

β, sendo características de proteínas vegetais que demonstram capacidade de ligação à quitina 

(Boraston et al., 2004). 

Como conclusão, podemos dizer que a resolução das estruturas tridimensionais de 

CBMs permitem não só identificar, como também prever a sua especificidade de ligação a 

oligo e polissacáridos. A importante informação estrutural revelada tanto por espectrometria 

de NMR (Ressonância Magnética Nuclear) como por cristalografia por difracção de raio-X 

tem tido um valor inestimável na compreensão das funções biológicas dos CBMs e no 

esclarecimento dos mecanismos pelos quais estes módulos proteicos se ligam aos hidratos de 

carbono. 

 

2.5.3. Outros módulos e regiões de ligação inter-módulos 
 

Para além dos domínios catalíticos e dos módulos de ligação a hidratos de carbono, as 

celulases e hemicelulases apresentam outros módulos não catalíticos, os mais importantes dos 

quais estão envolvidos na interacção proteína-proteína. Assim, algumas celulases e xilanases 

apresentam na sua estrutura um módulo responsável pela interacção proteína-proteína, 

designado por doquerina (Bayer et al., 2000), que representa um elemento vital na 

organização de complexos multi-enzimáticos. As doquerinas ligam-se a módulos presentes 

numa proteína de agregação, denominados módulos coesinas, que são importantes na 

organização das subunidades catalíticas do celulossoma num complexo funcional e coesivo 

(Félix e Ljungdahl, 1993; Tomme et al., 1995).  

As regiões de ligação são sequências que ligam os vários domínios funcionais da enzima 

e são geralmente ricas em serina, como é o caso das xilanases encontradas no C. japonicus 

(Gilbert et al., 1990; Ferreira et al., 1991), ou então numa combinação de prolina e treonina 

que predomina nas enzimas isoladas de Clostridium (Béguin et al., 1985; Hall et al., 1988) e 

de C. fimi (Gilkes et al., 1988) e em glicina (Fontes et al., 1998). Nos sistemas celulolíticos 
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estas regiões de ligação que separam os vários domínios enzimáticos variam em comprimento 

entre 6 a 300 aminoácidos (Quentin et al., 2002). A separação e flexibilidade dada pelas 

regiões de ligação favorecem a correcta conformação e acção independente dos domínios que 

constituem as enzimas (Gilkes et al., 1991). No entanto, a posição desprotegida dentro da 

molécula contribui para que as regiões de ligação sejam sensíveis à proteólise (Gilkes et al., 

1991). Esta sensibilidade à proteólise depende não só do tamanho (Alfthan et al., 1995) mas 

também da composição em aminoácidos da sequência, que determina o grau de glicosilação 

(Langsford et al., 1987). Estas regiões de ligação são frequentemente glicosiladas (Tomme et 

al., 1988, Ferreira et al., 1990; Quentin et al., 2002), contribuindo este factor para as 

estabilizar e para as proteger contra a acção proteolítica (Langsford et al., 1987, Ferreira et 

al., 1991). Sequências ricas em serina e treonina aparentam ser menos sensíveis à proteólise, 

do que as regiões de ligação ricas em prolina, visto que são locais favoráveis para ocorrer 

glicosilação (Quentin et al., 2002). Black et al. (1996) demonstraram que a remoção da região 

de ligação presente na xilanase A do C. japonicus não tinha qualquer efeito na capacidade de 

ligação da enzima à celulose ou na actividade catalítica da enzima contra o arabinoxilano. 

Estes resultados estão em acordo com os obtidos anteriormente por Ferreira et al. (1990). Pelo 

contrário, os resultados apresentados por Shen et al. (1991), demonstram que a remoção das 

sequências de ligação da endoglucanase A do C. fimi reduziu a actividade da enzima contra os 

substratos solúveis e altamente cristalinos e afectou o desligamento da celulose. Uma possível 

explicação para este efeito reside no facto destas regiões de ligação serem ricas em serina o 

que aumenta o número de ligações glicosídicas disponíveis para o domínio catalítico 

conferindo desta forma flexibilidade à estrutura da enzima (Black et al., 1996). Assim sendo, 

parece que as regiões de ligação não têm a mesma importância na função das enzimas e o 

efeito da remoção das regiões de ligação na actividade dos domínios catalíticos contra os 

substratos solúveis como da afinidade dos CBMs para os ligandos, depende da estrutura 

terciária da enzima (Black et al., 1996).  

Outro parâmetro que controla a flexibilidade da região de ligação é a quantidade de 

glicosilações. Um alto nível de glicosilações não é necessária apenas para proteger as regiões 

de ligação da proteólise e para estabilizar a proteína no seu todo, como também para permitir 

que as regiões de ligação adquiram prolongamentos estruturais (Receveur et al., 2002). 

Assim, as regiões de ligação não glicosiladas ou menos glicosiladas apresentam-se mais 

flexíveis que as regiões altamente glicosiladas (Receveur et al., 2002).  
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2.6. Sinergismos de acção enzimática sobre os polissacáridos vegetais  
 

Na Natureza existe uma diversidade de microrganismos, fungos e bactérias, capazes de 

produzir um conjunto diversificado de enzimas que actuam em sinergismo de forma a 

potenciar a sua acção na degradação dos polissacáridos vegetais. Podemos encontrar estes 

microrganismos em qualquer lugar onde ocorra degradação de material vegetal (Béguin e 

Aubert, 1994; Tomme et al., 1995; Bayer et al., 1998a). Embora as enzimas produzidas por 

estes microrganismos sejam eles aeróbios ou anaeróbios, sejam semelhantes, quer do ponto de 

vista estrutural quer funcional, verifica-se que a sua estratégia concertada durante o processo 

de hidrólise é diferente. Assim, os sistemas celulolíticos e hemicelulolíticos podem ser 

divididos em duas subcategorias: os sistemas integrados, que são típicos de microrganismos 

anaeróbios e os não integrados, característicos de bactérias e fungos aeróbios (Fontes et. al. 

2000).  

 

2.6.1. Sistema não integrado 
 

Este sistema é característico de bactérias e fungos aeróbios, que secretam um vasto 

reportório de celulases e hemicelulases, com ou sem CBMs, para o meio extracelular, e em 

que as enzimas actuam individualmente (Tomme et al., 1995). Fungos como o Hypocrea 

jecorina e o Humicola grisea possuem um sistema não integrado de celulases e hemicelulase. 

Bactérias com sistema semelhante são o C. japonicus (Hazlewood e Gilbert, 1998), a T. fusca 

(Wilson, 1992), o C. mixtus (Fontes et al., 1998) e a C. fimi (Meinke et al., 1994). Conforme 

referido anteriormente, a maioria das celulases e das hemicelulases que provêm de bactérias 

aeróbias apresentam uma arquitectura modular, em que o domínio catalítico está ligado a um 

ou mais CBMs que se sabe serem importantes na ligação e manutenção das enzimas junto à 

parede celular vegetal, potenciando-se assim a sua actividade sinergética (Hazlewood e 

Gilbert, 1998; Fontes et al., 2000). Embora a maior parte da degradação da celulose seja 

conduzida por fungos e bactérias foram, também, isoladas celulases de mexilhões azuis (Xu et 

al., 2000), de térmitas (Watanabe et al., 1998), de caranguejos e lagostas (Byrne et al., 1999) 

e de plantas, e.g. Arabidopsis (Williamson et al., 2002). 

O fungo H. jecorina, também conhecido como T. reesi (Kuhls et al., 1996), é um dos 

organismos mais eficientes na degradação de celulose, secretando grandes quantidades de 

celulases e hemicelulases (Sandgren et al., 2005). Verificou-se, por análise transcripcional e 

de sequenciação do genoma, que o H. jecorina apresenta pelo menos dez celulases das quais 
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duas são celobiohidrolases (ou exoglucanases) (Cel6A e Cel7A) e oito endoglucanases 

(Cel5A, Cel5B, Cel7B, Cel12A, Cel45A, Cel61A, Cel61B e Cel74A). A presença de duas 

celobiohidrolases reflecte um sinergismo exo-exo, uma vez que a celobiohidrolase (CBH) I 

(Cel6A) tem particular preferência pelas terminações redutoras da cadeia de celulose 

microcristalina, enquanto a CBH II (Cel7A) pelas não redutoras (Nidetzky et al., 1994). A 

primeira estrutura tridimensional de uma celulase foi a estrutura da Cel6A (Rouvinen et al., 

1990). A partir desse momento pelo menos cerca de uma centena de estruturas de celulases 

foram determinadas, existindo estruturas de celulases representativas da maioria das famílias 

das glicósido hidrolases (http://afmb.cnrs-mrs.fr/CAZY/acc.html). A estrutura tridimensional 

das duas celobiohidrolases do H. jecorina revelou a presença de um túnel com um 

comprimento de cerca de 20 a 50 Å, pelo qual penetra o substrato. No interior dos túneis 

encontra-se a maquinaria catalítica responsável pelo processo de clivagem das partes 

terminais ou não terminais das cadeias de celulose. Verificou-se que ambas as enzimas são 

essenciais para a hidrólise da celulose, confirmando-se ser a celobiose o principal produto da 

reacção catalítica. No entanto, por vezes, presencia-se a libertação de celotriose ou glucose 

nas fases iniciais da hidrólise (Rouvinen et al., 1990; Divne et al., 1994). A presença de 

CBMs nestas duas enzimas reflecte claramente a importância destes módulos para o 

potenciamento da acção dos domínios catalíticos (Lynd et al., 2002). Nos sistemas aeróbios as 

endoglucanases são as responsáveis, inicialmente, pela diminuição do grau da polimerização 

da celulose, originando igualmente novas terminações nas cadeias de celulose susceptíveis de 

serem hidrolisadas pelas celobiohidrolases (Teeri, 1997).  

A função das oito endoglucanases do H. jecorina ainda não se encontra totalmente 

definida, visto que representam menos de 20% do total das celulases secretadas por este 

fungo. O sinergismo entre endoglucanases e celobiohidrolases foi demonstrado para a Cel7B 

(Valjamae et al., 1998), para a Cel5A (Medve et al., 1994) e para a Cel12A (Nidetzky e 

Steiner, 1993). No entanto, o sinergismo entre endoglucanases ainda não está completamente 

esclarecido (Lynd et al., 2002). A celobiose é o principal produto resultante da actividade 

conjunta das celobiohidrolases e endoglucanases, inibindo, no entanto, a actividade de ambas 

as enzimas (Holtzapple et al., 1990). Contudo, esta inibição é minimizada pela produção de 

duas β-glucosidases que degradam a celobiose e os pequenos oligossacarídeos (Lynd et al., 

2002). A presença das β-glucosidases na proximidade da membrana celular do fungo, previne 

a perda de glucose para o meio após a degradação de celulose potenciando o processo de 

absorção (Lynd et al., 2002). 
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Existem uma série de bactérias aeróbias que expressam sistemas de celulases e 

hemicelulases não integrados relativamente bem caracterizados, como são os casos das 

bactérias do género Cellulomonas (Chaudhary et al., 1997), Thermobifida (Irwin et al., 2003) 

e Cellvibrio (Millward-Sadler et al., 1995; Hazlewood e Gilbert, 1998; Fontes et al., 1998; 

Emami et al., 2002). As celulases e xilanases extracelulares expressas por bactérias saprófitas 

aeróbias do solo, ligam-se individualmente à parede celular das plantas através da acção de 

CBMs tal como se verifica no caso dos fungos (Fontes et al., 2000). 

A Cellulomonas produz pelo menos seis endoglucanases e uma exoglucanase. A forma 

de actuação destas enzimas é bastante semelhante ao sistema celulolítico descrito 

anteriormente produzido pelos fungos aeróbios, não existindo evidência para a presença de 

um sistema integrado e possuindo a maioria das suas enzimas CBMs (Lamed et al., 1987; 

Chaudhary et al., 1997). A T. fusca, um microrganismo do solo conhecido por ser um dos 

maiores responsáveis pela hidrólise da celulose, produz três endoglucanases, duas 

exoglucanases e uma celulase atípica que apresenta uma actividade endo e exo, a 

exoglucanase IV (Irwin et al., 1998). Esta exoglucanase IV apresenta grande actividade sobre 

a celulose microcristalina bacteriana (BMCC – Bacterial Micro-Crystaline Cellulose), e actua 

em sinergismo com as outras enzimas secretadas por este microrganismo (Irwin et al., 1998). 

Foi também demonstrado que estas enzimas possuem uma eficiência maior na hidrólise da 

celulose, se ocorrer associação com a celobiohidrolase I do T. reesei (Kim et al., 1998), 

evidenciando o sinergismo entre enzimas de diferentes microrganismos.  

Sabe-se que o C. Japonicus (formalmente conhecido como Pseudomonas fluorescens 

subsp. cellulosa) apresenta um sistema não integrado muito diversificado, pois demonstrou-se 

a sua capacidade para degradar celulose, manano, xilano, arabinano, galactano e pectinas 

(McKie et al., 2001; Emami et al., 2002). O seu leque de celulases e hemicelulases 

apresentam uma arquitectura modular diversificada, como é ilustrado pela mananase 5B da 

família 5 das glicósido hidrolases, que apresenta CBMs da família 2A e da família 10 (Hogg 

et al., 2003), existindo igualmente enzimas unimodulares como a mananase 26A (Hogg et al., 

2003).  

 

2.6.2. Sistema integrado 
 

Enquanto as enzimas secretadas por bactérias e fungos aeróbios actuam de forma 

individual, sem se ligarem a outros biocatalisadores durante a hidrólise, os sistemas 

integrados, típicos dos microrganismos anaeróbios, caracterizam-se pela presença de 
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complexos multi-enzimáticos, em que os diferentes biocatalisadores se ligam entre si e ao 

microrganismo durante a degradação dos polissacáridos da parede celular vegetal (Fontes et 

al., 1995). Nos sistemas integrados encontramos diversas enzimas com diferentes 

especificidades catalíticas, por exemplo celulases (endoglucanases e celobiohidrolases) 

(Morag et al., 1990; Wang et al., 1993) e hemiceluloses (xilanases, mananases, 

arabinofuranosidases, liquenases e pectinases) (Fontes et al., 1995; Mohand-Oussaid et al., 

1999), associadas nos complexos multi-enzimáticos. 

Um dos melhores exemplos de sistemas integrados de celulases e hemicelulases é o 

complexo multi-enzimático produzido pela bactéria anaeróbia termófila C. thermocellum, 

denominado por celulossoma (Béguin e Aubert, 1994). Contudo, existe uma diversidade de 

microrganismos em que se confirmou a presença de celulossomas, nomeadamente o 

Acetivibrio cellulolyticus, o Clostridium cellulolyticum, o Clostridium cellulovorans, o 

Clostridium josui, o Ruminococcus flavefaciens, o Ruminococcus albus, e os fungos dos 

géneros Neocallimastrix, Piromyces e Orpinomyces (Lamed e Bayer, 1988; Shoham et al., 

1999). A arquitectura dos celulossomas é similar entre estes microrganismos, embora a sua 

composição varie de espécie para espécie. A um nível microscópico os celulossomas são 

protuberâncias localizadas à superfície das bactérias que crescem nos materiais celulósicos. 

Estas protuberâncias constituem complexos enzimáticos estáveis que estão firmemente 

ligados à superfície das bactérias mas possuem a flexibilidade necessária para se ligarem 

também à celulose microcristalina. As subunidades enzimáticas que constituem o celulossoma 

demonstraram um vasto reportório de actividades hidrolíticas.  

Para além das subunidades enzimáticas, os celulossomas contêm também um 

componente de elevada massa molecular com características não enzimáticas, que é 

responsável pela organização celulossomal (Bayer et al., 1985). Esse componente é dos 

componentes mais abundantes do celulossoma, denominando-se proteína de integração 

celulossomal (scaffoldin protein) e contem múltiplas cópias de um módulo de reconhecimento 

das subunidades catalíticas denominado de módulo coesina. Assim, as subunidades 

enzimáticas do celulossoma contem um módulo complementar à coesina denominado de 

doquerina, que permite a ligação firme das enzimas à proteína de integração celulossomal. As 

interacções entre os módulos coesina e doquerina medeiam a integração de enzimas no 

complexo e potenciam a estabilidade do complexo (Salamitou et al., 1994a). Em alguns casos, 

dois ou mais tipos de proteínas de integração podem estar envolvidos na ancoragem do 

celulossoma à superfície da célula (Figura 2.7).  
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Figura 2.7. Estrutura modular de proteínas de integração celulossomal de vários 
microrganismos. As proteínas de integração celulossomal possuem subunidades não enzimáticas que 
contem locais de ligação (coesinas) para as unidades celulossomais da enzima. A maioria das 
proteínas de integração celulossomal contém entre seis a nove módulos de coesinas. Algumas espécies 
de bactérias que sintetizam celulossomas possuem apenas um tipo de proteínas de integração 
celulossomal. Contudo, existem outras espécies que demonstraram possuir múltiplas proteínas de 
integração celulossomal (Adaptado de Doi e Kosugi, 2004). 
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Algumas proteínas de integração possuem, para além dos módulos coesinas, um CBM 

da família 3, do tipo A, com elevada afinidade para a celulose cristalina (Bayer et al., 1998b; 

Irwin et al., 1998). Quando o celulossoma está implantado na superfície da célula, este CBM 

é o responsável pela ligação de toda a célula com o substrato insolúvel (Bayer et al., 1998b).  

Na maioria das espécies, as coesinas constituintes da proteína de integração foram 

classificadas como sendo do tipo I com base nas homologias das suas sequências. O módulo 

coesina é composto por cerca de 150 resíduos de aminoácidos, e a sua estrutura tridimensional 

é conhecida e compreende nove folhas β sanduíche numa topologia de barril, tendo sido 

detectada a presença de cálcio como parte integrante da estrutura (Shimon et al., 1997, 

Spinelli et al., 2000). As coesinas do tipo I ligam-se a doquerinas do tipo I presentes nas 

subunidades catalíticas. As doquerinas do tipo I, que possuem cerca de 70 aminoácidos, são 

formadas por dois segmentos de 22 resíduos duplicados, sendo a presença destes fundamental 

para estruturar a ligação à coesina (Chauvaux et al., 1990, Shimon et al., 1997). Os primeiros 

12 resíduos destes segmentos formam uma região de ligação ao cálcio formando um motivo 

EF-hand (Chauvaux et al., 1990), no qual resíduos como o ácido aspártico e aspargina se 

encontram conservados, sendo responsáveis pela coordenação do ião metálico (Bayer et al., 

2004). Assim, a doquerina demonstrou possuir uma dependência estrutural e funcional no que 

respeita à presença do cálcio (Yaron et al., 1995; Fierobe et al., 1999, Bayer et al., 2004).  

As características específicas da interacção entre coesinas-doquerinas foram 

investigadas e os resultados mostraram que quatro resíduos podem servir como código de 

reconhecimento e diferenciação dos módulos coesina (Pagès et al., 1997; Mechaly et al., 

2001).  

 

2.6.2.1. Celulossoma do Clostridium thermocellum 

 

Verificou-se que o celulossoma do C. thermocellum é muito eficiente na hidrólise da 

celulose microcristalina devido: (i) à correcta dosagem dos domínios catalíticos, o que 

optimiza o sinergismo entre eles, (ii) ao espaço apropriado entre os componentes individuais 

que favorece futuramente o sinergismo, e (iii) à presença de diferentes actividades enzimáticas 

(celulolíticas ou hemicelulolíticas) no celulossoma que podem remover obstáculos físicos de 

outros polissacáridos em materiais heterogéneos da parede celular vegetal (Bayer et al., 2004) 

Os celulossomas do C. thermocellum existem tanto na forma extracelular como 

associados à célula, neste caso aparecendo na forma de protuberâncias policelulossomais. Por 

norma, o celulossoma modelo possui um peso molecular de 2 a 6 MDa (Bayer et al., 1998b). 



Revisão bibliográfica 

 - 49 - 

A organização do celulossoma do C. thermocellum depende da presença de uma proteína de 

integração celulossomal modular, denominada CipA, que inclui nove módulos coesina, um 

módulo X, um CBM da família 3 e uma doquerina do tipo II. A ligação da proteína não 

catalítica CipA às glicósido hidrolases é mediada pela interacção de um módulo de 

ancoramento presente nas enzimas celulossomais, a doquerina, a um dos nove domínios 

homólogos repetidos, denominados por coesinas, presentes na subunidade não catalítica do 

celulossoma, a CipA. Por outro lado, a ligação entre o celulossoma e a superfície do 

microrganismo é mediada pelo módulo doquerina do tipo II existente na extremidade 

carboxílica da proteína de integração celulossomal, que não é compatível com os módulos 

internos coesina tipo I, mas que se liga a proteínas da superfície da bactéria contendo módulos 

coesina, designada do tipo II (Figura 2.8) (Tomme et al., 1995).  
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Figura 2.8. Representação esquemática do celulossoma do Clostridium thermocellum e sua 
organização. No painel A, encontra-se representado o celulossoma do C. thermocellum, constituído 
pela proteína de integração celulossomal (CipA) e pelas diferentes unidades catalíticas, representando 
diferentes enzimas modulares. A subunidade de ancoragem SdbA é evidenciada no painel A, assim 
como o módulo SLH. No painel B, encontram-se representados esquematicamente diferentes 
subunidades de ancoragem, mediando a ligação do celulossoma à superfície da bactéria. (Adaptado de 
Bayer et al., 1998b). 
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Assim, a CipA do C. thermocellum encontra-se ligada à superfície celular do 

microrganismo, através de uma doquerina do tipo II, por interacção desta com a coesina do 

tipo II presente em subunidade de ancoragem da superfície da bactéria. Esta interacção 

permite a ligação do celulossoma à bactéria. Estas coesinas do tipo II são diferentes das do 

tipo I, possuindo um segmento adicional e uma maior diversidade na última metade da 

sequência de aminoácidos. As coesinas do tipo II foram descobertas como parte componente 

de um grupo de proteínas de ancoragem não-catalíticas do C. thermocellum (Salamitou et al., 

1994b; Lemaire et al., 1995; Leibovitz e Béguin, 1996; Leibovitz et al., 1997). Quatro tipos de 

subunidades de ancoragem contendo diferentes números de cópias da coesina tipo II foram 

identificados, nomeadamente: a OlpB (Outer layer protein component B) que possui sete 

coesinas, a Orf2p (Cell surface glycoprotein 2) que possui duas, a SdbA (S-layer glycoprotein 

A) e a Novel 2, que possuem ambas uma coesina que se ligam à doquerina da CipA 

(Salamitou et al., 1994b; Lemaire et al., 1995; Leibovitz e Béguin, 1996). Estas proteínas de 

ancoragem possuem um módulo SLH (S-layer homology) que permite o seu ancoramento à 

superfície da bactéria. Em qualquer dos casos, as coesinas do tipo II ligam-se as doquerinas do 

tipo II, e o celulossoma é ancorado na superfície da célula do C. thermocellum. Além destas 

coesinas que descrevemos, que são todas do tipo II, também existem duas proteínas de 

ancoragem, a OlpA e a Novel 1, que apresentam apenas uma coesina do tipo I específica para 

as doquerinas presentes nas unidades catalíticas (Bayer et al., 2004). 

A estrutura tridimensional da doquerina do C. thermocellum foi solucionada por Lytle et 

al. (2001), revelando ser um domínio de 69 resíduos, onde existem duas hélices α, possuindo 

duas anças onde ocorre a ligação ao cálcio. O ião cálcio desempenha um papel importante na 

manutenção da estrutura da doquerina que é crucial para a ligação dos componentes 

catalíticos à proteína de integração (Salamitou et al., 1994a; Lytle et al., 2000).  

Carvalho et al. (2003) elucidaram a estrutura tridimensional de um complexo coesina-

doquerina do tipo I, tendo permitido, pela primeira vez, revelar qual a natureza das 

interacções moleculares estabelecidas entre as duas proteínas. A elucidação da estrutura 

molecular deste complexo permitiu a abertura de novas portas para a preparação de 

complexos enzimáticos mais eficientes e estáveis com aplicações em vários domínios, 

nomeadamente em agricultura, produção animal ou na indústria.  
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2.6.2.2. Proteínas de integração celulossomal e subunidades de ancoragem 

 

Apesar de todas as proteínas de integração celulossomal possuírem em geral um CBM 

da família 3, um ou mais módulos hidrófilos conservados mas de funções desconhecidas, e 

múltiplas cópias dos domínios de coesinas, a sua organização modular, pelo menos até ao 

momento, aparece representada em dois tipos básicos.  

Em primeiro lugar, temos o exemplo do C. thermocellum, do Acetivibrio cellulolyticus e 

de Bacteroides cellulosolvens em que a proteína de integração celulossomal possui um CBM3 

interno e um domínio doquerina do tipo II na extremidade C-. No entanto é de notar que as 

coesinas que pertencem à proteína de integração celulossomal do B. cellulosolvens são 

claramente do tipo II e não do tipo I, sugerindo que talvez as coesinas do tipo II tenham outras 

funções que não apenas ligar as proteínas de integração às proteínas de ancoragem (Bayer et 

al., 2004).  

Em segundo lugar, as proteínas de integração do C. cellulovorans, C. cellulolyticum e C. 

josui, possuem um CBM3 na extremidade N- e a doquerina tipo II está ausente, sugerindo que 

as células destes microrganismos não possuem proteínas de ancoramento contendo as 

coesinas do tipo II (Bayer et al., 2004). Assim, os celulossomas produzidos por estas bactérias 

ou não se ligam à superfície da célula ou, se por acaso se ligarem, o mecanismo de 

ancoramento é diferente do descrito anteriormente.  

Outros microrganismos, como são o caso do A. cellulolyticus e do R. flavefaciens, 

apresentam uma espécie de adaptador que permite aumentar o número de enzimas que se 

podem associar ao celulossoma, apresentando assim uma organização mais complexa. No 

caso do A. cellulolyticus existem duas proteínas de integração primárias, ScaA e ScaC, e uma 

proteína de integração que se apresenta como uma espécie de adaptador, a ScaB (Doi e 

Kosugi, 2004). A ScaA é a primeira proteína de integração que liga as enzimas celulossomais 

e que contem um CBM, coesinas do tipo I e um domínio doquerina do tipo II na extremidade 

C-. Através do adaptador da proteína ScaB, a ScaA liga-se à ScaC (Doi e Kosugi, 2004). A 

ScaB liga-se à doquerina C-terminal da ScaA através de uma coesina tipo II e liga-se a uma 

coesina na primeira proteína de integração de ancoragem, ScaC, através da doquerina da 

extremidade C- (Doi e Kosugi, 2004). Uma vez que a ScaA tem sete coesinas e uma 

doquerina na extremidade C-, a ScaB tem quatro coesinas do tipo II e uma doquerina na 

extremidade C- e a ScaC tem três doquerinas e um domínio SLH na extremidade C-, é 

possível que o complexo se possa ligar a pelo menos 96 enzimas celulossomais de forma a 

originar um complexo enzimático que se liga à superfície da célula pela ScaC (Xu et al., 
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2003). Este sistema complexo encontrado no A. cellulolyticus para a ligação do celulossoma à 

superfície da célula é de alguma forma semelhante aos sistemas de ancoragem da SdbA e 

OlpB que se encontram no C. thermocellum (Bayer et al., 1998b) (Figura 2.9).  

 

 

Figura 2.9 Representação do modelo do celulossoma do Acetivibrio cellullyticus. Este 
celulossoma possui duas proteínas de integração, ScaA e a ScaC, e uma proteína de integração que 
serve como adaptador ScaB. As proteínas estão unidas pelas interacções doquerina-coesina. (Adaptado 
de Doi e Kosugi, 2004) 

 

2.6.2.3. A especificidade das interacções coesina-doquerina do tipo I 

 

A interacção coesina-doquerina desempenha um papel fundamental na organização do 

celulossoma. Todas as enzimas celulossomais contêm módulos doquerina que interagem com 

as coesinas presentes nas proteínas de integração (Tokatlidis et al., 1991). A interacção 

coesina-doquerina do tipo I é específica entre espécies. Em geral as doquerinas que se 

encontram nas enzimas celulossomais do C. cellulolyticum não interagem com as coesinas das 

enzimas celulossomais do C. thermocellum e vice-versa (Pagès et al., 1997). Os 

determinantes moleculares da especificidade foram identificados através de estudos de 

mutagénese dos módulos coesina (Miras et al., 2002) e doquerina (Shimon et al., 1997; 

Mechaly et al., 2001; Schaeffer et al., 2002), e através de estudos de cristalografia do 
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complexo doquerina-coesina do tipo I (Carvalho et al., 2003). A mutação de quatro resíduos 

que aparecem conservados num módulo doquerina em diferentes espécies comprova o seu 

papel fundamental na determinação da especificidade de reconhecimento da doquerina-

coesina entre espécies (Mechaly et al., 2001). Os estudos de mutagénese indicam que a 

especificidade desta interacção é afectada fortemente pela troca de um simples aminoácidos 

(treonina para leucina) numa determinada posição na doquerina (Mechaly et al., 2001). 

Porém, outras interacções subtis estão também envolvidas. A elucidação da estrutura 

tridimensional do complexo coesina-doquerina veio confirmar que a interacção entre estes 

domínios é mediada principalmente por interacções hidrofóbicas entre a coesina e uma das 

hélices interactuantes da doquerina (Carvalho et al., 2003).  

 

2.7. Potencial biotecnológico de enzimas que agem sobre os polissacáridos da 

parede celular vegetal 
 

A necessidade de se encontrarem alternativas aos combustíveis fósseis e o 

desenvolvimento de novos produtos para a alimentação humana e animal depende, em muitos 

casos, da incorporação de celulases e hemicelulases nos mais variados processos industriais, 

agrícolas e agro-alimentares. A biotecnologia moderna possibilita a produção industrial de 

enzimas com actividades específicas para certas áreas de aplicação. No final da década de 

1980, a produção de enzimas para aplicação em nutrição animal atingiu a escala comercial, 

permitindo desenvolver várias aplicações para estas enzimas, como sejam: a produção de 

etanol a partir de celulose (Fujita et al., 2004), a utilização de celulases e hemicelulases na 

indústria têxtil (Gubitz e Cavaco-Paulo, 2001), a participação de hemicelulases na bio-

lixiviação da pasta de papel, contribuindo para a diminuição do impacto ambiental (Singh et 

al., 2003), na indústria alimentar, produção de sumos, aromatizantes, vinhos e cerveja 

(Galante et al., 1998), na panificação (Poutanen, 1997) e na extracção de óleos vegetais 

(Polizeli et al., 2005), assim como na alimentação animal quer em monogástricos (Bedford, 

2000) quer em ruminantes (Gilbert e Hazlewood, 1993). 

As celulases, apesar de terem começado a ser aplicadas industrialmente na década 

passada na indústria de têxteis, são actualmente o terceiro maior grupo de enzimas a ser 

utilizado à escala global (Bayer et al., 2007). As celulases têm várias aplicações nos têxteis 

destacando-se os processos de bio-remoção de excesso de tinta, por exemplo no fabrico de 

calças de ganga conferindo-lhes um aspecto de usado e nos processos de bio-polimento do 
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algodão, tornando os tecidos mais macios pela remoção do cotão e de pequenas fibrilhas 

encrespadas que se formam muitas vezes à superfície das fibras (Bayer et al., 2007).  

As celulases e as hemicelulases desempenham um papel importante no branqueamento 

da pasta de papel, com grandes vantagens para o ambiente, pela redução da utilização do cloro 

que produz emissões poluentes perigosas. Estas enzimas também são importantes nos 

tratamentos de resíduos celulósicos provenientes quer dos lixos sólidos urbanos, quer dos sub-

produtos agrícolas (Bayer et al., 2007). 

 

2.7.1. Utilização de celulases e hemicelulases em nutrição animal 
 

As enzimas na alimentação animal têm sido utilizadas para suplementar dietas à base de 

cereais ricos em polissacáridos não amiláceos (NSP- non-starch polyssaccharides), que 

provocam distúrbios intestinais em animais monogástricos (aves e suínos). A incapacidade 

que estes animais apresentam para digerir a celulose e hemicelulose nas partes anteriores do 

aparelho digestivo, limita o valor económico e nutricional de cereais, nomeadamente da aveia, 

centeio, cevada, triticale e até do trigo (Reis et al., 2001). A inclusão de celulases e 

hemicelulases na dieta dos animais monogástricos permite melhorar o valor nutritivo das 

dietas. Podemos referir que alguns dos efeitos e acções pretendidos das enzimas são: 

eliminação ou atenuação de factores anti-nutricionais dos alimentos, aumento da 

disponibilidade de nutrientes (aumento na digestibilidade de polissacáridos não amiláceos), 

complementação da produção de enzimas endógenas e diminuição da poluição ambiental 

causada por nutrientes excretados nas fezes como por exemplo o fósforo (Guenter, 2003).  

Podemos então inferir que as enzimas, em geral, são utilizadas na alimentação animal 

com a finalidade de complementar as enzimas que são produzidas pelo próprio animal em 

quantidades insuficientes (exemplo: amilases e proteases, que nos suínos no período pós-

desmame não se encontram em quantidades suficientes, as fitases, etc) e fornecer enzimas que 

esses animais não conseguem sintetizar (celulases, hemicelulases, α-galactosidases, fitases, 

etc). Assim, a inclusão de misturas de xilanases e hemicelulases em dietas para monogástricos 

é hoje uma prática corrente, visando a sua utilização melhorar o valor nutritivo de alimentos 

como os grãos de proteaginosas e cereais, por eliminação ou atenuação dos factores 

responsáveis por transtornos digestivos (ZoBell et al., 2000; Fontes et al., 2004) A melhoria 

significativa na digestibilidade dos alimentos obtida através da incorporação de enzimas nas 

dietas permite alterar as formulações dos alimentos compostos para animais de forma a 

minimizar o custo, maximizando o uso de ingredientes eventualmente problemáticos. Assim, 



Revisão bibliográfica 

 - 55 - 

o emprego de enzimas possibilita a utilização de alimentos alternativos regionais ou sazonais 

de menor custo em substituição do milho e da soja, tradicionalmente utilizados como fontes 

de energia e proteína, respectivamente. Chesson (1993) conclui que o uso bem sucedido de 

enzimas requer formulações de enzimas direccionadas para hidrolisar substratos específicos. 

Estudos recentes efectuados com suplementação de dietas à base de trigo, centeio e cevada 

para aves, com celulases e hemicelulases recombinantes, apontam para a obtenção de uma 

melhoria na performance dos animais, semelhante à resultante da utilização de misturas de 

enzimas comerciais complexas, sugerindo que, pelo menos sob algumas condições, as 

enzimas individuais actuam tão bem como as misturas de diversas polissacaridases (Ponte et 

al., 2004; Fontes et al., 2004). Fontes et al. (2004) demonstraram que a associação de 

módulos não catalíticos às enzimas, nomeadamente módulos de ligação a hidratos de carbono 

(CBMs), aparentam potenciar a eficiência da utilização de xilanases recombinantes em dietas 

à base de cereais em aves. 

Em nutrição animal procuram-se explorar novas aplicações para celulases e 

hemicelulases, com o objectivo de melhorar o valor nutritivo de dietas para animais. O 

Lupinus albus variedade doce, por exemplo, constitui uma fonte importante e acessível de 

energia e proteína, visto ser rico em proteína e óleo e pobre em fibra. No entanto, quando 

incluído em dietas para monogástricos, esta matéria-prima apresenta efeitos anti-nutritivos 

indesejáveis, pela forte presença de polissacáridos não-amiláceos da parede celular vegetal e 

oligossacáridos não digeríveis desta proteaginosa (Gdala et al., 1997). Dentro do grupo de 

oligossacáridos, distinguem-se os alfa-galactósidos da série rafinose. O estudo das 

polissacaridases e oligossacaridases directamente envolvidas na degradação destes glúcidos, 

poderá vir a proporcionar uma melhoria no valor nutritivo destas dietas, permitindo que 

venham a ser incluídas em programas de suplementação enzimática para monogástricos.  
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2.8. O processo digestivo dos leitões: O impacto da suplementação 
enzimática 

 

2.8.1. A função digestiva nos suínos 
 

Os suínos são animais monogástricos, em que os processos digestivos químicos 

ocorrem, essencialmente, em duas grandes zonas do tracto digestivo, no estômago e no 

intestino delgado, ocorrendo a actividade fermentativa principalmente no intestino grosso 

(McDonald et al., 2002). 

 

2.8.1.1. Digestão dos hidratos de carbono 

 

Os hidratos de carbono presentes nas dietas são geralmente classificados como 

polissacáridos de reserva (maioritariamente amido) e polissacáridos não amiláceos (PNAs), 

que constituem os hidratos de carbonos estruturais da parede vegetal (celulose, hemicelulose e 

pectinas). A digestão química dos glúcidos amiláceos inicia-se na cavidade bucal (pH cerca 

de 7,4) pela acção da α-amilase (EC 3.2.1.1), dando origem a maltose, maltotriose e 

dextrinas. A degradação química do alimento baseia-se essencialmente na actividade 

amilolítica das α-amilases salivares, presentes desde o nascimento do leitão (Yen, 2001). A 

nível estomacal, onde o pH varia de 2,0-3,5, poderá ocorrer uma fermentação limitada de 

açúcares, amido e algumas hemiceluloses, como resultado de uma actividade fermentativa 

bacteriana reduzida, a qual é inactivada pela queda do pH por acção do suco gástrico 

(Longland, 1991). À medida que os conteúdos estomacais penetram no intestino delgado 

verifica-se um aumento do pH (6,5-7,0) por acção das glândulas de Brunner, que são 

responsáveis pela secreção de um líquido alcalino e cuja função é a de lubrificar e proteger a 

parede do duodeno da acção do HCl proveniente do estômago, e pela acção dos sucos 

pancreático, biliar e entérico, o que favorece a acção das α-amilases pancreáticas. Os produtos 

desta hidrólise ficam expostos à acção das glicósido hidrolases da mucosa intestinal, 

nomeadamente das lactases (EC 3.2.1.108), trealases (EC 3.2.1.28) e maltases (EC 3.2.1.10). 

Os monossacáridos resultantes da acção das enzimas endógenas, nomeadamente a glucose, 

são absorvidos na mucosa intestinal. Por outro lado, os hidratos de carbono que não são 

digeridos pelas enzimas animais no intestino delgado, nomeadamente a celulose, passam para 

o intestino grosso onde são expostos a uma vasta população microbiana que expressa um 

reportório complexo de glicósido hidrolases (Jansman e Van der Kills, 2002). Em comparação 
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com a maioria dos animais não ruminantes, os suínos têm um ceco curto e um cólon longo. 

Cerca de 30 a 60 % do conteúdo do tubo digestivo encontra-se no intestino grosso, onde é 

retido durante 20 a 30 horas, comparado com 0 a 6 horas no estômago e 2 a 6 horas no 

intestino delgado (Yen, 2001). O maior tempo de permanência no intestino grosso vai 

favorecer a digestão microbiana dos hidratos de carbono (Freire et al., 2003), que ocorre de 

forma mais profunda no ceco e cólon proximal, contribuindo com mais de 92 % da digestão 

distal destes compostos (Bach Knudsen et al., 1993). Os polissacáridos estruturais da parede 

celular vegetal são, assim, o principal substrato energético para a microflora do intestino 

grosso (Bach Knudsen et al., 1993), embora outros compostos orgânicos, que entram no 

intestino grosso também possam ser potenciais substratos para a fermentação. Os 

microrganismos do intestino grosso produzem celulases, hemicelulases, pectinases e outras 

enzimas (Yen, 2001) que degradam a fibra da dieta, originando ácidos gordos voláteis 

(AGVs). Aproximadamente 95 a 99 % dos AGVs de cadeia curta são absorvidos pela mucosa 

intestinal, representando uma fonte de energia para o animal. As proporções dos vários ácidos 

gordos voláteis formados variam de acordo com vários factores, entre os quais o nível e fonte 

de fibra alimentar (Yen, 2001).  

 

2.8.1.2. Digestão das proteínas 

 

A digestão das proteínas inicia-se no estômago, onde, em condições ácidas (pH 2,0) são 

hidrolisadas por várias pepsinas. O pH do estômago constitui uma barreira à passagem de 

microrganismos para o intestino, inibe a actividade da α-amilase salivar e activa as pepsinas 

aí segregadas sob a forma inactiva de pepsinogénios (Freire et al., 2000). As pepsinas actuam 

preferencialmente sobre as ligações peptídicas adjacentes aos aminoácidos aromáticos, tendo 

também uma acção muito significativa sobre as ligações que compreendem os grupos 

carboxilo, glutamato e aspartato (Yen, 2001). 

Ao entrar no intestino delgado, o aumento de pH conduz à inactivação das pepsinas, 

passando a hidrólise a ser efectuada pelas enzimas proteolíticas secretadas pelo pâncreas e 

pela mucosa intestinal. As endopeptidases (tripsina e quimotripsina) são responsáveis pela 

primeira acção sobre as proteínas obtendo-se péptidos de menores dimensões. A tripsina (EC 

3.4.21.4) actua sobre ligações peptídicas em que intervêm os grupos carboxilo da lisina e da 

arginina e activa outras pró-enzimas pancreáticas, quimotripsinogénio e procarboxipeptidase 

em quimotripsina (EC 3.4.21.1) e carboxipeptidase (EC 3.4.21.2), respectivamente (Yen, 

2001). A quimotripsina actua especificamente sobre as ligações peptídicas formadas pelos 
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grupos carboxilo dos aminoácidos aromáticos, enquanto que a carboxipeptidase ataca a parte 

final da cadeia peptídica, separando o aminoácido terminal que tem um grupo α-carboxílico 

livre (McDonald et al., 2002). Os aminoácidos livres são absorvidos pela mucosa intestinal e 

os péptidos de menores dimensões são absorvidos directamente pelas células da mucosa não 

sendo quebrados pela acção das enzimas.  

 

2.8.1.3. Digestão dos lípidos 

 

Embora a digestão dos lípidos ocorra principalmente através da acção da lipase (EC 

3.1.1.3) pancreática no duodeno, a lipase gástrica desempenha um papel bastante importante 

na hidrólise dos triglicéridos no estômago dos jovens leitões, hidrolisando 25 a 50 % dos 

lípidos a diglicéridos, monoglicéridos e ácidos gordos livres (Chiang et al., 1989). A secreção 

biliar emulsiona os lípidos e activa, conjuntamente com a colipase, a lipase pancreática. Esta 

actua sobre os triglicéridos, degradando-os em dois ácidos gordos livres e um monoglicérido. 

Os fosfolípidos e os esteróis são degradados por acção da fosfolipase (EC 3.1.1.4) e da 

colesterol esterase (EC 3.1.1.13) pancreáticas, respectivamente, libertando ácidos gordos não 

esterificados, lisofosfolípidos e colesterol. Os produtos finais da digestão das gorduras, 

combinados com os sais biliares e fosfolípidos, formam uma solução micelar, difundindo-se 

através da mucosa intestinal (Longland, 1991). Após a absorção, os triglicéridos voltam a 

sintetizar-se, formando quilomicrons, que passam aos canais quilíferos, chegando ao canal 

torácico, onde são incorporados na circulação geral. Os ácidos gordos de cadeia curta passam 

directamente à circulação portal sem necessidade de formarem micelas (Yen, 2001).  

 

2.8.2. Particularidades digestivas do leitão 
 

O aparelho digestivo, bem como os factores que envolvem a digestão, nos leitões sofrem 

várias mudanças com o decorrer da idade e principalmente durante as primeiras semanas de 

vida, decorrentes principalmente de alterações nas capacidades de secreções hormonais e 

enzimáticas de glândulas e órgãos, assim como do aumento na disponibilidade de ácido 

clorídrico no estômago (Efrid et al., 1982; McDonald et al., 2002). Durante os primeiros dias 

de vida, o aparelho digestivo do leitão, bem adaptado à digestão de um regime lácteo 

(contribuindo para tal a presença de lipase, lactase e enzimas proteolíticas), caracteriza-se por 

um insuficiente desenvolvimento físico dos seus compartimentos e por uma fraca actividade 

das enzimas digestivas endógenas (Freire, 1998; Maxwell e Carter, 2001). A partir das 3 ou 4 
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semanas de idade o equipamento enzimático do leitão desenvolve-se e diversifica-se (Owsley 

et al., 1986), havendo uma adaptação das enzimas digestivas às condições alimentares (Freire, 

1989). A actividade da pepsina, α-amilase, maltase e sacarase é baixa no recém-nascido e 

durante o período de aleitamento, aumentando a partir das três semanas de idade, altura em 

que, muitas vezes, ocorre o desmame. Por outro lado, a actividade da lactase, inicialmente 

alta, vai diminuindo com a idade (Maxwell e Carter, 2001). Durante o aleitamento a 

actividade fermentativa no intestino grosso está pouco desenvolvida, não estando preparado 

para receber grandes quantidades de resíduos alimentares não digeridos (Freire et al., 2000).  

O desmame precoce dos leitões é um dos factores que concorre para o aumento da 

produtividade numérica das explorações de suínos sendo, no entanto, um período 

particularmente difícil para os leitões. A súbita mudança de uma alimentação baseada no leite 

da porca para uma dieta sólida de menor digestibilidade resulta, geralmente, numa diminuição 

na ingestão de alimento, paragem no crescimento dos leitões e aumento da susceptibilidade às 

doenças, nomeadamente diarreias, conduzindo a elevadas taxas de mortalidade (Aumaitre et 

al., 1995). As perturbações associadas com o desmame actuam essencialmente a três níveis: 

mudança no tipo de alimento (líquido para sólido), início de um regime de refeições e stress 

social já que os animais são retirados da mãe e colocados junto de outros. O sistema 

gastrointestinal tem de se adaptar às mudanças que se registam a nível das propriedades 

físico-químicas dos alimentos e mudar os padrões de ingestão, de modo a que a digestão e a 

absorção dos nutrientes se processem satisfatoriamente, mantendo uma taxa de crescimento 

aceitável (Jensen et al., 1997).  

 

2.8.3. Fracção endógena específica e não específica: métodos de estimativa do 

material azotado endógeno 
 

Embora desde longa data se conheça que os suínos apresentam perdas fecais de azoto 

mesmo quando ingerem regimes isentos de proteína (Mitchell, 1924), só nas últimas décadas 

os estudos sobre a excreção endógena de azoto permitiram avaliar de forma objectiva a sua 

influência sobre as medidas de digestibilidade. A fracção endógena é constituída por 

substâncias azotadas provenientes da saliva, da bílis, dos sucos gástricos, pancreático e 

intestinal, da mucina, das células do epitélio e da flora intestinal (Souffrant, 1991), podendo 

considerar-se como parte integrante da despesa de conservação dos suínos.  

Ao nível ileal a excreção endógena do azoto é influenciada por factores não específicos, 

dependentes do animal, e factores específicos dependentes da composição da fonte proteica 
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(Sève e Henry, 1996). Este aspecto permite considerar duas fracções distintas na excreção 

endógena de azoto e de aminoácidos, o que levou Low (1982) a diferenciar os conceitos de 

digestibilidade real e de digestibilidade verdadeira. A digestibilidade real pressupõe a 

correcção da digestibilidade aparente com a secreção endógena total (específica e não 

específica), a digestibilidade verdadeira pressupõe a correcção da digestibilidade aparente 

com a secreção endógena não específica. A fracção endógena não específica varia 

essencialmente com idade e peso dos animais (Mariscal-Landin et al., 1995), enquanto que a 

fracção específica é condicionada por factores como o teor de proteína bruta (De Lange et al., 

1990), a presença de factores antinutricionais (Jasman et al., 1995) e o teor de fibra (Leterme 

et al., 1994) das fontes proteicas utilizadas. 

Para estimativa das medidas de digestibilidade verdadeira o cálculo do azoto endógeno 

não específico é habitualmente feito pela utilização de regimes isentos de proteína (Mariscal-

Landin et al., 1995). Este método consiste no fornecimento aos animais de regimes sintéticos 

isentos de proteína, constituídos geralmente por amido, açúcar, celulose e gordura, 

considerando-se que nesta situação a excreção ileal e fecal de azoto representam as perdas 

endógenas de azoto. O problema resultante desta técnica assenta nas carências nutricionais 

que podem não só reduzir as excreções endógenas mas também alterar a sua composição em 

aminoácidos (Sève e Henry, 1996). No entanto como na prática é importante conhecer-se um 

valor padrão das perdas endógenas de azoto para correcção da digestibilidade aparente, a 

utilização de regimes isentos de proteína com baixa fibra fornecidos durante períodos de 

tempo curtos ou acompanhados com alimentação parental, surge como uma solução aceitável. 

Para o cálculo da digestibilidade real a excreção endógena total é obtida pelo recurso a 

marcadores (e.g. homoarginina, 15N, 13C). A determinação directa da fracção endógena 

específica é ainda demasiado complexa do ponto de vista metodológico, podendo ser estimada 

por diferença entre a excreção endógena total e a excreção endógena não específica. Com os 

métodos tradicionais de cálculo da digestibilidade verdadeira, os valores de digestibilidade 

aparente são corrigidos para uma excreção média de endógeno (National Research Council 

[NRC], 1998) considerando que a excreção de aminoácidos endógenos não varia com a 

composição do regime.  
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2.8.4. Significado nutricional das medidas de digestibilidade fecal e ileal da fracção 

azotada 
 

Vários estudos têm sido efectuados para determinar a digestibilidade dos constituintes 

dos grãos de proteaginosas pelos suínos. No entanto poucos destes trabalhos foram efectuados 

com leitões e alguns deles limitam-se a medidas de digestibilidade aparente total, as quais 

apresentam um significado nutricional manifestamente insuficiente quando se pretende 

estudar a utilização digestiva da fracção proteica, em geral, e dos seus aminoácidos em 

particular (Leterme e Théwis, 1995).  

O estudo da utilização digestiva dos aminoácidos traduz-se pela sua quantidade que 

desaparece ao longo do tubo digestivo, procedendo-se deste modo ao balanço das entradas e 

das saídas (Laplace et al., 1985). Actualmente os coeficientes de digestibilidade dos 

aminoácidos baseiam-se na colecta e análise a digestas a nível do íleo terminal, considerando-

se que eles constituem a medida mais precisa dos aminoácidos realmente absorvidos 

(Tanksley e Knabe, 1993). Ao longo do processo digestivo as proteínas dos alimentos são 

degradadas por acção das enzimas digestivas e da microflora intestinal presente no tubo 

digestivo dos suínos. As proteínas e os aminoácidos que chegam ao intestino grosso têm 

pouco ou nenhum valor nutritivo para o animal (Rérat, 1978), em parte são utilizadas pelos 

microrganismos para síntese de proteína microbiana e fazem parte da excreção fecal endógena 

de azoto (Mason et al., 1976). Assim, não é de estranhar que na prática se verifique uma 

correlação mais forte entre o aumento de peso dos suínos e as medidas de digestibilidade ileal 

dos aminoácidos do que entre o crescimento dos suínos e as medidas de digestibilidade fecal 

(Tanksley e Knabe, 1993). 

 

2.8.4.1. Digestibilidade fecal aparente e verdadeira da fracção azotada 

 

O balanço entre o azoto ingerido e o excretado a nível fecal toma a designação de 

digestibilidade aparente, visto que não entra em linha de conta com as entradas adicionais de 

fontes azotadas não alimentares denominadas endógenas, e as saídas, também adicionais, 

provenientes da recuperação incompleta destes materiais. No entanto, ao realizar um balanço 

de digestibilidade existem interferências inevitáveis na fracção não reabsorvida dos materiais 

endógenos. A presença desta fracção nas fezes leva à subestimação da digestibilidade efectiva 

dos aminoácidos. A correcção das medidas de digestibilidade fecal aparente com a excreção 

endógena de azoto e aminoácidos permite obter os valores da digestibilidade fecal verdadeira.  
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2.8.4.2. Digestibilidade ileal aparente e verdadeira da fracção azotada 

 

Na determinação da digestibilidade ileal da fracção azotada do alimento há que 

distinguir entre digestibilidade ileal aparente (DIA) e verdadeira (DIV), visto que, as colheitas 

feitas ao nível do intestino delgado (íleo) para além de possuírem aminoácidos (AA) não 

digeridos provenientes dos alimentos, contêm também uma fracção de aminoácidos 

provenientes das secreções digestivas. A digestibilidade ileal aparente das proteínas não 

fornece toda a informação sobre o valor da sua digestibilidade, pois depende de vários 

factores como o nível de ingestão, os efeitos associativos entre alimentos, o tamanho das 

partículas e do tipo de amido (Williams, 1995). Apesar disto, certos autores preferem esta 

medida de digestibilidade, visto que na prática a digestibilidade ileal aparente representa a 

quantidade de aminoácidos de diferentes origens (alimentar ou endógenos) realmente 

perdidos pelo animal (Jondreville, 1994).  

A correcção das medidas de digestibilidade ileal aparente com a excreção endógena de 

azoto e de aminoácidos, que se pôs em prática em suínos no final dos anos 80, permitiu obter 

valores de digestibilidade verdadeira e constitui mais um importante avanço da expressão do 

valor nutritivo da fracção azotada dos alimentos. Contudo, a quantificação da excreção 

endógena de azoto é difícil e ainda hoje controversa, face à complexidade da sua composição 

e à dificuldade em se encontrarem técnicas credíveis para a sua quantificação. A constatação 

deste problema levou o NRC (1998) a propor o cálculo dos valores de digestibilidade ileal 

verdadeira do azoto e dos aminoácidos considerando apenas o endógeno não específico. Da 

mesma forma as tabelas publicadas pelo ITCF-Eurolysine (1995) propõem a correcção dos 

valores da digestibilidade aparente a partir da fracção endógena de azoto não específico 

expresso em g/kg de matéria seca ingerida, utilizando a seguinte fórmula de cálculo  

 

DIV = DIA (AA) + (AA endógeno não específico)/(AA do regime) 

 

As medidas de digestibilidade ileal verdadeira são normalmente consideradas como 

medida da disponibilidade dos aminoácidos do regime. Contudo, a noção de disponibilidade 

pressupõe que os aminoácidos sejam absorvidos sob a forma realmente utilizável pelo animal. 

O desenvolvimento de reacções com açúcares, gorduras, produtos de oxidação das gorduras, 

polifenóis, etc, que podem ocorrer durante o processo de fabrico ou durante o período de 

armazenamento dos alimentos leva a que os aminoácidos sejam absorvidos sob formas não 

utilizáveis (Mougham, 1993). Neste caso as medidas de digestibilidade ileal verdadeira 

sobrestimam a disponibilidade dos aminoácidos, aspecto particularmente gravoso para a lisina 
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dos alimentos submetidos a tratamentos térmicos (Batterham et al., 1986), pois o excesso de 

calor provoca redução do desempenho dos suínos por redução da lisina total e da sua 

disponibilidade. 

 

2.8.5. Métodos de medição da digestibilidade ileal e técnicas de acesso aos 

conteúdos ileais 
 

Como referido anteriormente, a obtenção de medidas de digestibilidade ileal do azoto e 

dos aminoácidos é complexa, uma vez que exige o acesso directo à digesta ileal. Actualmente 

este acesso pode ser feito através de abates sucessivos de animais (Kries et al., 1992) ou por 

técnicas cirúrgicas de canulação ou anastomose ileo-rectal (Fuller, 1991) as quais, no entanto, 

podem interferir em maior ou menor escala na fisiologia digestiva dos suínos (Fuller et al., 

1994). As técnicas cirúrgicas são as mais utilizadas, porque além de acarretarem menos 

custos, permitem várias medições no mesmo animal e durante um maior período de tempo 

(Fuller et al., 1994). 

A anastomose íleo-rectal na sua forma mais simples (termino-lateral), exige o 

seccionamento do íleo terminal e a sua ligação directa ao recto, permitindo a recolha total da 

digesta ileal através do ânus. Este tipo de anastomose permite a utilização de regimes ricos em 

elementos fibrosos e possibilita maiores ingestões, visto que os animais sujeitos a este tipo de 

intervenção recuperam melhor do que os animais sujeitos a técnicas de fistulação (Darcy-

Vrillon e Laplace, 1990). De acordo com Fuller e Livingstone (1982), algumas semanas após 

uma anastomose íleo-rectal (AIR) termino-lateral o intestino grosso encontra-se atrofiado mas 

verifica-se um importante refluxo de digesta para o cólon distal, podendo este aspecto 

influenciar as medidas de digestibilidade ileal (Bengala Freire et al., 1990). Para evitar este 

problema, Picard et al. (1984) propuseram a AIR termino-terminal, com isolamento completo 

do intestino grosso e aplicação de uma cânula no cólon proximal para evacuação dos gases e 

fezes residuais.  

O isolamento funcional do intestino grosso, inerente à AIR, pode alterar o equilíbrio 

electrolítico do animal, sendo necessário suplementar os animais com sais de sódio (NaCl, 

NaHCO3) e com complexos vitamínicos para compensar a perda de absorção de minerais e 

vitaminas (Laplace et al., 1995). No entanto a anastomose ileo-rectal apresenta algumas 

vantagens em relação às restantes técnicas de colheita dos efluentes ileais, nomeadamente: 

facilidade de intervenção cirúrgica; comodidade da colheita da digesta ileal através da sua 

recolha directa; o nível alimentar dos animais sujeitos a esta técnica é superior à dos suínos 
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fistulados; e maior duração da experiência com estes animais, não sendo limitada no tempo, 

devido ao seu crescimento. 

Em conclusão podemos afirmar que todas as técnicas de acesso aos conteúdos ileais 

apresentam aspectos positivos e negativos, sendo difícil eleger uma técnica que melhor se 

adapte à medida da digestibilidade ileal de todos os alimentos. Com efeito as técnicas de 

fistulação dificilmente se adaptam aos alimentos ricos em fibra e por sua vez as técnicas de 

AIR parecem mais perturbadoras da fisiologia digestiva dos suínos. Deste modo, o método 

eleito para a recolha da digesta deve ter em conta diversos factores, como a duração do 

ensaio, o período de recuperação dos animais e o tipo de alimento a ser estudado. 

 

2.8.6. Incorporação de Lupinus albus em dietas para suínos 

 

No final da década de 70, a ainda CEE decidiu promover a produção e utilização de 

proteaginosas no Espaço Comunitário, tendo em vista uma maior independência da 

Comunidade Europeia face à importação de matérias-primas azotadas para a alimentação 

animal. Apesar desta situação se ter alterado nos princípios da década de 90, devido ao 

aparecimento de novas políticas agrícolas comunitárias, a utilização de proteaginosas na 

alimentação dos animais monogástricos, continua a ter interesse devido a um equilíbrio 

proteína:energia particularmente favorável para estes animais (Institut National de la 

Recherche Agronomique [INRA], 1984).  

O tremoço branco doce (Lupinus albus) apresenta teores de Proteína Bruta (PB) de 30 a 

40 %, de Gordura Bruta (GB) de 8,7 a 13 % e de Fibra Bruta (FB) de 12 a 15 % (van 

Barneveld, 1999; Sujak et al., 2006), o que faz com que seja um potencial suplemento de 

proteína e energia em dietas para leitões (Gdala et al., 1996). Por outro lado, as variedades 

doces de Lupinus albus possuem um conteúdo de alcalóides baixo quando comparado com 

outras espécies de lupinus (van Barneveld, 1999). Vários estudos foram feitos sobre a 

inclusão de L. albus em dietas para suínos (Quadros 2.2. e 2.3.) (Kelly et al., 1990; Donovan 

et al., 1993; McNiven e Castell, 1995; Zettl et al., 1995; Gdala et al., 1996; King et al., 2000). 

 

 

 



Revisão bibliográfica 

 - 65 - 

Quadro 2.2. Efeito do Lupinus albus no crescimento e eficiência alimentar dos leitões. Os valores 
apresentados estão em termos relativos. 

% de Lupinus 

albus 
Ingestão de 
Alimento 

Ganho Médio 
Diário 

Eficiência 
Alimentar Referências 

0 100 100 100  
4 91,7 91,1 101,6 a) 

5 
94,3 
95,3 
111,8 

101,1 
104,5 
106,5 

107,2 
109,4 
99,1 

d) 
e) 
f) 

8 79,6 
98,1 

77,5 
94,2 

104,2 
104,8 

a) 
b) 

10 91,0 
83,9 

98,0 
92,4 

107,9 
111,4 

d) 
e) 

12 78,7 
97,5 

75,4 
66,7 

104,7 
150,7 

a) 
f) 

15 83,5 
83,7 

88,7 
83,8 

106,3 
100,6 

d) 
e) 

20 81,4 
75,5 

82,6 
82,9 

101,8 
109,0 

d) 
e) 

21,1 79,8 74,5 120,4 f) 

25 78,6 
77,0 

67,3 
80,0 

85,7 
103,0 

d) 
e) 

32 75,6 64,7 120,4 f) 
37,5 101,2 94,0 108,0 c) 

a) Kemm et al. (1987): leitões, L. albus cv. Buttercup, com 0,05 % de alcalóides. 
b) Kemm et al. (1987): leitões, L. albus cv. Buttercup, com 0,01 % de alcalóides. 
c) Gdala et al. (1996): leitões, L. albus cv Hetman. 
d) McNiven e Castell (1995): leitões, L. albus cv. Ultra 
e) McNiven e Castell (1995): leitões, L. albus cv. Ultra, com a suplementação de lisina, metionina e cistina. 
f) Donovan et al. (1993): leitões, L. albus cv. Ultra 

 
Quadro 2.3. Efeito do Lupinus albus no crescimento e eficiência alimentar dos suínos em fase de 
crescimento e acabamento. Os valores apresentados estão em termos relativos. 

% de Lupinus 

albus 
Ingestão de 
Alimento 

Ganho Médio 
Diário 

Eficiência 
Alimentar Referências 

0 100 100 100  

5 107,1 
111,8 

107,1 
106,0 

99,1 
104,3 

a) 
b) 

10 

101,4 
92,3 
96,2 
94,6 

100,6 
100,3 
94,8 
95,2 

102,4 
94,8 
100,4 
98,9 

c) 
d) 
e) 
f) 

12 107,8 
110,3 

94,3 
89,2 

114,9 
120,2 

a) 
b) 

20 

91,0 
87,7 
82,7 
93,1 

86,8 
97,8 
79,0 
95,2 

105,3 
86,8 
111,0 
96,1 

c) 
d) 
e) 
f) 

21,1 99,1 
106,5 

98,6 
98,8 

114,0 
107,7 

a) 
b) 

32 99,1 
117,7 

87,1 
94,0 

115,2 
126,4 

a) 
b) 

a) Donovan et al. (1993): suínos em fase de crescimento, L. albus cv. Ultra 
b) Donovan et al. (1993): suínos em fase de acabamento, L. albus cv. Ultra 
c) Zettl et al. (1995): suínos em fase de crescimento (30-57 kg), L. albus cv. Amiga 
d) Zettl et al. (1995): suínos em fase de acabamento, L. albus cv. Amiga 
e) Kelly et al. (1990): suínos em fase de crescimento, L. albus cv. Ultra 
f) Kelly et al. (1990): suínos em fase de acabamento, L. albus cv. Ultra 
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Ao observarmos o Quadro 2.2 verificamos que o estudo realizado por Kemm et al. 

(1987) revelou que a incorporação de 8 % e 12 % de L. albus cv Buttercup, com um teor em 

alcalóides de 0,05 %, em dietas para leitões ao desmame diminuiu significantemente a 

ingestão de alimento em cerca de 20 %. Pelo contrário, estes mesmos autores verificaram que 

quando esta mesma variedade era incluída nas mesmas percentagens, mas com um teor em 

alcalóides de 0,01%, não apresentou diferenças significativas na ingestão de alimento. Por sua 

vez, Gdala et al. (1996) demonstraram que leitões alimentados com dietas contendo L. albus 

cv Hetman apresentavam um ganho de peso inferior quando comparados com animais que 

receberam dietas que incorporaram L. angustifolius cv Unicrop. Pensa-se que este decréscimo 

de ganho de peso se deva, não ao nível de alcalóides, mas sim porque as diferentes espécies 

de Lupinus apresentam diferenças na composição química e nos níveis individuais de 

alcalóides. Um estudo feito por McNiven e Castell (1995) sugere que a inclusão de L. albus 

em dietas para leitões pode ser uma alternativa em zonas onde as dietas à base de soja sejam 

muito dispendiosas como uma fonte de proteína, podendo-se substituir a dieta de soja por 10-

15 % de L. albus. Por sua vez, Donovan et al. (1993) referem que ao substituírem em cerca de 

25 % da dieta de soja por L. albus cultivar Ultra verificaram uma diminuição na ingestão de 

alimento e no ganho de peso, concluindo um limite de 5 – 12 % de inclusão de L. albus numa 

dieta de iniciação. Estes mesmos autores observaram igualmente que suínos em crescimento e 

em acabamento (Quadro 2.3), alimentados com dietas em que o nível de inclusão do L. albus 

foi superior a 190 g/kg de alimento, apresentavam performances semelhantes aos animais que 

consumiram dietas sem esta proteaginosa, não se verificando diminuição da ingestão por parte 

dos animais. Os resultados apresentados por Zettl et al. (1995), e referidos no Quadro 3.2, 

demonstram que havia uma redução na ingestão de alimento quando os suínos em 

crescimento e em de acabamento consumiam dietas que continham mais de 100 g de L. albus 

cv Amiga/kg. Para além destes resultados, os estudos realizados por Kelly et al. (1990) 

demonstraram que a inclusão de L. albus, cultivar Ultra, em dietas para suínos com níveis 

superiores a 100 g/kg reduziu significantemente o ritmo de crescimento de suínos entre os 30-

57 kg de peso vivo, enquanto que os suínos em fase de acabamento toleravam níveis de 

inclusão superiores a 200 g/kg de dieta. Estes ensaios demonstraram que a redução no ritmo 

de crescimento resultou da redução da ingestão de alimento quando o L. albus foi incluído 

(Quadro 2.3). 

Embora as variedades doces de L. albus apresentem baixos teores em alcalóides, as 

limitações à sua inclusão em dietas para suínos resultam do elevado conteúdo de 

polissacáridos não amiláceos e oligossacáridos. Schutte (1991) e Bach Knudsen (1997) 
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demonstraram que o L. albus apresenta um nível elevado de polissacáridos não amiláceos 

(PNAs) quando comparado com outras fontes proteicas vegetais, como a soja ou a ervilha. 

Carrè et al. (1985) e Evans et al. (1993) demonstraram que nas sementes do L. albus o 

polissacárido mais abundante é o β-1,4-galactano, uma combinação de D-galactose, L-

arabinose, L-ramnose e ácido D-galacturónico. Usualmente, admite-se que os efeitos 

prejudiciais da ingestão dos PNAs estão associados com o aumento da viscosidade do 

conteúdo digestivo, diminuindo a velocidade de passagem dos alimentos ao longo do tracto 

gastrointestinal, modificação na estrutura da mucosa intestinal e mudança na regulação 

hormonal devido à variação na taxa de absorção de nutrientes (Vahouny, 1982; Choct, 1997). 

Parte dos problemas relacionados com a ingestão destes polissacáridos pelos suínos, resultam 

da impossibilidade da sua digestão no intestino delgado, pela ausência de enzimas endógenas 

capazes de os degradarem total ou parcialmente (Carrè et al., 1985; Naveed et al., 1999).  

Igualmente, os oligossacáridos da série rafinose (verbascose, estaquiose e ajugose) (Van 

Kempen e Jansman, 1999) designados de alfa-galactósidos estão presentes em níveis 

consideráveis nas sementes de algumas proteaginosas vegetais como o L. albus, a soja e a 

colza, onde constituem uma parte substancial das reservas energéticas existentes nessas 

sementes (Gdala et al., 1997). A função fisiológica dos oligossacáridos está relacionada com 

o armazenamento e transporte de energia, ainda que em alguns casos os oligossacáridos sejam 

simplesmente o resultado da hidrólise parcial de polissacáridos. Tal como o que sucede com 

os PNAs, os oligossacáridos da série rafinose são indigestíveis no intestino delgado dos 

suínos devido à ausência de enzimas com actividade alfa-galactosidásica na sua mucosa 

intestinal. A presença de alfa-galactósidos no tracto digestivo dos animais é responsável pela 

redução de energia metabolizável das proteaginosas e é causadora de flatulência (Saini, 1989; 

King et al., 2000). A fermentação dos oligossacáridos tem sido implicada em efeitos 

negativos sobre a digestibilidade dos nutrientes e disponibilidade de energia, resultando na 

produção de ácidos gordos de cadeia curta e gases como o CO2 e H2, podendo causar 

flatulência, náusea e desconforto em suínos (Fleming, 1981; Krause et al., 1994). Compostos 

produtores de flatulência não digeridos são de interesse particular para a indústria suinícola, 

pois afectam negativamente a digestibilidade da fibra, energia e proteína (Veldman et al., 

1993; Gdala et al., 1997), devido ao aumento da osmolaridade e da taxa de passagem da 

digesta pelo intestino (Wiggins, 1984), além de interferirem na secreção de insulina e 

absorção de glicose pelo intestino (Jackson, 2002). Leitões alimentados com dietas contendo 

baixa quantidade de compostos produtores de flatulência, demonstraram melhores resultados 

na taxa de crescimento comparativamente aos animais que ingeriram elevados níveis de alfa-
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galactósidos (Risley e Lohrmann, 1998). Embora, numa perspectiva genérica os alfa-

galactósidos sejam prejudiciais, estes açúcares podem ser benéficos aos animais, pela acção 

prebiótica, que exercem através do aumento da concentração das bactérias benéficas 

(lactobacillus e bifidobactérias) e diminuição das bactérias prejudiciais como a E. coli e 

enterobactérias (Karr-Lilienthal, 2005). Quando leitões desmamados são alimentados com 1% 

de estaquiose foi observado um aumento de lactobacillus no íleo e de colónias bifidobactérias 

com um decréscimo de enterobactérias no ceco (Liying et al., 2003). Contudo, continua por 

esclarecer com clareza qual o teor óptimo de inclusão de alfa-galactósidos, em que estes 

possam apresentar uma acção benéfica como prebióticos, e sem serem prejudiciais para o 

animal. 

 

2.8.7. O efeito da suplementação enzimática na nutrição de suínos 
 

Estudos realizados tanto em leitões como em suínos em crescimento, em que se 

utilizaram dietas suplementadas com enzimas digestivas exógenas mostram uma grande 

diversidade de respostas relativamente à utilização de biocatalisadores microbianos (Gdala et 

al., 1997, Yin et al., 2001). Estas contradições sobre a suplementação enzimática podem ser 

atribuídas principalmente a diferenças na idade dos suínos, na composição das dietas 

utilizadas, no procedimento experimental e a interacções complexas entre enzimas e 

substratos. Em geral, o impacto da suplementação enzimática diminui com a idade do animal 

e com a maturação do sistema enzimático (Lindemann et al., 1986). Da mesma forma, a 

eficácia da suplementação enzimática na melhoria da digestibilidade dos nutrientes tende a 

diminuir quando utilizamos dietas que contêm ingredientes altamente digestíveis (Johnson et 

al., 1993). 

As enzimas utilizadas para suplementar dietas para monogástricos necessitam de reunir 

uma série de atributos bioquímicos relacionados com a sua estabilidade e actividade, que 

possibilitem maximizar a sua eficácia. Os diferentes condicionalismos fisiológicos próprios 

dos compartimentos gastrointestinais dos suínos implicam características bioquímicas 

específicas das enzimas exógenas, compreendendo uma temperatura média de actuação de 37-

40 ºC, pouca sensibilidade ao reportório proteolítico endógeno, uma eficiência óptima para 

valores de pH compreendidos entre 2 e 7 e resistência à desnaturação ácida. Um estudo 

desenvolvido por Smiricky et al. (2002) sugere que o facto de não se verificarem melhorias 

nas dietas suplementadas com uma alfa-galactosidase se deva a que a enzima tenha um pH 

óptimo de 5 e uma temperatura óptima de 60 ºC, tendo ocorrido uma inactivação da enzima 
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quando alcançou o estômago, uma vez que estes valores não são representativos das 

condições gastrointestinais dos suínos. Estudos sobre a utilização de enzimas exógenas na 

alimentação de suínos são por vezes inconsistentes, pois existe uma variação no processo de 

produção das enzimas, concentração e actividade utilizada em cada trabalho, além dos 

diferentes substratos alvo. Por isso é necessário prudência para comparar resultados entre 

pesquisas. 

Em nutrição animal, as enzimas abrem novos caminhos por poderem minorar a acção de 

factores antinutritivos do alimento. As principais enzimas envolvidas na degradação dos 

PNAs são as celulases e as xilanases, que não são sintetizadas pelos suínos. A inclusão destas 

enzimas exógenas em dietas, pode levar à hidrólise dos PNAs no intestino delgado com um 

efeito positivo na digestibilidade da energia (Yin et al., 2000). Além disso, verifica-se uma 

melhoria da eficiência da utilização alimentar, com reflexo no aumento das taxas de 

crescimento, na redução das dimensões do tracto gastrointestinal, podendo assim contribuir 

para se aumentarem as percentagens de incorporação destas proteaginosas nas dietas para 

suínos e aves (Chesson, 1993; Bedford, 2000). 

No que diz respeito aos α-galactósidos, uma possível alternativa para diminuir os efeitos 

anti-nutritivos destes oligossacáridos será a inclusão de alfa-galactosidases (α-1,6-

galactosidase) na dieta, responsáveis pela hidrólise das ligações α-1,6-galactosíl (Slominski, 

1994; Kidd et al., 2001; Kim e Baker, 2003), que podem aumentar a digestibilidade ileal dos 

oligossacáridos da série rafinose, prevenindo, por um lado, os seus efeitos deletérios, como 

impedindo fermentações indesejáveis, com um simultâneo aumento da disponibilização de 

energia (Gdala et al., 1997; Pan et al., 2002). Os resultados apresentados por Kim et al. 

(2003) comprovam a existência de uma diminuição significativa da concentração da rafinose 

e estaquiose durante a passagem pelo intestino delgado, por acção de complexos enzimáticos 

exógenos com actividade α-galactosidase, β-1,4-mananase e β-1,4-manosidase, em dietas à 

base de milho e bagaço de soja administrada a leitões com peso inicial médio de 11 kg. Estes 

autores observaram, ainda, que os animais suplementados com enzimas microbianas 

apresentavam maior dimensão das vilosidases intestinais, ou seja, houve um melhor 

desenvolvimento intestinal e preservação da integridade das vilosidases com a utilização de 

glicósido hidrolases. Nesta perspectiva, o uso de misturas enzimáticas contendo α-

galactosidases permitiria aos nutricionistas reformular as dietas para monogástricos, 

considerando o nível energético adicional que advêm da suplementação (Cleóphas et al., 

1995).  
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Usualmente, os preparados enzimáticos comerciais utilizados não contêm uma única 

enzima, mas ao contrário, são preparados enzimáticos contendo uma variedade de enzimas 

(Ferket, 1993; Walsh et al., 1993), o que é desejável, uma vez que as dietas são compostas por 

vários compostos orgânicos que por vezes estabelecem interacções complexas (Campbell e 

Bedford, 1992). Muitos destes preparados enzimáticos podem eficazmente degradar 

polissacáridos da fibra em dietas para suínos, e consequentemente, melhorar 

significativamente a disponibilidade da energia.  

Assim, este trabalho teve essencialmente quatro grandes objectivos, nomeadamente, 

contribuir para a elucidação da função e estrutura de dois CBMs, elucidar a natureza das 

interacções moleculares nos complexos coesina-doquerina do tipo II e averiguar o papel das 

α-galactosidases numa dieta à base de L. albus para leitões. 
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3. Materiais e Métodos 
 

Neste capítulo são enumerados os vários equipamentos e procedimentos experimentais 

usados durante a execução deste trabalho. Começa-se por fazer uma abordagem no que diz 

respeito aos materiais e métodos de uso geral, estirpes bacterianas e vectores, seguindo-se a 

tecnologia de DNA recombinante, quer em termos de extracção de DNA quer em termos de 

clonagem, electroforese em géis de agarose e poliacrilamida, transformação de células, 

sequenciação, análise e detecção de expressão de proteínas, e por fim, a resolução da estrutura 

tridimensional. De seguida, prossegue-se com o detalhe necessário à descrição das 

metodologias usadas nos ensaios com animais. Ao longo dos capítulos respeitantes aos 

resultados (capítulos 4, 5, 6 e 7) procede-se, igualmente, a uma descrição relativa aos 

materiais e métodos usados especificamente na obtenção dos resultados em cada um dos 

capítulos. 

 

3.1. Materiais e métodos de uso geral 
 

3.1.1. Esterilização de materiais, soluções e meios de cultura 
 

Os meios de cultura, soluções, material de plástico (tais como, pontas de micropipetas, 

tubos de microcentrífuga e centrifuga) e vidro (tais como provetas, balões de Erlenmeyer) de 

uso geral utilizados para os diferentes trabalhos foram esterilizados em autoclave (Amaro 

2000, Modelo 5510), a 120 ºC durante 20 minutos à pressão de 1 Kg/cm2 (120KPa). As 

soluções proteicas e meios contendo compostos glucídicos foram esterilizados por filtração 

em filtros com porosidade de 0,22 µm Millex-GV PVDF 33 mmol/l (Millipore Corporation - 

SLGV033RS) ou Stericup-GV PVDF (Millipore Corporation - SCGVU05RE). 

 

3.1.2. Centrifugação 
 

Para volumes não superiores a 2 ml foram utilizadas as microcentrífugas Sigma 2K15, 

Eppendorf 5415R e Eppendorf 5415 D (Eppendorf). Para o caso de volumes até 15 ml foi 

utilizada uma centrífuga Heraeus Biofuge 28RS (Heraeus Sepetech), enquanto que para 

volumes superiores a 15 ml foi utilizada uma Beackman CoulterTM Avanti J-25 I com três 

rotores: rotor JA-25.50 para tubos com volumes até 50 ml, rotor JA-14 para tubos com 

volumes até 250 ml e rotor JA-10 para tubos com volumes até 400 ml. O tempo, a 
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temperatura e a velocidade de centrifugação serão referidos posteriormente especificamente 

para cada protocolo desenvolvido. 

 

3.1.3. Reagentes químicos, águas e soluções 
 

Os reagentes químicos utilizados neste projecto encontram-se listados e agrupados, 

segundo ordem alfabética, no Anexo A. Em todas as experiências foi utilizada água de 

qualidade reagente, ou seja, água ultra pura do tipo I, apresentando uma resistividade superior 

a 18,2 MΩ.cm e uma condutividade inferior a 0,05 µS/cm (água Milli-Q), obtida num 

aparelho Milli-Q® Water purification system (Millipore Corporation), ou água purificada do 

tipo II, grau analítico, obtida através do sistema Elix®-5 Water purification (Millipore 

Corporation), apresentando uma resistividade superior a 5 MΩ.cm e uma condutividade 

inferior a 0,2 µS/cm, água Elix. Todas as soluções foram preparadas, salvo indicação 

contrária e devidamente referido, em Milli-Q. 

 

3.2. Estirpes bacterianas e vectores 

 

As estirpes de Escherichia coli (E. coli), vectores e plasmídeos recombinantes que 

estiveram na base do desenvolvimento deste trabalho, assim como algumas das suas 

características mais relevantes, encontram-se descritos e listados no Quadro 3.1. 

 

Quadro 3.1. Estirpes bacterianas de E. coli, vectores e plasmídeos recombinantes utilizados neste 
trabalho. 

Estirpes E. coli Genótipo/Fenótipo Origem 

B834 (DE3) F– ompT hsdSB (rB
– mB

–) gal dcm met (DE3) Novagen® 
E. coli BL21 (DE3) F-, ompT, hsdS (rB

-mB
-),dcm, gal,λ(DE3) Novagen ® 

E. coli Tuner(DE3) F-, ompT, hsdS(rB
-mB

-) dcm, gal, lacY Novagen® 
E. coli XL10 Gold F´proAB, lacIq ,Z∆M15, Tn10 (TetR) Amy (ClorR) Stratagene 

Vectores Genótipo/Fenótipo Origem 
pUC 18 Bla+, lacZ´ (AmpR) Gibco BRL 

pGEM®-T Easy f1, lacZ´ (AmpR) Promega 
pET21a-d (+) f1, T7, lacI, His.Tag® (AmpR) Novagen® 
pET28a-c (+) f1, ori T7, lacI, His.Tag®, ●Tag (CanR) Novagen® 
Plasmídeos 

recombinantes Genótipo/Fenótipo Origem 

pCMC34 (pBluescript SK-) F´, lacZ´(AmpR) Fontes et. al., 1998 



Materiais e Métodos  

 - 75 - 

3.3. Meios de cultura e condições de crescimento e conservação de estirpes de 

Escherichia coli 

 

A composição dos meios de cultura utilizados para a propagação de estirpes de E. coli 

encontra-se descrita no Quadro 3.2.  

 

Quadro 3.2. Composição dos meios de cultura. Todos os componentes destes meios foram 
dissolvidos em água Milli-Q e esterilizados em autoclave antes da sua utilização. 

Meio de cultura Composição 

*LB (Luria Bertani) 

Triptona                                                    10 g/l 

Extracto de levedura                                   5 g/l 

NaCl                                                         10 g/l 

LB agar Adição de 2% (p/v) de agar ao meio LB 

*NZY 

NaCl                                                           5 g/l 

MgSO4.7H2O                                             2 g/l 

Extracto de levedura                                   5 g/l 

Triptona                                                      5 g/l 

Glucose                                              20 mmol/l 

**SOB 

Extracto de levedura                                   5 g/l 

Triptona                                                    20 g/l 

NaCl                                                  10 mmol/l 

KCl                                                   2,5 mmol/l 

MgCl2                                                10 mmol/l 

MgSO4                                               10 mmol/l 

SOC 

Meio SOB esterilizado                             1 litro 

2% (p/v) solução de glucose                  1 mol/l 

(esterilizada com filtro 0.20 µm da Gelman) 

(*) pH corrigido para 7,5 (com uma solução de NaOH a 1 mol/l em água Milli-Q). 

(**)pH corrigido para 7,0 (com uma solução de NaOH a 1 mol/l em água Milli-Q). 

 

De um modo geral, as estirpes de E. coli foram cultivadas em meio LB ou em meio LB-

agar (meio solidificado) e propagadas em condições de aerobiose a uma temperatura de 37 ºC. 

Usualmente, para a obtenção de colónias cultivadas em meio solidificado as células foram 

mantidas durante a noite numa incubadora a 37 ºC. O crescimento de E. coli em meio líquido 



Materiais e Métodos  

 - 76 - 

com o propósito de extracção de DNA plasmídico ocorreu durante uma noite, entre 12 a 18 

horas, em incubadora com agitação orbital, ajustada entre 100 e 150 rev/min (revoluções por 

minuto), dependendo do volume do meio utilizado para o crescimento das células. Toda a 

manipulação do meio de cultura após esterilização foi efectuada em câmaras de fluxo laminar 

ou em zonas abrangidas pelo bico de Bunsen, de forma a manter condições assépticas. Todo o 

material contendo células E. coli empregue no presente trabalho foi esterilizado após a sua 

utilização. 

 

3.3.1. Criopreservação de estirpes de E. coli 

 

A conservação das estirpes de E. coli foi efectuada a -80 ºC em meio contendo glicerol. 

Assim, culturas de E. coli no final da fase exponencial de crescimento foram misturadas em 

igual proporção com uma solução de glicerol a 50% (v/v) num criotubo (Greiner-2 ml) e, após 

bem misturadas, congeladas. Para uma preservação de curta duração, as colónias de E. coli 

foram mantidas em placas de petri com meio LB-Agar, ou outro tipo de meio, a 4 ºC. 

 

3.4. Antibióticos e X-GAL 
 

Aos meios de cultura bacterianos, após esterilização e consequente arrefecimento até 

temperaturas de 55 ºC ou menos, foram adicionados antibióticos na quantidade indicada no 

Quadro 3.3 para selecção das células de E. coli transformadas. O X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-

indolil-β-galactósido) foi preparado pela mistura de 80 mg de X-Gal em 2 ml de N,N-dimetil-

formamida, e mantido a -20 ºC, por um período máximo de 2 meses. A concentração de 

trabalho utilizada foi de 150 µg/ml e refere-se à concentração final no meio de cultura. 

Alterações na concentração final de X-Gal serão posteriormente, mencionadas. 

 

Quadro 3.3. Concentração de armazenamento e de trabalho dos antibióticos utilizados. 

Antibiótico Concentração stock e temperatura de Concentração de 

Ampicilina (AmpR) 100-200 mg/ml em água Milli-Q a 4 ºCa 100 µg/ml 

Canamicina (CanR) 50 mg/ml em água Milli-Q a 4 ºCa 50 µg/ml 

Tetraciclina (TetR) 5 mg/ml em etanol absoluto a -20 ºCb 12,5 µg/ml 
a Solução stock mantida a 4 ºC por um período máximo de 2 semanas. 
b Solução stock mantida a -20 ºC por um período máximo de 1 mês. 
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3.5. Tecnologia de DNA recombinante 
 

3.5.1. Isolamento e purificação de DNA plasmídico 
 

O processo de isolamento e purificação de DNA plasmídico iniciou-se sempre com o 

crescimento em meio líquido de uma única colónia recombinante de E. coli. Neste trabalho 

foram utilizados 2 métodos para isolamento e purificação de DNA plasmídico. 

 

3.5.1.1. Método de lise por ebulição (Holmes e Quigley, 1981) 

 

Este método rápido traduz-se na lise de bactérias de E. coli recombinantes de forma a 

isolar o DNA plasmídico para posterior diferenciação da presença de plasmídios 

recombinantes. Normalmente, a pureza do DNA é suficiente para que este possa ser digerido 

com eficácia por enzimas de restrição.  

A partir de uma cultura bacteriana de E. coli recombinante, centrifugou-se 1,5 ml da 

suspensão, num tubo de microcentrífuga estéril, a 13 000× g durante 1 minuto, à temperatura 

ambiente, de forma a recolher o sedimento bacteriano. Depois de decantado todo o 

sobrenadante, ressuspendeu-se o sedimento bacteriano em 150 µl de uma solução de 50 

mmol/l de Tris-HCl, pH 8,0, 50 mmol/l de ácido etilenodiamina tetra acético (EDTA), 8% 

(p/v) de sacarose e 5% (v/v) de Triton X-100. Em seguida, adicionou-se 10 µl de uma solução 

10 mg/ml de lisozima, por forma a clivar a parede celular das bactérias, e incubou-se a 

reacção por 10 minutos à temperatura ambiente. A lise foi concluída por desnaturação durante 

40 segundos a 100 ºC. O lisado bacteriano foi centrifugado a 13 000× g durante 10 minutos, à 

temperatura ambiente, de forma a recolher o precipitado contendo o DNA cromossomal, as 

proteínas e os restantes resíduos celulares bacterianos, por aspiração. Ao sobrenadante, que 

contem o DNA plasmídico e RNA, foi adicionado 150 µl de isopropanol. Após 

homogeneizar, invertendo o tubo pelo menos 20 vezes, procedeu-se à incubação da reacção a 

-20 ºC, durante 20 minutos, para precipitação dos ácidos nucleicos. O precipitado foi 

recolhido após centrifugação a 13 000× g durante 5 minutos a 4 ºC, removendo por aspiração 

todo o sobrenadante. Adicionou-se ao sedimento 500 µl de etanol absoluto, para lavagem do 

sedimento, recorrendo a uma ligeira agitação. Seguidamente, centrifugou-se a 13 000× g 

durante 2 minutos, a 4 ºC, removendo o sobrenadante por aspiração, tendo o cuidado de 

deixar o sedimento completamente seco. Por fim, ressuspendeu-se o sedimento em 54 µl de 

água Milli-Q. Após este passo, foram usados 17 µl do DNA plasmídico para a digestão 
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enzimática, sendo o restante volume conservado a -20 ºC até posterior utilização. O resultado 

da digestão enzimática foi analisado através de uma electroforese em gel de agarose (Secção 

3.7). 

 

3.5.1.2. Preparação de DNA plasmídico de elevado grau de pureza 

 

A necessidade de obtenção de DNA plasmídico de elevado grau de pureza, para 

clonagem e sequenciação, encontra-se actualmente facilitada devido à existência de kits 

comerciais que possibilitaram atingir esse efeito. Neste trabalho foram utilizados 3 kits 

comerciais, o Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification System (Promega), o QIAprep® 

Spin Miniprep Kits (Qiagen) e o GFXTM Micro Plasmid Prep Kit (GE Healthcare). O 

princípio básico destes kits, pode resumir-se em 3 passos: lise por hidrólise alcalina das 

bactérias recombinantes; adsorção do DNA plasmídico à membrana de sílica presente numa 

coluna de centrifugação; lavagem e eluição do DNA plasmídico com água ou solução aquosa. 

A lise por hidrólise alcalina consiste na adição à suspensão das bactérias recombinantes 

de uma solução constituída por NaOH e SDS, após ressuspender o sedimento bacteriano 

numa solução Tris-HCl, pH 8.0, EDTA e RNAse (as concentrações dependem de cada 

fabricante). O SDS presente na solução é responsável pela solubilização do fosfolípido e dos 

componentes proteicos da membrana celular bacteriana, permitindo libertar os conteúdos 

celulares bacterianos. Ao mesmo tempo, as condições alcalinas desta solução favorecem a 

desnaturação do DNA cromossomal e plasmídico, assim como das proteínas bacterianas. A 

lise foi neutralizada por uma solução rica em sais, entre os quais, o acetato e sais caotrópicos. 

A concentração elevada em sais causou a precipitação do DNA cromossomal, das proteínas, 

dos detritos bacterianos e do SDS, ao passo que o DNA plasmídico renatura permanecendo 

em solução. O precipitado, foi sedimentado por centrifugação, sendo o sobrenadante, onde se 

encontra o DNA plasmídico, aplicado numa coluna de retenção. 

A retenção do DNA plasmídico à coluna consiste numa cromatografia de adsorção, uma 

vez que estas colunas possuem uma resina de sílica, ou de fibra de vidro, formando uma 

matriz de silicatos. Os resíduos de fosfato do DNA plasmídico vão interagir com a matriz da 

coluna devido à sua desidratação pelos agentes caotrópicos. Após adsorção das moléculas de 

ácidos nucleicos, a coluna foi lavada com uma solução de Tris-EDTA e etanol (as 

concentrações dependem de cada fabricante), de forma a remover os sais, eventuais 

contaminantes e endonucleases. Por fim, o DNA plasmídico foi eluído da coluna por 

desorpção do DNA imobilizado após rehidratação por lavagem com água Milli-Q ou com 
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soluções aquosas. Normalmente as soluções aquosas fornecidas possuem um baixo teor de 

sais apresentando na sua composição Tris-HCl e EDTA (as concentrações dependem de cada 

fabricante).  

A concentração do DNA plasmídico final, purificado, depende do volume e da 

densidade óptica da cultura de E. coli recombinante utilizada e ainda do volume, tempo e 

essencialmente do pH do tampão de eluição. Estes kits comerciais permitem isolar e purificar 

DNA plasmídico a partir de 1 a 10 ml de uma cultura de E. coli recombinante. Os protocolos 

de purificação foram efectuados de acordo com as recomendações dos fabricantes. O DNA 

plasmídico obtido no final do processo de purificação é, normalmente, utilizado para 

sequenciação ou para digestão com endonucleasaes de restrição, conforme descrito na Secção 

3.6.1, num volume total de 20 µl, sendo os fragmentos analisados por electroforese em gel de 

agarose (Secção 3.7). 

 

3.5.2. Isolamento e purificação de DNA genómico das bactérias Cellvibrio mixtus e 

Clostridium thermocellum 

 

A bactéria C. mixtus subsp. mixtus (NCIMB 8633, ATCC 12120) foi cultivada 

aerobicamente a 20 ºC, em “Dubos minimal salt medium” suplementado com 0,25% (p/v) de 

glucose, sob agitação moderada (180 rev/min) numa incubadora orbital Gallenkamp 

(Millward-Sadler et al., 1995). O DNA genómico desta bactéria foi isolado recorrendo à 

metodologia descrita por Berns e Thomas (1965). O DNA genómico da bactéria C. 

thermocellum ATCC 27405 utilizado neste trabalho foi gentilmente cedido pelo Professor 

Edward A. Bayer, do Departamento de Química Biológica do Instituto para a Ciência The 

Weizmann, Rehovot, Israel. 

 

3.5.3. Determinação da quantidade e qualidade do DNA purificado 

 

A quantificação e determinação do grau de pureza das amostras de DNA foram 

efectuadas por espectrofotometria, uma vez que se trata de um método simples, rápido e não 

destrutivo. A quantidade de radiação ultravioleta (U.V.) com um comprimento de onda de 260 

nanómetros (nm) absorvida por uma solução de DNA, varia na razão directa da sua 

concentração. 

Com o objectivo de determinar a quantidade de DNA presente numa amostra, 

colocaram-se 980 µl de água ultra-pura sigma (W4502) juntamente com 20 µl da solução de 
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DNA (diluição 1:50), numa célula de quartzo, efectuando-se a leitura da densidade óptica 

num espectrofotómetro, Ultrospec® 3100 Pro (GE Healthcare) a 260 nm (A260). A calibração 

do aparelho efectuou-se pela leitura da absorvência de água ultrapura Sigma (W4502) para o 

mesmo comprimento de onda. Recorrendo à aplicação da lei de Beer-Lambert, em que a 

absorvência da luz a cada comprimento de onda é directamente proporcional à concentração 

da solução absorvente, foi possível determinar a concentração de DNA na solução. Assim, 

uma unidade de absorvência a 260 nm equivale a uma concentração de 50 µg/ml de DNA de 

cadeia dupla, sendo a concentração de DNA de cadeia dupla calculada pela seguinte fórmula: 
 

[DNA](µg/ml) = D.O.260 × 50 µg/ml × Factor de diluição 
 

Em que [DNA] representa a concentração de DNA na amostra em estudo, D.O.260 

representa a densidade óptica a 260 nm (Sambrook et al., 1989). 

Para quantificar e determinar a pureza de uma amostra de DNA, é determinada a 

quantidade de radiação ultravioleta (U.V.) retida a 280 nm, comprimento de onda que 

absorvem as proteínas. A relação existente entre a leitura a 260 nm e 280 nm 

(D.O.260/D.O.280), permite estimar a pureza da amostra de DNA. Em preparações puras de 

DNA, o rácio D.O.260/D.O.280, deve variar entre 1,8 e 2,0. Para valores inferiores a 1,8, 

considera-se que a amostra se encontra contaminada com proteínas e/ou fenol (Sambrook et 

al., 1989). 

Em certos casos particulares, a concentração da solução de DNA com volume muito 

reduzido, foi determinada por comparação da intensidade das bandas correspondentes após 

electroforese em gel de agarose com bandas de soluções de ácidos nucleicos com 

concentrações conhecidas. Deste modo a concentração e pureza das soluções de DNA foram 

avaliadas qualitativamente por electroforese em géis de agarose de 1% (p/v), submetendo-se a 

electroforese 5 µl da amostra de DNA a quantificar, conjuntamente com 5 µl de DNA padrão 

HyperLadder I (Bioline). O DNA padrão utilizado neste procedimento apresenta 14 

fragmentos com dimensões compreendidas entre os 200 e 10 000 pares de bases (pb), com 

concentrações predefinidas pelo fabricante, e discriminadas para cada um dos fragmentos, 

tornando-se possível a dedução da concentração do DNA amostra por comparação da 

intensidade luminosa dos fragmentos de DNA (DNA padrão versus DNA amostra). No 

entanto, esta quantificação deve ser considerada como uma quantificação de valor 

aproximado. A apresentação do padrão HyperLadder I (Bioline) utilizado será efectuada 

posteriormente na Secção 3.7. 
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3.5.4. Reacção em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR) 
 

A reacção em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction ou PCR), desenvolvida 

nos anos oitenta (Mullis e Faloona, 1987; Saiki et al., 1988), permite a amplificação de 

fragmentos de DNA, de forma rápida e selectiva, sendo actualmente uma ferramenta muito 

importante para efectuar a clonagem de genes. Neste projecto, esta técnica foi também 

utilizada em protocolos de mutagénese dirigida. 

Uma reacção de PCR requer a existência, normalmente de quantidades reduzidas do 

DNA modelo que se pretende amplificar, de um par de iniciadores complementares às 

extremidades do segmento de DNA a amplificar, flanqueando-o, de desoxinucleosídeos 5’-

trifosfato (dNTPs) e de uma DNA polimerase termoestável, enzima responsável pela síntese 

do DNA. A amplificação exponencial resulta da repetição sequencial de vários ciclos de 

polimerização resultantes da incubação da reacção a tempos e temperaturas diferentes. 

Resumidamente um ciclo de PCR subdivide-se em 3 fases nas quais ocorrem reacções 

distintas: 

a) Fase de desnaturação de DNA, que consiste na incubação do DNA a uma temperatura 

de 92 ºC a 98 ºC, desde 15 segundos a 2 minutos, permitindo a separação da cadeia dupla de 

DNA e formando-se cadeias simples que servirão de molde para a síntese do segmento que se 

pretende amplificar; 

b) Fase de emparelhamento dos iniciadores que flanqueiam o DNA por diminuição 

gradual da temperatura para valores de cerca de 55 ºC. Esta temperatura, designada de 

temperatura de emparelhamento, varia dependendo da composição dos iniciadores e da sua 

complementaridade com o DNA alvo de modo a que a ligação ocorra só em locais de grande 

homologia. A temperatura de emparelhamento dos iniciadores (Tm) pode ser calculada de 

uma forma aproximada pela seguinte equação: 
 

Tm = 4(G+C)+2(A+T) 
 

Onde, A (adenina), T (timina), G (guanina) e C (citosina) representam o número das 

respectivas bases dos nucleótidos do iniciador. Neste trabalho a temperatura de 

emparelhamento foi normalmente igual a Tm -5 ºC; 

c) Fase de síntese do DNA ou alongamento, a partir da extensão dos iniciadores pela 

acção de uma DNA polimerase, usando os nucleótidos presentes no meio para complementar 

a cadeia mãe de DNA. Esta reacção decorre normalmente a temperaturas que variam dos 68 

ºC aos 72 ºC, devido à utilização de enzimas termoestáveis. 
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Nas reacções de PCR efectuadas no âmbito deste projecto, foi utilizada a DNA 

polimerases, PfuTurbo®  DNA Polymerase (Stratagene®). Será, posteriormente, referido para 

cada caso quais os iniciadores e qual a firma que os sintetizou, usados nas diferentes reacções 

de PCR. O Quadro 3.4 exemplifica as condições de uma reacção de PCR típica. 

 
Quadro 3.4- Reacção típica de uma PCR. O volume de DNA (X) a usar depende da sua 
concentração, ocorrendo por vezes a necessidade de perfazer o volume final com água Milli-Q (Y).  

Componentes Volume Concentração final 

DNA padrão X 10 ng 

10× Solução Tampão da Enzima 5 µl 1× 

2 mmol/l dNTPs 5 µl 0,2 mmol/l 

15 µmol/l Iniciador 5’→ 3’ 1 µl 0,3 µmol/l 

15 µmol/l Iniciador 3’→ 5’ 1 µl 0,3 µmol/l 

50 mmol/l MgCl2 1 µl 1 mmol/l 

2.5 U/ µl DNA polimerase 1 µl 2,5 U 

Água Sigma (Sigma-W4502) Y  

Volume final da reacção 50 µl  

Parâmetros do Ciclo de PCR   

Segmento Total de Ciclos Temperatura Tempo  

Desnaturação inicial 1 94 ºC 60 segundos 

Desnaturação 94 ºC 15 segundos 

Emparelhamento 60 ºC 30 segundos 

Elongação 

30 

72 ºC 
1 minuto por kb de 

fragmento a amplificar 

Elongação final 1 72 ºC 10 minutos 

Manutenção 1 4 ºC 24 horas* 

 

As reacções de PCR foram preparadas para um volume final de 50 µl, em microtubos de 

0,2 ml (Greiner), esterilizados, e todos os componentes foram colocados no gelo procedendo-

se a todas as manipulações igualmente sobre gelo. Os iniciadores fornecidos a diferentes 

concentrações, foram diluídos para uma concentração de 15 µmol/l, sendo depois utilizados 

em cada reacção à concentração final de 0,3 µmol/l, podendo esta concentração variar entre os 

0,2 µmol/l e 0,5 µmol/l. O DNA genómico ou plasmídico, para a síntese da nova cadeia de 

DNA, foi usado a uma concentração de 10 a 250 ng por 50 µl de volume de reacção. A 

quantidade de DNA polimerase utilizada variou consoante a enzima usada, entre 1 a 5 
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unidades. Os dNTPs foram utilizados a uma concentração 0,2 mmol/l. Por vezes, a eficiência 

da reacção de amplificação foi optimizada, variando as concentrações de MgCl2 e as 

temperaturas de emparelhamento.  

As reacções de PCR decorreram num termociclador GeneAmp® PCR System 9700 

(Applied Biosystems). As condições de temperatura e duração de cada reacção de PCR serão 

descritas, posteriormente, para cada caso.  

As sequências de DNA amplificadas, normalmente designadas como produtos de PCR, 

foram analisadas por electroforese em gel de agarose, como será referido na Secção 3.7. 

 

3.5.5. Reacção de poliadenilação 
 

Quando se utiliza a enzima PfuTurbo™DNApolimerase ou a PlatinumPfx 

DNApolimerase numa reacção de PCR, formam-se extremidades rombas no DNA 

amplificado, o que não permite a sua ligação imediata ao vector de clonagem pGEM®-T Easy. 

A acção posterior da enzima Taq polimerase sobre o produto de PCR permite a adição de 

resíduos de adenina (poli A) nas terminações-5´ do ácido nucleico. Este procedimento facilita 

os processos de subclonagem destes fragmentos de DNA em vectores T, como o caso do 

vector pGEM®-T Easy (Quadro 3.1). 

Assim, a 7,8 µl do produto de PCR foram adicionados: 0,2 µl de dATP numa 

concentração final de 10 mmol/l, 1 µl de tampão de reacção (10×) da Biotaq™DNApolimerase 

(160 mmol/l de sulfato de amónio, 670 mmol/l de Tris-HCl, pH 8,8 (a 25 ºC) e 0,1% de 

Tween-20), 0,5 µl de MgCl2 a 50 mmol/l e 0,5 µl de enzima Biotaq™DNApolimerase (100 

U/µl). A reacção foi incubada durante 30 minutos a 72 ºC, seguindo-se a reacção de ligação 

deste fragmento de DNA ao vector pGEM®-T Easy (Secção 3.6.4). 

 

3.6. Clonagem de fragmentos de DNA 

 

3.6.1. Digestão de fragmentos de DNA utilizando enzimas de restrição 

 

A digestão de DNA com endonucleases de restrição foi utilizada quer para a 

linearização de vectores, de modo a permitir a posterior ligação a outras sequências de DNA 

com extremidades compatíveis, quer para a determinação relativa das posições reconhecidas 

pelas diversas endonucleases (mapas de restrição) para confirmação da clonagem ou sentido 
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de orientação da sequência de DNA clonada, quer ainda para a realização de subclonagens 

com objectivos diversos. 

O Quadro 3.5 mostra os locais de reconhecimento para cada uma das enzimas utilizadas 

neste trabalho. As digestões decorreram no tampão e às temperaturas recomendadas pelo 

fabricante (GE Healthcare). A composição dos tampões utilizados nas reacções de restrição 

encontra-se descrita no Quadro 3.6. 

 

Quadro 3.5. Sequência de reconhecimento das enzimas de restrição utilizadas neste trabalho, 
respectivo tampão e temperatura óptima de acção. O local onde o enzima cliva a sequência de 
DNA está marcado por ↓.  

Enzima Sequência de reconhecimento Tampão Temperatura  

BamH I 
5’ G↓GATCC 3’ 
3’ CCTAG↓G 3’ 

K 30 ºC 

Hind III 
5’ A↓AGCTT 3’ 
3’ TTCGA↓A 3’ 

M 37 ºC 

Nde I 
5’ CA↓TATG 3’ 
3’ GTAT↓AC 3’ 

H 37 ºC 

Nhe I 
5’ G↓CTAGC 3’ 
3’ CGATC↓G 3’ 

M 37 ºC 

Xho I 
5’ C↓TCGAG 3’ 
3’GAGCT↓C 3’ 

H 37 ºC 

 

Quadro 3.6. Soluções tampão para as enzimas de restrição. Estas soluções tampão são fornecidas, 
pelo fabricante (GE Healthcare), juntamente com a enzima de restrição. 

Solução Tampão Concentração Composição 

M 
(médio força iónica) 10× 

100 mmol/l Tris-HCL. pH 7,5 
100 mmol/l MgCl2 

10 mmol/l Ditiotreitol 
500 mmol/l NaCl 

H 
(alta força iónica) 10× 

500 mmol/l Tris-HCL. pH 7,5 
100 mmol/l MgCl2 

10 mmol/l Ditiotreitol 
1000 mmol/l NaCl 

K 
(tampão de potássio) 10× 

200 mmol/l Tris-HCL. pH 8,5 
100 mmol/l MgCl2 

10 mmol/l Ditiotreitol 
1000 mmol/l KCl 

 

Numa reacção de digestão típica, cerca de 0,5 ou 1 µg de DNA foram digeridos com 10 

unidades de enzima, durante pelo menos uma hora à temperatura recomendada, num volume 

final de 20 µl (Quadro 3.7). A reacção foi proporcionalmente escalonada para quantidades 

inferiores ou superiores de DNA. Nas reacções de restrição dupla, a digestão do fragmento 
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pelas enzimas envolvidas processou-se em simultâneo, sempre que o tampão requerido para a 

actividade enzimática de ambas era o mesmo. Quando estes tampões eram diferentes, a 

primeira reacção iniciou-se com a enzima que actuava em tampão contendo as mais baixas 

concentrações de sais. Só após terminar esta digestão é que se passou à segunda reacção, 

sendo devidamente ajustado o tampão anterior, de forma a satisfazer as exigências de reacção 

da segunda enzima. 

 

Quadro 3.7- Reacção típica de uma digestão simples de DNA, para um volume final de reacção 
de 20 µl. O volume de DNA (X) a usar, depende da sua concentração, sendo normalmente necessário 
perfazer o volume final com água Sigma (Y). 

Componentes Volume 

DNA (0,5 µg) X 

10× Solução Tampão da Enzima 2 µl 

Enzima de restrição (10 U) 1 µl 

Água Sigma (Sigma-W4502) Y 

Volume final da reacção 20 µl 

 

3.6.2. Vectores 
 

3.6.2.1. Vectores de clonagem 

 

Os plasmídeos são por excelência vectores para a clonagem de genes ou sequências 

específicas de DNA, servindo de veículo transportador do gene para o interior da célula 

hospedeira, no caso concreto deste trabalho a E. coli. Estes plasmídeos são derivados de 

plasmídeos que ocorrem naturalmente e foram modificados, por engenharia genética, de 

forma a incorporarem um certo número de características desejáveis, tais como, marcadores 

de selecção e um local de clonagem múltipla que pode ser flanqueado por um promotor.  

Os vectores utilizados para transformar E. coli possuem marcas genéticas, ou 

marcadores de selecção, que permitem identificar numa população de células bacterianas 

quais as que foram transformadas. Para tal, os plasmídeos, possuem normalmente um gene 

que confere às células resistência a um determinado antibiótico.  

O local de clonagem múltipla é uma região que não é essencial para a viabilidade do 

plasmídeo e onde ocorrem sequências de reconhecimento únicas para várias enzimas de 

restrição. Isto confere uma grande flexibilidade ao processo de clonagem, uma vez que se 



Materiais e Métodos  

 - 86 - 

torna possível clonar fragmentos de DNA cortado com qualquer uma dessas enzimas ou 

enzimas compatíveis.  

Neste trabalho, foram utilizados como vectores de clonagem os seguintes plasmídeos: 

pGEM® -T Easy Vector Systems (Promega); pET-21a-d(+) e o pET-28a-c(+) (Novagen®). Os 

mapas de restrição dos vectores utilizados neste trabalho encontram-se representados no 

Anexo B. 

 

O pGEM® -T e o pGEM® -T Easy  
 

Os vectores pGEM® -T e pGEM® -T Easy Vector Systems (Promega) permitem a 

clonagem de produtos de PCR amplificados por DNA polimerase, como a BIOTAQ™ DNA 

Polymerase (Bioline), que gerem terminações poli-A (cauda de resíduos de adenina) nas 

extremidades 3’. Permitem também a clonagem dos produtos de PCR com terminações 

rombas, desde que seja efectuada uma poliadenilação aos produtos de PCR (A-tailing). São 

vectores que apresentam o gene de resistência à ampicilina e permitem utilizar a actividade da 

β-galactosidase para confirmar o fenómeno da recombinação. O local de clonagem múltipla 

possui uma vasta gama de locais de restrição, encontrando-se flanqueado pelos locais de 

restrição EcoRI, BstZI e NotI, facultando desta forma, por uma simples digestão enzimática, a 

libertação do fragmento clonado. 

 

3.6.2.2. Vectores de expressão de proteína 

 

Os vectores pET-21a-d(+) e pET-28a-c(+) fazem parte do designado sistema pET 

(Novagen). Foram desenvolvidos para expressão de proteínas recombinantes a níveis 

elevados e em fusão com um vasto reportório de marcadores. Estes vectores possuem 

promotores T7 reguláveis que, quando induzidos, permitem uma grande produção de RNA 

mensageiro (RNAm) a partir do gene clonado. O gene codificador da T7 RNA polimerase 

encontra-se no genoma de um grupo restrito de estirpes de E. coli que em exclusivo podem 

expressar as proteínas recombinantes. A possibilidade de utilizar várias estratégias para 

potenciar a estabilidade, solubilidade e níveis de expressão das proteínas recombinantes é uma 

das mais valias destes vectores. Estes vectores permitem ainda expressar as proteínas 

recombinantes com pequenas caudas de seis histidinas (His6-Tag
) nas extremidades C- ou N-

terminal, que possibilitam a posterior purificação da proteína por cromatografia de afinidade 

com metal imobilizado. Os mapas de restrição dos locais de clonagem destes vectores 

encontram-se no Anexo B. 
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Vector pET-21a-d 
 

O vector pET21a (5443 pb) possui como marcador de selecção o gene de resistência à 

ampicilina e possibilita a produção de proteínas recombinantes contendo uma sequência de 

seis histidinas (His6-Tag
®) na sua terminação carboxilada. Para além do promotor T7, possui o 

gene lacI. Este gene produz uma proteína, que ao ligar-se ao promotor T7 impede a ligação da 

enzima T7 RNApolimerase das células de E. coli BL21(DE3) (Quadro 3.1). A adição de IPTG 

(isopropil-β-D-tiogalactopiranosido) ao meio de cultura promove o deslocamento do repressor 

permitindo que a T7 RNA polimerase transcreva o gene a jusante (Novagen).  

 

Vector pET-28a-c 
 

O vector de expressão pET-28a (5369 pb) possui como marcador de selecção o gene de 

resistência à canamicina. O gene clonado encontra-se sob o controlo do promotor T7. A 

sequenciação pode ser efectuada através do iniciador T7 terminal ou T7 promotor. Possui uma 

sequencia interna codificadora de uma proteína de fusão designada de T7•Tag e uma 

sequencia His•Tag (seis histidinas) na extremidade N- e C-, permitindo assim a 

possibilidade de escolher a localização das caudas de histidina para a purificação da proteína 

por cromatografia de afinidade (Novagen).  

 

3.6.3. Ligação de moléculas de DNA 

 

A ligação de moléculas de DNA para a obtenção de uma molécula recombinante requer, 

para além do DNA a clonar e do DNA do vector, a presença de uma enzima de ligação, a T4 

DNA ligase.  

As reacções de ligação foram efectuadas utilizando três vezes mais moléculas de 

fragmento de DNA a clonar que de vector. As reacções de ligação utilizaram 1 µl de enzima 

T4 DNAligase (10 U) (Promega), sendo efectuadas num volume final de 10 µl, no tampão 

constituído por: 30 mmol/l de Tris-HCl a pH 8,0; 10 mmol/l de MgCl2; 10 mmol/l de DTT e 1 

mmol/l de ATP. Para controlar as reacções de ligação, foram também executadas reacções de 

autoligação usando exclusivamente o vector, nas mesmas condições e com idênticas 

quantidades, enzima e tampão, mas sem o fragmento de DNA. As ligações prolongaram-se 

por duas horas à temperatura ambiente ou a 16 ºC, durante 16 horas. 
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3.7. Electroforese de ácidos nucleicos em géis de agarose 

 

A separação electroforética de ácidos nucleicos em géis de agarose, baseando-se no 

princípio de que a velocidade de migração destas moléculas depende da sua dimensão, ou 

seja, os fragmentos mais pequenos movimentam-se rapidamente através do gel poroso, 

permite separar e estimar a dimensão dos fragmentos de ácidos nucleicos (DNA ou RNA). O 

gel de agarose é constituído por uma complexa rede de poros, através da qual as moléculas de 

DNA deverão migrar, fundamentando-se a sua migração na presença de grupos fosfato de 

carga negativa que possibilitam a migração dos ácidos nucleicos no gel, quando este se 

encontra sujeito a um campo eléctrico, em direcção ao eléctrodo positivo. O gel é preparado 

dissolvendo, por aquecimento, uma suspensão de agarose e deixando-a solidificar numa tina 

apropriada, colocando previamente um pente de forma a formar uma fileira de poços 

individuais nos quais serão posteriormente aplicados as amostras de DNA. O gel é colocado 

num tanque de electroforese, posicionado entre dois eléctrodos e submerso no tampão 

utilizado para derreter a agarose. 

Numa electroforese em gel, as moléculas de DNA migram na razão inversa da 

respectiva massa, uma vez que a sua carga eléctrica é constante por unidade de massa. Assim, 

quanto menor for a dimensão de um determinado fragmento de DNA, maior é a sua 

velocidade de migração no gel. A separação das moléculas de DNA faz-se, portanto, de 

acordo com a dimensão dos fragmentos gerados sendo a distância percorrida proporcional ao 

logaritmo do seu peso molecular, segundo a equação: 

D = a – b (log M) 

Em que D é a distância migrada, M a massa molecular e a e b dois parâmetros que 

dependem das condições da electroforese, tais como, tampão utilizado, temperatura e 

concentração do gel (Brown, 1990). Na prática, as dimensões dos fragmentos de ácidos 

nucleicos são determinadas por comparação da sua mobilidade com a mobilidade 

electroforética de moléculas de DNA de dimensões conhecidas designadas de marcadores de 

massa molecular. Neste trabalho utilizou-se um marcador de massa molecular, o HyperLadder 

I (Bioline), cujo padrão de bandas visível em gel se encontra representado na Figura 3.1. A 

composição do gel, nomeadamente a percentagem em agarose, determina a dimensão dos 

poros e, consequentemente, a facilidade com que se diferenciam fragmentos de DNA de 

dimensões distintas. Neste sentido, uma maior percentagem de agarose, permite uma melhor 

nitidez na visualização de fragmentos de DNA de tamanho menor, ao passo que uma menor 
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percentagem de agarose permite uma melhor visualização de fragmentos de DNA de maior 

tamanho (Figura 3.2). 
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Figura 3.1. Marcador molecular HyperLadder I (Bioline). Dimensão dos fragmentos de DNA em 
pares de bases e suas respectivas quantidades em nanogramas (ng/5 µl de solução DNA Padrão). 

 

Uma molécula de DNA circular não digerida quando avaliada por electroforese em gel 

de agarose dará origem a pelo menos duas bandas, correspondentes à forma circular, que 

migra mais lentamente, e a forma sobreenrolada, que apresentam uma migração mais rápida 

que a anterior. Se esta molécula de DNA circular for hidrolisada em apenas um local, dará 

origem a um fragmento linearizado que apresenta uma migração intermédia (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. No painel A estão representadas as diferentes formas de DNA, que podem ser 
visualizadas em gel de agarose. A forma 1 representa o DNA circular, a forma 2, o DNA linearizado e 
a forma 3, o DNA circular super-enrolado. O painel B, representa o padrão de migração em géis de 
diferentes concentrações de agarose, encontram-se exemplificados géis de agarose de 0,7%, 1% e 
1,5% (Adaptado de http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/genetics/biotech/gels/agarDNA.html). 
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3.7.1. Electroforese horizontal em Mini-Gel 
 

Para diagnósticos de análise por separação de fragmentos de DNA que exijam rapidez e 

um grau de separação das moléculas de DNA pouco elevado ou para casos de recuperação ou 

purificação de DNA utilizou-se a electroforese horizontal em mini-gel. Para realização da 

electroforese utilizou-se o sistema AGT1 “submarine gel tank for horizontal agarose mini-

gels” (BDH, #306/7247/00), sendo a corrente eléctrica regulada numa fonte de alimentação 

EPS 301 (GE Healthcare). 

Normalmente foram utilizadas concentrações de 0,6 a 1% (p/v) de agarose em tampão 

TBE, de acordo com o Quadro 3.8. O gel foi totalmente coberto por uma solução tampão 1× 

TBE (preparada a partir da solução Stock 10× TBE pH 8,0). 

 

Quadro 3.8. Composição da solução Stock de TBE e TAE. Para fazer as diluições das soluções de 
trabalho utilizou-se água Milli-Q. 

Solução tampão Solução Stock (por litro) a pH 8,2 

Acetato de Tris (TAE) 
50X:         242 g Trizma Base 

1 ml Ác. Acético glacial 
100 ml EDTA a 0,5 mol/l 

Borato de Tris (TBE) 
10X:         108 g Trizma Base 

55 g Ác. bórico 
40 ml EDTA a 0,5 mol/l 

 

As amostras de DNA, 10 a 50 µl, foram diluídas numa solução 10× de electroforese, 

sendo que a escolha da solução a usar depende do tamanho dos fragmentos de DNA a 

visualizar no gel, tal como encontra descrito no Quadro 3.9. As amostras foram introduzidas 

nos poços, flanqueadas pelos marcadores de massa molecular, e sujeitas a um corrente 

eléctrica constante, regulada para 50 V (6.5 V/cm de gel). A duração da electroforese variou 

de 1 a 2 horas. 

 

Quadro 3.9. Composição das diferentes soluções corantes, para electroforese de fragmentos de 
DNA em géis de agarose. As soluções corantes devem ser mantidas a 4 ºC 

Amostras contendo 
fragmentos de DNA até 

1000 pb 

Amostras contendo 
fragmentos de DNA superiores 

a 1000 pb 

Amostras contendo fragmentos 
de DNA de grande 

variabilidade de tamanho 

1× TBE ou TAE 1× TBE ou TAE 1× TBE ou TAE 

Xileno cianol 0,25% (p/v) Azul bromofenol 0,25% (p/v) Azul bromofenol 0,25% (p/v) 
Xileno cianol 0,25% (p/v) 

Sacarose 40% (p/v) Sacarose 40% (p/v) Glicerol 30% (v/v) 
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3.7.2. Electroforese horizontal em Maxi-Gel 
 

Géis de maiores dimensões que os anteriores foram utilizados para análise e selecção de 

plasmídeos recombinantes. Estas electroforeses foram realizadas nos sistemas Maxicell™ 

EC360M (E-C, Apparatus Corporation) e Max Submarine unit HE99X-15-1.5 (Hoefer) e a 

corrente eléctrica regulada numa fonte de alimentação EPS 301 (GE Healthcare). 

O gel, normalmente de 100 a 300 ml, foi obtido dissolvendo 0,8 % (p/v) de agarose, 

numa solução tampão 1× TAE, por aquecimento até completa gelificação da agarose. Após 

arrefecimento à temperatura ambiente, o gel foi vertido numa tina apropriada, contendo um 

pente apropriado para a formação de poços. O gel foi, totalmente, imerso numa solução 

tampão 1× TAE (obtida a partir de solução stock 50× TAE, descrita no Quadro 3.8), e as 

amostras de DNA, às quais foi previamente adicionado uma solução corante (Quadro 3.9), 

foram aplicadas nos poços, flanqueadas pelos marcadores de massa molecular. O gel foi 

sujeito a uma corrente eléctrica constante, regulada para 80 ou 100 V (4 V/cm de gel ou 

5V/cm de gel). A duração da electroforese variou de 1 a 3h, tendo em alguns casos, para uma 

melhor resolução, durar 16 horas, quando aplicada uma voltagem em corrente constante de 20 

a 30 V (1 V/cm de gel ou 1,5 V/cm de gel). 

 

3.7.3. Coloração e visualização de géis 
 

Antes da solução de agarose ser colocada na tina e gelificar, foi-lhe adicionada uma 

solução de 0,5 µg/ml de brometo de etídeo. Este composto intercala-se nas bases do DNA e 

quando sujeito a uma exposição à radiação ultra-violeta (U.V.) emite uma fluorescência 

alaranjada, permitindo visualizar as moléculas do DNA. A visualização dos fragmentos de 

DNA foi efectuada num transiluminador LKB-Macrovue (GE Healthcare), ou Image Master®  

VDS (GE Healthcare), apresentando este último a possibilidade de fotografar o gel. 

 

3.7.4. Recuperação e purificação de DNA a partir de géis de agarose 
 

Para recuperar e purificar moléculas de DNA, a partir de géis de agarose (em que a 

agarose utilizada é de alta qualidade - Seakem GTG agarose FMC), foi utilizado o kit 

comercial QIAquick®  Gel Extraction Kits (Qiagen) e seguidas as instruções do fabricante. 

Este kit permite a extracção e purificação de fragmentos de DNA com dimensões 

compreendidas entre 70 pb e 10 kb a partir de géis de agarose. Baseia-se no princípio da 
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cromatografia de adsorção, já descrito na Secção 3.5.1.2 após liquidificação da fracção do gel 

que contêm os fragmentos de DNA pretendido. 

A excisão das bandas de agarose, contendo os fragmentos de DNA a recuperar do gel, 

foi efectuada visualizando o gel no transiluminador de UV e recorrendo a uma lâmina de 

bisturi descartável. A agarose foi introduzida em microtubos esterilizados e pesada. Em 

seguida, a agarose foi dissolvida numa solução designada QG, à base de tiocianato de 

guanidina, por aquecimento a 50 ºC durante 10 minutos. Durante a incubação, a suspensão foi 

agitada ligeiramente a cada 3 minutos. Se o tamanho do fragmento de DNA a extrair se 

situasse abaixo dos 500 pb ou acima de 4 kb, foi adicionado à preparação, após dissolução da 

agarose, isopropanol, numa relação 100 µl para 100 mg de gel de agarose. A solução foi 

transferida para uma coluna com matriz de sílica gel, onde ocorre a adsorção do DNA, e 

sujeita a uma centrifugação a 13 000× g, durante 1 minuto à temperatura ambiente. 

Seguidamente, foi adicionado à coluna, 0,5 ml da solução tampão QG, de forma a remover 

qualquer contaminante de agarose, repetindo-se a centrifugação nas condições anteriormente 

mencionadas. À coluna foi adicionado 0,75 ml uma solução de lavagem, à base de etanol, 

deixando repousar a coluna durante cerca de 5 minutos, que foi seguidamente centrifugada a 

13 000× g, durante 1 minuto à temperatura ambiente. Para remoção total do etanol, a coluna 

foi de novo centrifugada nas condições anteriormente referidas. Para a eluição do DNA, a 

coluna foi transferida para um microtubo esterilizado e 50 µl de H2O Sigma foram 

adicionados no centro da matriz. Após 1 minuto de incubação, o DNA foi recuperado da 

coluna por centrifugação a 13 000× g, durante 1 minuto à temperatura ambiente.  

 

3.8. Transformação de estirpes de Escherichia coli 

 

A E. coli XL10 Gold (Quadro 3.1) foi a estirpe seleccionada para propagar moléculas de 

DNA plasmídico recombinante, enquanto que as células de E. coli BL21(DE3), e E. coli 

Tuner(DE3), que expressam a T7 RNApolimerase (Quadro 3.1), foram utilizadas para a 

produção de proteínas recombinantes. Estas estirpes não apresentam resistência a antibióticos 

e cresceram em meio de cultura sem suplementação de agentes antimicrobianos. 
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3.8.1. Preparação de células competentes de E. coli 

 

As células competentes de E. coli foram preparadas de acordo com o protocolo referido 

por Sambrook et al. (1989). Inocularam-se 5 ml de meio de cultura LB com uma colónia de 

uma estirpe de E. coli retirada de uma placa de LB-agar (Quadro 3.2) preservada a 4 ºC. As 

células foram a incubar a 37 ºC, a 110 rev/min durante 16 horas, numa câmara de agitação 

orbital (Gallenkamp). No dia seguinte, inocularam-se 100 ml de meio LB estéril, previamente 

aquecido a 37 ºC, com 1 ml da cultura bacteriana em fase estacionária de crescimento. A 

cultura foi incubada a 37 ºC e a 200 rev/min até atingir a fase exponencial média de 

crescimento, o que geralmente demora cerca de 2 a 3 horas. Esta fase corresponde a uma 

densidade óptica de 0,4-0,5 para leituras efectuadas em espectrofotómetro a A550 nm. A 

cultura foi arrefecida a 0 ºC em gelo, onde se manteve durante 15 minutos, sendo as células 

posteriormente recolhidas por centrifugação a 1 900× g, durante 10 minutos. O sedimento 

celular foi então lavado com 50 ml de uma solução refrigerada de MgCl2 a 0,1 mol/l e 

recolhido por centrifugação (1 900× g, durante 10 minutos). Finalmente, as células foram 

ressuspensas em 4 ml de uma solução arrefecida de CaCl2 a 0,1 mol/l. Esta suspensão celular 

foi incubada em gelo durante 2 horas, ao fim das quais estas células foram consideradas 

competentes (Sambrook et al., 1989). A eficiência média de transformação das células 

preparadas segundo este protocolo ronda as 105-106 ucf/µg DNA (ucf – unidade de colónias 

formadas). 

Para a preparação de estirpes de E. coli ultracompetentes (>107 ucf/µg DNA) utilizou-se 

o protocolo descrito por Inoue et al. (1990). Inocularam-se 10 a 12 colónias de células de E. 

coli, retiradas de uma placa de LB-agar preservada a 4 ºC, em 250 ml de meio de cultura SOB 

(Quadro 3.2). Deixaram-se crescer as células a 19 ºC, sob forte agitação (200 rev/min na 

Gallenkamp) até atingir uma densidade óptica de 0,5 para leituras efectuadas a A590 nm. A 

cultura foi refrigerada no gelo durante 10 minutos e as células recuperadas por centrifugação a 

4 000× g, durante 10 minutos e a 4 ºC. Após centrifugação as células foram cuidadosamente 

ressuspensas em 80 ml de tampão TB refrigerado (solução esterilizada com filtro 0,45 

(Gelman) que possui a seguinte composição: 10 mmol/l de PIPES, 15 mmol/l de CaCl2, 55 

mmol/l de MnCl2 e 250 mmol/l de KCl dissolvidos em água bi-destilada e ajustado o pH para 

6,5 com ácido clorídrico). Após incubação em gelo durante 10 minutos, as células foram 

recuperadas por centrifugação a 4 000× g durante 10 minutos (4 ºC) e novamente 

ressuspensas com a ajuda de uma pipeta, em 20 ml de tampão TB. No caso de se proceder à 
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congelação das células , adicionou-se 1,4 ml de DMSO (previamente preservado a –20 ºC) e 

preparam-se alíquotas de 500 µl de ressuspensão e conservaram-se a –80 ºC. 

 

3.8.2. Transformação de células competentes 

 

Segundo metodologia de Sambrook et al. (1989), com algumas alterações, 200 µl de 

células competentes de E. coli preparadas como descrito na Secção anterior, foram 

transferidas para tubos de microcentrífuga, contendo 10 µl de DNA plasmídico (10 ng) ou 10-

15 µl de reacção de ligação e incubadas a 0 ºC, durante 30 minutos. Estas células foram 

depois sujeitas a um choque térmico, em banho de água a 42 ºC, durante 40 segundos, 

voltando de novo a serem incubadas no gelo, por mais 10 minutos. Após este período de 

incubação no gelo, procedeu-se à incorporação de 800 µl de meio SOC esterilizado (Quadro 

3.2) e à incubação destas células numa agitadora orbital (Gallenkamp), a 200 rev/min, a 37 ºC 

e durante uma hora. Findo este período, recolheram-se 200 µl de suspensão celular, por 

centrifugação a 100× g durante 4 minutos e espalharam-se numa placa de LB-agar (Quadro 

3.2) em camada fina, para fomentar o crescimento de colónias isoladas por incubação numa 

estufa a 37 ºC, durante 16 horas. Para transformação de células de E. coli com DNA 

plasmídico, utilizou-se um protocolo mais rápido que consiste em incubar a 0 ºC num 

microtubo 2 µl a 5 µl de DNA (10 ng) com 100 µl de bactérias competentes, durante 5 

minutos. Após esta incubação as células bacterianas foram imediatamente semeadas por 

espalhamento em placas petri com meio LB-Agar, contendo os necessários marcadores 

selectivos, previamente aquecidas a 37 ºC. As placas foram incubadas a 37 ºC durante 16 

horas. Este último protocolo encontra-se descrito no seguinte local da Internet: 

http://www.plant.dlo.nl/projects/hybtech/Liu/magic-transformation.html.  

Para se determinar a qualidade das células competentes e ultracompetentes foram 

realizados dois controlos: um controlo negativo, que consistiu na transformação das referidas 

células com 10 µl de água bi-destilada esterilizada, pretendendo-se assim averiguar uma 

possível contaminação da estirpe selvagem com uma estirpe recombinante, e um controlo 

positivo, que consistiu na transformação das células com 0,01-0,1 ng de DNA do plasmídeo 

pUC18 (Quadro 3.1) e cujo objectivo pretendeu avaliar o grau de competência das células 

transformadas. Este controlo permite calcular a eficiência de transformação das células 

competentes, através da seguinte equação: 
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O nível de competência das células bacterianas utilizadas neste projecto e preparadas tal 

como descrito anteriormente variou de 105 a 108 ucf/µg de DNA. 

 

3.9. Identificação de recombinantes  
 

A adição de 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido (X-Gal) às placas de LB-

agar permite o reconhecimento da existência de plasmídeos recombinantes em hospedeiros 

apropriados na medida em que o local de clonagem múltipla do vector está inserido na forma 

truncada do gene lacZ, que codifica parte da enzima β-galactosidase. Esta enzima é 

codificada pelo gene lacZ presente no cromossoma da E. coli e é uma das responsáveis pela 

hidrólise da lactose em glucose e galactose. Algumas estirpes desta bactéria foram 

modificadas geneticamente para produzir uma forma truncada da β-galactosidase, que carece 

de um segmento importante da extremidade N-terminal da enzima, que é codificada pelo gene 

lacZ∆M15 do vector (Quadro 3.1). A complementação das duas formas truncadas da β-

galactosidase, codificadas pelo cromossoma e pelos plasmídeos recombinantes, permite a 

reconstituição da actividade β-galactosidásica. A inserção de um fragmento de DNA no local 

de clonagem nestes vectores impede a formação do polipéptido requerido para restabelecer a 

actividade β-galactosidásica. A incorporação de X-Gal (composto químico análogo à lactose) 

no meio de cultura promove a formação de dois tipos de colónias: umas brancas e outras 

azuis. As células que contêm o produto do gene lacZ funcional, isto é, as não recombinantes, 

produzem a β-galactosidase, que cataboliza o X-Gal, libertando um pigmento azul que cora as 

colónias. As células recombinantes, que contêm o produto do gene lacZ inactivo (lacZ∆M15), 

permanecem brancas, uma vez que não houve metabolização do X-Gal. 

Para confirmar a estrutura dos plasmídeos recombinantes, é necessário extrair o DNA 

plasmídico das células potencialmente recombinantes e comprovar o seu mapa de restrição. 

De uma forma genérica, para extracção do DNA plasmídico a usar nestas análises foi 

utilizado o método da ebulição descrito por Holmes e Quigley (1981) e um método rápido, 

baseado numa lise alcalina que designamos de cracking e descrita no manual técnico do 

Sistema Erase-a-Base®  da Promega (#TM006- Revised 5/95). A primeira metodologia usada, 

permite identificar dom precisão os clones recombinantes, uma vez que a qualidade do DNA 

plasmídico purificado torna possível a digestão por enzimas de restrição sendo desta forma 
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possível confirmar o mapa de restrição. O procedimento normalmente utilizado para isolar 

DNA plasmídico para análise do padrão de restrição foi o método de lise por ebulição 

(Holmes e Quigley, 1981), tal como foi descrito na Secção 3.5.1.1. deste capítulo. 

O segundo protocolo utilizado para isolamento de DNA plasmídico é um método rápido 

que permite a análise de diferenças de tamanho de plasmídeos, sem recorrer à utilização de 

enzimas de restrição (Erase-a-Base® System, Promega). Assim, recolheu-se de cada placa de 

petri uma única colónia de células, com a ajuda de um palito estéril e, com este, rasparam-se o 

fundo de um tubo de microcentrífuga e uma placa de LB-agar suplementada com antibiótico 

(Quadro 3.3), tendo o cuidado de se identificar a colónia utilizada, quer na placa, quer no 

microtubo. Repetiu-se esta operação até se terem recolhido várias colónias. Colocou-se a 

placa recém-inoculada na estufa a 37 ºC, durante 16 horas. Entretanto, ressuspenderam-se as 

células contidas nos tubos de microcentrífuga em 20 µl de 10 mmol/l de EDTA a pH 8,0. A 

cada tubo, adicionaram-se 20 µl de solução-tampão de desintegração (do inglês Cracking) 

(2×) (NaOH a 5 mol/l, SDS a 10%, (p/v) e sacarose a 0,6 mol/l). Incubaram-se os tubos num 

banho a 70 ºC, durante 5 minutos e adicionaram-se-lhes: 1 µl de KCl (4 mol/l) e 4 µl de 

tampão Azul de Bromofenol. Os tubos foram incubados a 0 ºC, durante 5 minutos, sendo 

depois sujeitos a uma centrifugação em microcentrífuga a 16 000× g a 4 ºC, durante 3 

minutos. Removeram-se cerca de 30 µl do sobrenadante e as amostras foram sujeitas a uma 

electroforese em gel de agarose. A análise do perfil electroforético da forma hiper-enrolada 

dos plasmídeos isolados permite identificar os clones potencialmente positivos, por diferenças 

de tamanho. Para produzir DNA dos clones identificados com elevado grau de pureza, 

inocularam-se 5 ml de meio LB suplementado com antibiótico (Quadro 3.3), com cada uma 

das colónias requeridas, retiradas da placa inoculada (acima referida) e incubaram-se a 37 ºC, 

na câmara Gallenkamp a 180 rev/min durante 16 horas. A obtenção de DNA com elevado 

grau de pureza recorreu aos protocolos de purificações comercializados pelas firmas referidas 

na Secção 3.5.1.2. Quando necessário o DNA plasmídico foi sequenciado automaticamente 

pela firma STAB VIDA (Portugal) e MWG Biotech (Alemanha) (Secção 3.11). Quando 

necessário, as sequências resultantes foram devidamente ordenadas por computador, 

recorrendo ao programa DNAsis (Hitachi). 
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3.10. Mutagénese dirigida 
 

A capacidade de introduzir mutações pontuais em ácidos nucleicos, nomeadamente por 

substituição/deleção ou introdução de um ou mais nucleótidos em sequências conhecidas, 

com o intuito, por exemplo, de alterar um aminoácido da proteína codificada por esse gene, 

consiste num processo que foi designado por mutagénese dirigida. 

Para o desenvolvimento deste protocolo é necessário que sejam desenhados dois 

iniciadores, designados de oligonucleótidos mutagénicos, que apresentam uma ou mais bases 

internas especificamente alteradas com o objectivo desejado. Os dois oligonucleótidos são 

complementares entre si e emparelham nas cadeias complementares do plasmídeo 

recombinante. A reconstituição do novo DNA plasmídico, a partir do modelo a modificar, 

ocorre por PCR sendo que a polimerase incorpora os oligonucleótidos mutagénicos em 

cadeias duplas que não contêm quebras. Estas quebras são em diferentes locais das cadeias de 

DNA, definidos pela extremidade 5’ de cada nucleótido, o que permite ter DNA circular para 

transformar bactérias. As quebras serão depois reparadas dentro das bactérias. No final da 

reacção PCR, o DNA é incubado com a enzima de restrição Dpn I, que digere apenas DNA 

metilado ou semimetilado. O DNA mutante produzido não se apresenta metilado ao passo que 

o DNA original, obtido a partir de bactérias está metilado já que in vivo a sequência GATC, 

reconhecidas pela Dpn I, é metilada. Após este processo a enzima de restrição vai destruir a 

sequência original do plasmídeo.  

Para a realização da mutagénese dirigida, foi utilizado o kit comercial QuikChange®  XL 

Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene®). Após se terem desenhado os oligonucleótidos 

mutagénicos, procedeu-se à PCR, de acordo com o protocolo apresentado no Quadro 3.10. 

Para cada caso, será apresentado posteriormente a sequência dos oligonucleótidos 

mutagénicos e a origem do DNA plasmídico usado como modelo. Terminada a reacção de 

PCR, ao produto da reacção foi adicionado 1 µl de Dpn I (10 U/µl) e a reacção decorreu a 37 

ºC durante 1 hora. A transformação decorreu, usando 45 µl de células XL-10 Gold® 

Ultracompetent cells (Stratagene®), fornecidas juntamente com o kit e 2 µl de DNA 

plasmídico mutado. Após incubação em gelo durante 30 minutos, as células foram sujeitas a 

um choque térmico a 42 ºC durante 30 segundos e em seguida, colocadas imediatamente no 

gelo durante 2 minutos. Ao microtubo, foi adicionado 0,5 ml de meio SOC (Quadro 3.2), pré-

aquecido a 42 ºC, seguindo-se uma incubação de 1 hora, numa incubadora orbital a 37 ºC e 

220 rev/min. As células, transformadas foram semeadas (250 µl/placa de petri com meio LB-
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Agar) por espalhamento em meio sólido LB-Agar contendo marcadores selectivos. As 

colónias tornaram-se visíveis nas placas após incubação a 37 ºC durante 16 horas.  

A análise de recombinantes foi efectuada de acordo com o que foi previamente descrito 

na Secção 3.9. De qualquer forma, para confirmar a incorporação da mutação requerida, as 

amostras de DNA foram sequenciadas. 

 

Quadro 3.10- Reacção PCR típica para realização da mutagénese dirigida. O volume de DNA (X) 
a usar depende da sua concentração, ocorrendo por vezes a necessidade de perfazer o volume final 
com água Sigma (Sigma-W4502) (Y). As concentrações da solução dNTPmix e QuikSolution, não são 
fornecidas pelo fabricante, sendo apenas indicado o volume a usar por reacção.  

Componentes da Reacção Volume Concentração final 

DNA plasmídico molde X 10 ng 

10 × Solução Tampão da Enzima 5 µl 1× 

dNTPmix 1 µl - 

100 ng/µl Oligonucleótido mutagénico 5’→ 3’ 1,25 µl 125 ng/µl 

100 ng/µl Oligonucleótido mutagénico 3’→ 5’ 1,25 µl 125 ng/µl 

QuikSolution 3 µl - 

2.5 U/ µl PfuTurbo DNA polimerase 1 µl 2,5 U 

Água Sigma (Sigma-W4502) Y  

Volume final da reacção 50 µl  

Parâmetros do Ciclo de PCR   

Segmento Total de Ciclos Temperatura Tempo 

Desnaturação inicial 1 95 ºC 60 segundos 

Desnaturação 95 ºC 50 segundos 

Emparelhamento 60 ºC 50 segundos 

Elongação 

30 

68 ºC 
2 minutos por kb de 

fragmento a amplificar 

Elongação final 1 68 ºC 7 minutos 

Manutenção 1 4 ºC 24 horas* 

* A manutenção foi efectuada sempre que ocorreu necessidade de a reacção de PCR decorrer durante a 
noite. (Adaptado de QuikCHange®  XL Site-Directed Mutagenesis Kit Stratagene® ). 
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3.11. Sequenciação de DNA 
 

A sequenciação consiste na determinação da ordem exacta em que se encontram os 

nucleótidos, num determinado fragmento de DNA. O método actualmente utilizado baseia-se 

nos procedimentos descritos por Sanger et al. (1977). Através desta metodologia a síntese da 

cadeia complementar de DNA fica bloqueada pela incorporação de um nucleótido 

(dideoxirribonucleótido), análogo de cada um dos quatro desoxirrinucleótidos, mas que carece 

do grupo 3´-OH da β-D-desoxirribose, necessário para a formação da ligação fosfodiéster. 

Como resultado final obtém-se uma série de fragmentos de DNA com terminações idênticas 

(na mesma base), mas com tamanhos diferentes. Se se realizarem quatro reacções diferentes, 

cada uma delas com um dos quatro dideoxinucleótidos (ddATP, ddTTP, ddGTP e ddCTP) e 

se se correr as misturas resultantes num gel de poliacrilamida de alta resolução, poder-se-á ler, 

directamente do gel, a sequência do fragmento de DNA, uma vez que estes diferem em 

comprimento, em apenas um par de bases.  

 

3.11.1. Iniciadores utilizados na sequenciação 
 

Neste trabalho, os fragmentos de DNA foram sequenciados de forma automatizada, pela 

empresa comercial STAB VIDA (Portugal) ou MWG (Alemanha). Os iniciadores usados para 

a sequenciação encontram-se descritos no Quadro 3.11. O DNA para sequenciar, foi 

preparado de acordo com o descrito na Secção 3.5.1.2., nomeadamente utilizando o protocolo 

empregue pela firma Qiagen. 

 

Quadro 3.11. Lista de iniciadores usados nos protocolos de sequenciação desenvolvida no âmbito 
deste trabalho. 

Vector Iniciador Sequência 

T7 Promoter pGem 
(Forward primer) 

5’-GTATACGACTCACTAGGC-3’ 
pGEM® -T e pGEM® 

-T Easy SP6 Promotor (Reverse 
primer) 

5’-ATTTAGGTGACACTATAG-3’ 

T7 Promoter (Forward 
primer) 

5’-TAATACGACTCACTATAGGG-3’ 
Vectores do sistema 

pET T7 Terminator (Reverse 
primer) 

5’-GCTAGTTATTGCTCAGCGG-3’ 
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3.12. Análise e detecção da expressão de proteínas recombinantes em E. coli  
 

Tal como referido, neste trabalho, as proteínas recombinantes foram produzidas em E. 

coli recorrendo-se aos vectores de expressão do sistema pET, em que o gene fica sob o 

controlo de um promotor T7, que é transcrito exclusivamente pela T7 RNA polimerase. As 

linhagens de E. coli que apresentam uma cópia cromossomal desta polimerase são usadas para 

expressar o gene sob controlo do promotor T7 por indução com IPTG. As linhagens de E.coli 

B834, BL21, BL21pLysS, Origami™ e Tunner™, possuem a designação de DE3, ou seja, são 

de linhagem lisogénica (λDE3), possuindo uma cópia cromossomal única do gene codificador 

da T7 RNA polimerase (gene 1 do fago T7), sob o controlo do promotor lacUV5 (Studier e 

Moffat, 1986). A adição de lactose ou IPTG induz o promotor lacUV5 a produzir a T7 RNA 

polimerase, a qual por sua vez inicia a elevada expressão do gene sob o controlo do promotor 

T7 também induzível (promotor φ10 do fago T7). A expressão basal do gene sob o controlo 

do promotor T7 pode ser adicionalmente controlada pela presença de lisozima T7 

bacteriófaga, um inibidor natural da T7 RNA polimerase.  

Deste modo, os genes a expressar em E. coli foram clonados em vectores do sistema 

pET, que serão posteriormente referenciados para cada caso e os plasmídeos recombinantes 

gerados foram sequenciados e utilizados para transformar estirpes de E. coli (λDE3). 

 

3.12.1. Indução da expressão de células de E. coli BL21(DE3) e Tuner(DE3)  
 

As células de E. coli recombinantes cresceram em meio de LB, suplementado com os 

antibióticos requeridos, a 37 ºC e a 200 rev/min, até se atingir uma densidade óptica de 0,4-

0,5 (para leituras a A595 nm), momento em que foi retirada uma amostra de 1 ml do meio de 

cultura. Induziu-se a expressão dos seus recombinantes com IPTG (isopropil-β-D-

tiogalactopiranósido) a 1 mmol/l para as células BL21(DE3) e OrigamiB(DE3) e a 0,2 mmol/l de 

IPTG para as células Tuner(DE3), que decorreu a temperaturas e períodos diferentes que serão 

especificadas para cada caso. As células foram recolhidas por centrifugação a 4 ºC, durante 10 

minutos e a 4 000× g, sendo o sedimento celular ressuspenso em cerca de 2-3% do volume 

original em solução-tampão 50 mmol/l de Hepes, 1 mol/l de NaCl e 10 mmol/l de Imidazol, 

pH 7,5 (designada de tampão Na-Hepes) ou solução-tampão de 0,5 mol/l Na2HPO4 e 0,4 

mol/l NaH2PO4 a pH 7,0 (solução NaPi). Da amostra de 1 ml de cultura bacteriana recolhida 

anteriormente, 200 µl foram usados como controlo negativo, uma vez que nesta amostra não 

deverá ter ocorrido expressão da proteína recombinante, ou ocorreu a um nível basal. Os 
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restantes 800 µl foram mantidos a 4 ºC para posterior preservação a -80 ºC, no caso das 

células serem confirmadas como recombinantes positivos, conforme descrito na Secção 3.9. 

Após 3 ou 5 horas de crescimento, 1 ml da cultura bacteriana, foi recolhido para um 

microtubo, procedendo-se à sedimentação das células bacterianas por centrifugação a 5 000× 

g durante 1 minuto. Removido o sobrenadante, o sedimento foi ressuspenso em 200 µl de uma 

solução tampão designada de tampão Na-Hepes ou na solução-tampão de designada de 

tampão NaPi. Da suspensão anterior, 20 µl, foram analisados através de electroforese 

desnaturante em géis de poliacrilamida (Figura 3.3).  

 

1     2      3    4     5

Detecção de 

expressão da 

proteína 

recombinante
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proteína 

recombinante

 
 

Figura 3.3. Detecção, por electroforese desnaturante em géis de poliacrilamida, da expressão de 
uma proteína recombinante. Na pista 1 está representado o marcador de peso molecular LMW 
Calibration Kit for SDS Electrophoresis (GE Healthcare). A pista 2 representa a amostra não 
induzida, ou seja apresenta as proteínas típicas da E. coli sem expressão da proteína recombinante, 
normalmente utilizada como controlo para verificação da expressão. As pistas 3, 4 e 5, apresentam o 
perfil de proteínas de uma estirpe de E. coli recombinante sendo destacada a banda correspondente à 
proteína recombinante. 

 

Em alguns casos ocorreu a necessidade de melhorar os níveis de expressão da proteína 

recombinante. Nessas condições, as células bacterianas recombinantes foram submetidas a 

vários ensaios em que a indução ocorreu em diferentes fases do crescimento bacteriano, com 

diferentes concentrações de IPTG, variando a temperatura e tempo de cultivo após indução.  

 

3.12.2. Indução da expressão de proteínas em E. coli recombinante auxotrófica 

B834 
 

A produção de proteínas recombinantes na estirpe B834 auxotrófica foi realizada de 

acordo com a metodologia descrita por Charnock et al. (2000). Foi utilizada a estirpe de 
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linhagem lisogénica B834 (λDE3), por se tratar de uma estirpe auxotrófica para a meteonina. 

A estirpe B834 foi transformada com o plasmídeo recombinante de acordo com o descrito, 

anteriormente para transformação de bactérias E. coli. Após análise e detecção da expressão, 

procedeu-se à produção da proteína, pelo crescimento de uma cultura de B834 recombinante 

em 50 ml de meio LB, com marcador selectivo. O crescimento decorreu numa incubadora 

orbital a 37 ºC e a 200 rev/min. Quando o crescimento bacteriano atingiu D.O. = 0,2 para λ = 

550 nm, a cultura bacteriana foi centrifugada a 4 000× g, durante 10 minutos, à temperatura 

ambiente. As células foram suavemente lavadas em 50 ml de meio seleno-L-meteonina 

(Quadro 3.12) e sujeitas a nova centrifugação a 4 000× g durante 10 minutos à temperatura 

ambiente. Esta operação de lavagem das células repetiu-se mais duas vezes. 

 

Quadro 3.12. Composição do meio de cultura seleno-L-metionina. Os diferentes componentes são 
previamente dissolvidos em água Milli-Q. O meio é esterilizado por filtração em filtros Stericup-GV 
PVDF (Millipore Corporation -SCGVU05RE) com poros de 0,22 µm. Deve verificar-se o pH do meio, 
que se deve situar entre 7,3 a 7,5. 

Meio seleno-L-metionina 
Soluções stock Volume da 

solução stock 
Concentração final 

1 M MgSO4 2 ml 2 mmol/l 

1 M NH4Cl 37 ml 37 mmol/l 

1 M KH2PO4 44 ml 44 mmol/l 

1 M Na2HPO4 85 ml 85 mmol/l 

44 mmol/l FeSO4.7H2O  2 ml 0.09 mmol/l 

40 % (v/v) glucose 10 ml 22.2 mmol/l 

Mistura I 
4 mg/ml de cada um dos 20 aminoácidosa excepto os 

aromáticos e meteonina 
10 ml 40 mg/lC 

Mistura II Ŧ 
4 mg/ml dos aminoácidos aromáticosb 

10 ml 40 mg/lC 

Mistura III 
1mg/ml de riboflavina, niacinamida, tiamina e 

piridoxina 
1 ml 1 mg/mlC 

Seleno-L-meteonina 10 mg/ml 4 ml 40 mg/lC 

Água Milli-Q 795 ml  

Volume final 1000 ml  
a Alanina, Valina, Leucina, Prolina, Isoleucina, Glicina, Serina, Treonina, Cisteína, Aspargina, Glutamina, 

Ácido aspártico, Ácido glutâmico, Lisina, Arginina e Histidina. 
b Fenilalanina, Triptofano e Tirosina 
Ŧ Para dissolução dos aminoácidos da Mistura II, deve adicionar-se umas gotas de uma solução 

concentrada de NaOH (5 – 10 N) até se verificar que a solução se encontra totalmente dissolvida. 
C A concentração refere-se a cada um dos componentes da mistura da solução stock. 
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As células, após a última lavagem, foram ressuspendidas em 20 ml de meio seleno-L-

meteonina, tendo sido utilizado para inocular 2,5 l de meio seleno-L-meteonina suplementado 

com marcador selectivo. A cultura foi colocada a crescer numa incubadora orbital a 37 ºC e a 

200 rev/min. Quando o crescimento bacteriano atingiu o meio da fase exponencial de 

crescimento (D.O.= 0,4-0,5 para λ = 595 nm), o que pode demorar cerca 20 horas, foi 

adicionado IPTG (concentração final de 1 mmol/l). A cultura foi novamente colocada em 

crescimento na incubadora orbital a 30 ºC e 180 rev/min durante 3 a 5 horas. As bactérias 

recombinantes foram recolhidas por centrifugação a 9 000× g durante 15 minutos, a 4 ºC. Os 

sedimentos bacterianos são mantidos a -20 ºC ou processados imediatamente. 

 

3.12.3. Preparação de extractos celulares solúveis e insolúveis de estirpes de E. coli 

recombinantes 
 

Após a indução da expressão dos genes nas estirpes de E. coli recombinantes (Secção 

3.12.1), as células foram desintegradas num ultrasonicador (Bandelin Sonopuls HD 2070) em 

3 picos, com uma amplitude de 4 a 8 micra, de 30 segundos cada e a 0 ºC, separados por igual 

período de repouso. Após ressuspensão em solução-tampão Na-Hepes (50 mmol/l de Hepes, 

1M de NaCl e 10 mmol/l de Imidazol, pH 7,5) ou em solução-tampão NaPi (0,5 mol/l 

Na2HPO4 e 0,4 mol/l NaH2PO4 a pH 7,0), o extracto proteico nativo solúvel foi recuperado 

por centrifugação, a 12 000× g durante 30 minutos, a 4 ºC e depois filtrado através de um 

filtro de 0,45 µm da Gelman. Quando necessário, o sedimento foi ressuspenso num volume de 

cerca de 2 a 3% do volume original de células em tampão Na-Hepes ou NaPi, constituindo o 

denominado extracto insolúvel. 

 

3.12.4. Preparação e solubilização de corpos de inclusão 

 

Corpos de inclusão resultam da precipitação de proteínas recombinantes in vivo e 

apresentam-se sob a forma de agregados proteicos não solúveis no espaço intracelular. Para a 

sua solubilização, adoptou-se o método proposto pela GE Healthcare “Rapid and efficient 

purification and refolding of a (His)6-tagged recombinant protein produced in E. coli as 

inclusion bodies, (1999)” com algumas alterações, baseado nos métodos convencionais de 

solubilização, purificação e renaturação de proteínas expressas em E. coli na sua forma 

desnaturada, propostos por Lowe et al. (1987) e Knuth e Burgess (1987). 
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Prepararam-se 1000 ml de suspensão bacteriana de E. coli recombinante em LB (Quadro 

3.2) e após centrifugação o sedimento celular foi lavado por duas vezes com 20 ml de 

solução-tampão Na-Hepes (50 mmol/l de Hepes, 1 mol/l de NaCl e 10 mmol/l de Imidazol, 

pH 7,5) e as células desintegradas por acção de ultras sons (Bandelin Sonopuls HD 2070), tal 

como referido anteriormente. O sedimento contendo os corpos de inclusão foi recuperado por 

centrifugação a 16 000× g, durante 10 minutos a 4 ºC. Para solubilizar as proteínas, 

adicionou-se ao sedimento 6 ml de uma solução desnaturante com a seguinte composição: 0,1 

mol/l de Tris-HCl (pH 8,2); 4 mol/l de ureia e 20 mmol/l de imidazol e deixou-se a incubar a 

mistura a 4 ºC, durante 16 horas, sob forte agitação num agitador (Ika-Virax VxR) a 1000 

rev/min. Após este período, o extracto proteico desnaturado foi filtrado através de um filtro de 

0,45 µm (Gelman) e procedeu-se à sua purificação em condições desnaturantes, como se 

indica na Secção seguinte. 

 

3.12.5. Purificação de proteínas recombinantes 
 

A estratégia empregue para a clonagem e hiper-expressão de proteínas recombinates, 

permitiu criar proteínas de fusão possuindo marcadores de purificação, nomeadamente, 

sequências de seis histidinas localizadas nas extremidades N- ou C-, permitindo desta forma 

utilizar a cromatografia de afinidade como método preferencial de purificação proteica. 

Neste estudo, para além do método de cromatografia de afinidade, foram utilizadas 

também as cromatografias de permuta iónica e de filtração em gel. As diferentes 

cromatografias foram efectuadas com o auxílio de um cromatógrafo ÄKTA FPLC (GE 

Healthcare), que consiste num sistema de cromatografia líquida para proteínas (FPLC- Fast 

protein liquid chromatography). Este sistema encontra-se acoplado a um colector de fracções 

programável Frac-900 (GE Healthcare), sendo todo sistema monitorizado pelo software 

UNICORN Control System versão 3.10.11 (GE Healthcare). 

 

3.12.5.1. Cromatografia de afinidade com metal imobilizado 

 

A cromatografia de afinidade com metal imobilizado, foi utilizada para purificação de 

proteínas recombinantes contendo caudas de histidinas, usualmente designadas de proteínas 

His-tagged. Os iões metálicos são imobilizados pelo uso de um agente quelante capaz de 

disponibilizar o metal para a ligação à proteína. Neste trabalho, o metal imobilizado foi o 
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níquel, sob a forma de sulfato de níquel 100 mmol/l. A proteína é retida na matriz 

cromatográfica pelo metal imobilizado, sendo libertada na presença de Imidazol. 

A cromatografia foi efectuada com colunas HiTrap Chelating HP de 1 ml ou 5 ml (GE 

Healthcare) acopladas a uma bomba peristáltica Pump P-1 (GE Healthcare) com um fluxo 

contínuo de 1ml/minuto e uma pressão inferior 0,5 MPa. Este procedimento foi normalmente 

utilizado para a purificação de proteína recombinante em pequena escala e com grau de 

pureza inferior a 95%. As colunas utilizadas apresentam uma matriz cromatográfica Chelating 

Sepharose de alta performance, contendo agarose altamente ligada, com ácido 

iminodiacético (GE Healthcare).  

A proteína recombinante presente nos extractos periplasmáticos e citoplasmáticos de E. 

coli, preparados de acordo com o descrito na Secção 3.12.3., foi purificada de acordo com as 

instruções do fabricante, utilizando as soluções descritas no Anexo C. O protocolo geralmente 

utilizado para purificação da proteína recombinante encontra-se descrito no Quadro3.13. As 

soluções tampão utilizadas foram previamente filtradas num filtro com 0,45 µm GH Polypro 

47 mmol/l (Pall - Gelman) e mantidas a 4 ºC durante um período máximo de 1 mês. 

 

Quadro 3.13. Protocolo para purificação de proteínas recombinantes contendo uma cauda de 
histidinas, usando as colunas HiTrap Chelating HP de 1 ml ou 5 ml (GE Healthcare). Os 
volumes aplicados podem ser alterados se ocorrer necessidade optimização do protocolo. 

Fase do protocolo Soluções HiTrap 
Chelating HP 

1 ml 

HiTrap 
Chelating HP 

5 ml 

Preparação da coluna Água Milli-Q 10 ml 30 ml 

Carregamento com ião 
metal 

Sulfato de Níquel 100 mmol/l 1 ml 5 ml 

Lavagem do excedente do 
ião metal 

Água Milli-Q 5 ml 10 ml 

Equilibração Tampãoa 10 mmol/l Imidazol 10 ml 30 ml 

Injecção Extracto proteico 1 ml a 5 ml 5 ml a 10 ml 

1ª Lavagem Tampãoa 10 mmol/l Imidazol 30 ml 60 ml 

2ª Lavagem Tampãoa 40 mmol/l Imidazol 40 ml 80 ml 

3ª Lavagem Tampãoa 60 mmol/l Imidazol 40 ml 80 ml 

Eluição Tampãoa 300 mmol/l 
Imidazol 

5 ml 10 ml 

a – A solução tampão utilizada foi a solução tampão designada de Na-Hepes pH 7,5 ou a NaPi pH 7,0, 
referidas na secção 3.12.1. 
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Resumidamente, a coluna foi inicialmente lavada com água Milli-Q, sendo de seguida 

carregada com uma solução de sulfato de níquel a 0,1 mol/l, removendo o seu excesso com 

uma nova lavagem com água Milli-Q. A coluna foi, seguidamente, equilibrada com solução 

tampão 10 mmol/l de Imidazol, sendo aplicado o extracto contendo a proteína recombinante. 

A coluna foi sujeita a um gradiente de lavagem com soluções tampão de concentrações 

sucessivamente crescentes de Imidazol. Esta lavagem promove um arrastamento completo de 

todas as proteínas que possam interagir não especificamente com a coluna. Finalmente a 

proteína recombinante foi eluída pela aplicação de uma solução tampão 300 mmol/l Imidazol. 

Quando o tampão 300 mmol/l Imidazol foi aplicado à coluna, iniciou-se a recolha de fracções 

de 500 µl em microtubos esterilizados. A identificação das fracções contendo a proteína 

recombinante foi efectuada de uma forma expedita por colorimetria, pela mistura de 10 µl de 

cada uma das fracções recolhidas com 200 µl de reagente de Bradford (Secção 3.12.7). A 

presença de uma coloração azulada, indica quais as fracções que contêm proteína. Quando 

ocorreu a necessidade de utilização de cálcio durante a purificação, a solução tampão utilizada 

foi a solução tampão Na-Hepes, à qual foi adicionada entre 2 a 5 mmol/l de cálcio. Para as 

proteínas de purificadas de forma desnaturada utilizou-se a solução tampão constituída por: 

55 mmol/l de Tris-HCl (a pH 7,0), 20 mmol/l de NaCl e 5 mmol/l de CaCl2. 

As diferentes fracções proteicas foram submetidas a uma diálise, para os tampões que 

serão posteriormente referidos para cada caso, uma vez que elevadas concentrações de 

Imidazol (300 mmol/l) podem ser prejudiciais para a estabilidade proteína recombinante, e 

mantidas a -20 ºC. Após purificação, as proteínas foram analisadas por electroforese nativa e 

desnaturante em géis de poliacrilamida, de forma a poder avaliar o seu grau de pureza e a 

existência de degradação proteolítica. A determinação da concentração de proteína foi 

normalmente efectuada após diálise, empregando o teste de Bradford tal como será referido 

na Secção 3.12.7. 

 

3.12.5.1.2. Sistema HisTrap acoplado ao cromatógrafo ÄKTA FPLC 

 

Para a realização da cromatografia de afinidade em metal imobilizado com auxílio de 

um cromatógrafo, utilizaram-se duas colunas HiTrap Chelating HP de 5 ml (GE Healthcare) 

acopladas em série. Utilizando o software UNICORN Control System versão 3.10.11 (GE 

Healthcare), foi desenhado o método para a realização da cromatografia (Anexo D), sendo 

aplicado um fluxo contínuo de 1 ml/minuto e uma pressão inferior a 0, 5 MPa. 
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Foram utilizadas, para a realização desta cromatografia duas soluções tampão Na-Hepes, 

contendo diferentes concentrações de Imidazol. Assim, uma solução menos concentrada de 

imidazol contendo tampão 50 mmol/l de Hepes, 1 mol/l de NaCl, 10 mmol/l de Imidazol, pH 

7,5, designada de solução tampão Na-Hepes 10 mmol/l Imidazol e uma solução tampão 50 

mmol/l de Hepes, 1 mol/l de NaCl, 300 mmol/l de Imidazol, pH 7,5, designada de solução 

tampão Na-Hepes 300 mmol/l Imidazol. As soluções foram preparadas em água Milli-Q e o 

pH foi ajustado a 7,5 com uma solução 1 M de NaOH. As soluções foram filtradas num filtro 

com 0,45 µm GH Polypro 47 mmol/l (Pall - Gelman) e mantidas a 4 ºC durante um período 

máximo de 1 mês. 

As colunas HiTrap Chelating HP 5 ml (GE Healthcare), foram previamente lavadas 

com 50 ml de água Milli-Q, carregadas com 10 ml de uma solução 0,1 mol/l de sulfato de 

níquel, tendo sido removido o excesso de sulfato de níquel, com uma lavagem com 20 ml de 

água Milli-Q. As colunas foram equilibradas durante 20 minutos com a solução tampão Na-

Hepes 10 mmol/l Imidazol. Após este processo, as colunas foram carregadas com 30 ml de 

extracto proteico, obtido de acordo com o descrito na Secção 3.12.3. e transferidas para o 

cromatógrafo. Estas operações foram realizadas com a ajuda de uma bomba peristáltica Pump 

P-1 (GE Healthcare). Nesta fase as duas colunas são acopladas ao cromatógrafo, dando-se 

início à cromatografia.  

Procedeu-se a uma lavagem com a solução tampão Na-Hepes 10 mmol/l Imidazol, 

durante 60 minutos, seguindo-se um gradiente de eluição com uma de concentração crescente 

de Imidazol, resultando da mistura da solução tampão Na-Hepes 10 mmol/l Imidazol e Na-

Hepes 300 mmol/l Imidazol. O primeiro patamar de lavagem corresponde a uma lavagem 

com uma solução tampão Na-Hepes 50 mmol/l de Imidazol, durante cerca de 30 minutos. 

Neste patamar, são normalmente libertadas a maioria das proteínas que apresentam uma baixa 

afinidade para o níquel. Seguidamente, durante 30 minutos, o gradiente cresce até à 

concentração máxima de Imidazol (300 mmol/l), sendo sensivelmente na fase intermédia 

deste gradiente que as proteínas recombinantes são eluídas. O programa termina com uma 

lavagem com solução tampão Na-Hepes 300 mmol/l Imidazol durante 20 minutos seguida de 

uma lavagem com solução tampão Na-Hepes 10 mmol/l Imidazol por mais 20 minutos. As 

diferentes fracções são recolhidas automaticamente, no colector de fracções programável 

Frac-900 (GE Healthcare). Cada fracção foi analisada por electroforese nativa e desnaturante 

em géis de poliacrilamida. 

As fracções correspondentes à proteína recombinante foram dessalinizadas para o 

tampão que será referido para cada caso. No caso de se pretender aumentar o grau de pureza 
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das proteínas recombinantes, foram eventualmente utilizados dois passos subsequentes de 

cromatografia de permuta iónica ou de cromatografia de filtração em gel. Se após a 

cromatografia de afinidade se efectuar um polimento da proteína recorrendo-se a uma 

cromatografia de filtração em gel, após desalinização, o volume total das fracções 

correspondentes à proteína recombinante, será reduzido para 1 ml por concentração das várias 

fracções (Secção 3.12.5.6). 

 

3.12.5.2. Cromatografia de permuta iónica-IEX (Ion Exchange) 

 

Esta cromatografia permite separar as proteínas pela sua carga eléctrica por reacção 

reversível entre a proteína e o meio cromatográfico, e foi empregue quando resultaram, da 

cromatografia de afinidade com metal imobilizado, duas ou mais proteínas com caudas de 

histidina.  

A cromatografia de permuta iónica foi efectuada recorrendo a uma coluna de permuta 

aniónica forte Resource 30Q de 6 ml (GE Healthcare), de matriz de poliestireno 

monodisperso e divinil benzemo, com suporte de troca aniónica Source 30Q com grupo 

funcional N+(CH3) 3 (GE Healthcare). 

Foram utilizadas duas soluções tampão: a solução tampão IEX A constituída por 20 

mmol/l de Tris-HCl, pH 8,0 e a solução tampão IEX B constituída por 20 mmol/l de Tris-

HCl, pH 8,0 e 1 M de NaCl. As soluções foram preparadas em água Milli-Q, o pH foi 

ajustado a 8,0 com uma solução HCl 37%, filtradas recorrendo a um filtro com 0,45 µm GH 

Polypro 47 mmol/l (Pall - Gelman) e mantidas a 4 ºC durante um período máximo de 1 mês. 

Após a cromatografia de afinidade com metal imobilizado, o tampão da solução 

proteica, contendo a proteína ou os complexos proteicos, foi alterado para o tampão IEX A 

recorrendo a colunas PD-10 (GE Healthcare) (Secção 3.12.5.4). Resumidamente, a coluna foi 

equilibrada com tampão IEX A durante cerca de 15 minutos e cerca de 6 ml a 10 ml da 

amostra proteica foram injectados na coluna, com ajuda de uma seringa. Seguiu-se uma 

lavagem de 10 minutos com solução tampão IEX A de forma a remover as proteínas que não 

aderiram à coluna. Iniciou-se um gradiente de concentração crescente de NaCl até se atingir a 

molaridade de 1 mol/l, pela mistura automática no cromatógrafo da soluções tampão IEX A e 

IEX B. A recolha das diferentes fracções foi efectuada pelo colector associado Frac-900 (GE 

Healthcare). O método finalizou com a lavagem da coluna com IEX B e reequilíbrio da 

mesma com IEX A. Cerca de 20 µl das várias fracções correspondentes a cada pico de eluição 

foram analisadas por electroforese nativa e desnaturante em géis de poliacrilamida. 
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3.12.5.3. Cromatografia de filtração em gel 

 

Esta técnica separa as proteínas pela sua massa molecular, um passo cromatográfico 

ideal para o polimento final da proteína quando esta foi submetida às cromatografias 

anteriormente referidas, por permitir remover contaminantes que possam existir em baixa 

concentração na amostra. O volume da amostra nunca deve exceder 5% da capacidade da 

coluna, e não devem ser utilizadas amostras com concentração superior a 50 mg/ml. A 

cromatografia de filtração em gel foi efectuada numa coluna HiLoad Superdex 75 prep 

grade (GE Healthcare), com matriz dextrano, com uma agarose altamente ligada (GE 

Healthcare), acoplada ao cromatógrafo. 

A solução tampão usada nesta cromatografia, designada de solução tampão 50 mmol/l 

Na-Hepes, é constituída por 50 mmol/l de Hepes e 200 mmol/l de NaCl, pH 7,5. A solução foi 

preparada em água Milli-Q, o pH foi ajustado a 7,5 com uma solução 1 N de NaOH, filtrada 

num filtro com 0,45 µm GH Polypro 47 mmol/l (Pall - Gelman) e mantida a 4 ºC durante um 

período máximo de 1 mês. As amostras contendo a proteína pura foram previamente 

dessalinizadas para solução tampão 50 mmol/l Na-Hepes e o volume de amostra reduzido a 1 

ml (Secção 3.12.5.6). O cromatógrafo foi preparado para aplicação de um método 

previamente desenhado (Anexo D) no software UNICORN Control System versão 3.10.11 

(GE Healthcare), utilizando um fluxo contínuo de 1 ml/minuto a uma pressão inferior a 0,5 

MPa. A coluna foi previamente equilibrada com a solução tampão 50 mmol/l Na-Hepes, 

durante 250 minutos. Em seguida, foi aplicado 1 ml da amostra com ajuda de uma seringa, 

mantendo-se a lavagem da coluna com a mesma solução tampão durante cerca de 150 

minutos. Nesta fase a proteína foi eluída e recolhida no colector automático associado, Frac-

900 (GE Healthcare). As fracções colectadas foram analisadas por electroforese nativa e 

desnaturante em géis de poliacrilamida. 

 

3.12.5.4. Dessalinização 

 

Neste trabalho, colunas de dessalinização, foram utilizadas para alterar o tampão no qual 

se encontra a proteína recombinante, entre passos cromatográficos ou no final do processo de 

purificação (Figura 3.4). Para a dessalinização foram utilizadas colunas PD-10 (GE 

Healthcare), com matriz Sephadex G-25 (GE Healthcare). As colunas foram colocadas num 

suporte apropriado fornecido pelo fabricante e equilibradas com 25 ml do tampão no qual se 

pretende introduzir a proteína (tampão A). Após a equilibração da coluna, aplicaram-se 2,5 ml 
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da solução contendo a proteína recombinante na coluna. A eluição da proteína ocorreu por 

aplicação de 3,5 ml do tampão A.  

 

Cromatografia de afinidade com metal imobilizado

Proteína purificada em tampão NaHepes 300 mM Imidazol

Desalinização da proteína para 

tampão IEX A

Desalinização da proteína para 

tampão 50 mM NaHepes

Cromatografia de permuta iónica

Proteína purificada em tampão IEX B

Desalinização da proteína para 

tampão 50 mM NaHepes

Cromatografia de filtração em gel

Cromatografia de filtração em gel  
 

Figura 3.4. Representação esquemática das diferentes fases de dessalinização e purificação. 
Durante o processo de purificação das proteínas recombinante, foi necessário proceder à 
dessalinização das diferentes amostras em vários momentos. No esquema encontra-se representado as 
diferentes fases em que se procedeu à dessalinização (a azul). 

 

3.12.5.5. Diálise de proteínas recombinantes 

 

A diálise de proteínas recombinantes foi realizada após cromatografia de afinidade com 

metal imobilizado recorrendo ao sistema HisTrap com bomba peristáltica. As fracções 

contendo a proteína recombinante purificada foram aplicadas numa manga de diálise 

Snakeskin 10000 MWCO (Pierce # 68100), devidamente selada, e submergidas em 1000 ml 

solução tampão 20 mmol/l Tris-HCl, pH 8,0, 300 mmol/l NaCl e 5 mmol/l CaCl2, em agitação 

a 4 ºC durante 3 horas. A diálise recorreu à mudança de tampão por mais três vezes 

utilizando-se, em cada vez, o volume referido anteriormente de solução tampão fresca. Finda 

a diálise, a amostra foi removida da manga por aspiração para microtubos e preservada a -20 

ºC. 
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3.12.5.6. Concentração das soluções proteicas 

 

A redução do volume das soluções proteicas e consequente concentração, decorreu em 

concentradores Centriplus YN-10 de 10000 MWCO (Millipore Corporation), com 

membrana Ultracel-YM de celulose regenerada (Millipore Corporation). 

Para volumes de amostra superiores a 2 ml, usou-se numa primeira fase o concentrador 

Centriplus YN-10 de 15 ml (Millipore Corporation # 4421). Para volumes inferiores a 2 ml, 

ou quando o volume de amostra no concentrador anterior era inferior a 2 ml, usou-se o 

concentrador Centriplus YN-10 de 1 ml (Millipore Corporation # 4205). A concentração 

decorreu por centrifugação a 5 000× g a 4 ºC, até se obter o volume desejado ou a 

concentração da proteína desejada. Quando necessáriofoi adicionado 1 ml de água Sigma 

(Sigma-W4502) ocorrendo nova redução de volume para 1 ml, nomeadamente no caso da 

proteína ser posteriormente utilizada em ensaios de cristalização e não se encontrar em água,. 

Esta operação de lavagem é repetida 3 vezes de forma a obter a proteína em água ultrapura, 

ocorrendo por vezes a necessidade de ser lavada numa solução de água ultrapura com cálcio 

ou DTT, como será referido posteriormente para cada caso. 

 

3.12.6. Renaturação de proteínas 

 

A renaturação de proteínas purificadas provenientes de corpos de inclusão requer 

condições especiais do tampão de renaturação. Estas condições puderam ser avaliadas através 

da utilização do produto da Hampton Research “Solutions for Crystal Growth (2000)”, cujas 

composições se encontram disponíveis no Anexo D. Seguindo as indicações do fornecedor, a 

proteína recombinante obtida e purificada sob a forma desnaturada, foi concentrada a cerca de 

20 mg/ml. Foram retirados 950 µl de cada uma das 16 soluções propostas para a renaturação 

de proteínas recombinantes expressas em E. coli sob a forma de corpos de inclusão insolúveis 

e colocados em 16 tubos de microcentrífuga. Foram adicionados os respectivos aditivos a 4 

ºC, segundo as recomendações propostas pelo produto para cada solução. Aos tubos 5, 6, 7, 8, 

13, 14, 15 e 16 foi-lhes incorporada a proteína a renaturar numa concentração final de 1 

mg/ml, em 5 adições de 10 µl, a cada 15 minutos e a 4 ºC. Aos tubos 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, e 12 

foi-lhes incorporada a proteína a renaturar numa concentração final de 0,1 mg/ml, numa só 

adição de 10 µl. Todos os tubos foram incubados num agitador (Ika-Virax VxR) a 1000 

revoluções por minuto, a 4 ºC, durante 5 horas. No final todas as amostras foram dialisadas 
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em manga de diálise (SnakeSkin #68100 da Pierce), numa solução de 0,1 mol/l de Tris-HCl 

(pH 8,2) e 0,1 mol/l de NaCl, a 4 ºC, durante 16 horas, para a completa remoção dos reagentes 

das soluções utilizadas e da arginina, quando incorporada. A solução de renaturação da 

amostra 15 (55 mmol/l de MES (pH 6,6); 10,56 mmol/l de NaCl; 0,44 mmol/l de KCl; 1,1 

mmol/l de EDTA; 440 mmol/l de sacarose; 550 mmol/l de L-arginina e 0,1 mol/l de DTT), foi 

a única que apresentou valores quantificáveis de proteína após a diálise, pelo método de 

Bradford (Secção 3.12.7), tendo sido também comprovada a sua presença em gel nativo de 

10% de poliacrilamida (cuja preparação e corrida serão descritas na Secção 3.13.). Deste 

modo, a renaturação das proteínas recombinantes obtidas a partir de corpos de inclusão foi 

conseguida por diálise, mergulhando-as numa solução cuja composição foi baseada na 

condição 15 do produto da Hampton Research, acima referido mas com alguns ajustes. Este 

processo iniciou-se mergulhando a fracção proteica, introduzida numa manga de diálise 

(SnakeSkin #68100 da Pierce), num litro da solução 15 constituída por 55 mmol/l de Tris-HCl 

(pH 7,0), 10,56 mmol/l de NaCl, 0,44 mmol/l de KCl, 1,1 mmol/l de EDTA, 440 mmol/l de 

sacarose e 1 mmol/l de DTT, à qual se incorporaram 3 mol/l de ureia. A diálise prolongou-se 

por 4 horas, sob agitação moderada e a 4 ºC numa câmara frigorífica fazendo 

progressivamente reduzir o nível de ureia até zero. Terminado este tempo, foram retirados 300 

ml desta solução e colocados outros 300 ml de uma outra, de igual composição mas sem 

ureia. Esta operação foi repetida por mais 5 vezes, conseguindo-se reduzir progressivamente a 

concentração de ureia em solução. Transferiu-se então a manga de diálise, contendo a proteína 

em estudo, para 500 ml da mesma solução 15 (sem ureia), prolongando-se a diálise por mais 4 

horas, nas mesmas condições. No final desta operação, transferiu-se a referida manga para 

outros 500 ml de uma nova solução contendo 55 mmol/l de Tris-HCl (pH 7,0), 20 mmol/l de 

NaCl e 5 mmol/l de CaCl2, prolongando-se a diálise por mais 4 horas e nas mesmas condições 

das anteriores. 

 

3.12.7. Detecção, quantificação e avaliação do grau de pureza de proteínas 

purificadas 

 

Para a detecção e quantificação de soluções proteicas utilizou-se o método de Bradford 

(Bradford, 1976). O reagente de Bradford (Azul Brilhante de G dissolvido em ácido fosfórico 

e metanol, Sigma B 6916), comercializado pela firma Sigma, produz uma coloração azul em 

presença de proteínas, e esta é tanto mais intensa quanto maior for a quantidade de proteína 
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presente. Esta mudança de coloração pode ser quantificada pela medição da absorvência a 595 

nm permitindo desta forma determinar a sua concentração. Para a quantificação da 

concentração proteica, é necessário construir uma curva padrão relacionando a concentração 

de ABS (Albumina Sérica Bovina) de 0 a 1,4 mg/ml, com as respectivas absorvências lidas 

num espectrofotómetro a 595 nm (Figura 3.5, Painel A). A reacção foi constituída segundo a 

seguinte proporção: 1,5 ml de reagente de Bradford e 50 µl de solução proteica a quantificar. 

Para a quantificação de soluções com baixas concentrações foi construída uma segunda curva 

padrão (Figura 3.5, Painel B), que relaciona as concentrações de ABS (de 1 a 10 µg/ml) com 

as respectivas absorvências registadas num espectrofotómetro a 595 nm. Neste caso as 

reacções foram constituídas segundo a seguinte proporção: 500 µl de reagente de Bradford e 

500 µl de solução proteica a quantificar. A absorvência de todas as fracções incluindo as 

amostras de referência (sem a inclusão de solução proteica) foi registada num 

espectrofotómetro Ultrospec 3100 Pro da GE Healthcare a 595 nm (Figura 3.5, Painel B). 

Para avaliação do grau de pureza das proteínas após purificação, estas foram sujeitas a uma 

electroforese em géis de poliacrilamida desnaturantes e nativos, tal como será descrita na 

próxima Secção 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Exemplos de curvas padrão utilizadas para determinar a concentração de proteínas 
em solução. Foram utilizadas soluções de ASB em concentrações crescentes de 0 a 1,4 mg/ml (Painel 
A) e de 1 a 10 µg/ml (Painel B) diluídas em água destilada, tratadas com reagente de Bradford e as 
respectivas absorvências registadas a 595 nm. 

 

3.13. Separação de proteínas por electroforese em géis de poliacrilamida 
 

A separação de proteínas pela sua massa molecular tornou-se possível com o 

desenvolvimento de géis de poliacrilamida e a preparação das amostras com dodecil sulfato 
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de sódio (SDS) (Weber e Osborn, 1969; Laemmli, 1970). As técnicas de electroforese de 

proteínas e de ácidos nucleicos em géis de poliacrilamida são baseadas na passagem destas 

moléculas pelos poros resultantes da polimerização de monómeros de acrilamida. Em 

condições desnaturantes as proteínas, pela acção do SDS, adquirem todas a mesma carga e ao 

correrem num campo eléctrico constante, podem vir a ser separadas consoante a sua massa 

molecular. A electroforese pode decorrer em géis não desnaturantes, também ditos géis 

nativos, sempre que estes não possuam SDS na sua constituição. Os géis nativos permitem 

isolar proteínas consoante a sua carga eléctrica a determinado pH, em conjugação com a sua 

massa molecular. Através destes géis pode-se avaliar quer o grau de agregação das proteínas, 

quer a sua afinidade para com diversos ligandos. 

 

3.13.1 – Reagentes para géis de SDS-PAGE 

 

Os reagentes necessários para a composição de géis de poliacrilamida SDS-PAGE 

encontram-se abaixo descriminados: 

- Solução stock de acrilamida a 30% (p/v): 29,1 g acrilamida e 0,9 g de bis-acrilamida 

(N,N´-metileno-bis-acrilamida). Perfazer até 100 ml de volume total com água destilada e 

filtrar a solução com papel de filtro (Whatman nº1). 

- Tampão de resolução: tampão Tris-HCl a 1 mol/l (a pH 8,8), em água destilada. 

- Tampão de nivelação: tampão Tris-HCl a 0,5 mol/l (a pH 6,8), em água destilada. 

- Tampão de glicerol a 50% (v/v) em água destilada. 

- Tampão de SDS a 1% (p/v) em água destilada. 

- Solução iniciadora da reacção de polimerização (peróxido iniciador): solução de 

persulfato de amónia a 10% (p/v) em água destilada (solução bastante instável devendo ser 

preparada de fresco antes da sua utilização). 

- Solução catalizadora da reacção de polimerização: TEMED (N,N,N´,N´-tetrametil-

etilenodiamina). 

 

3.13.2. Preparação de géis de SDS-PAGE 

 

Para se poder separar convenientemente as proteínas segundo a sua massa molecular, é 

necessário escolher o diâmetro do poro do gel a utilizar. Assim, o diâmetro dos poros dos géis 

é expresso em % T (percentagem de acrilamida e de bis-acrilamida no gel) e % C 
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(percentagem de bis-acrilamida no total de acrilamida e de bis-acrilamida). Proteínas de 

elevada massa molecular para progredirem convenientemente num gel de poliacrilamida, 

necessitarão de um gel que contenha poros de maiores dimensões na sua matriz. Para a 

formação desses poros a % de T deverá ser baixa, principalmente à custa de uma baixa 

concentração de bis-acrilamida, % C, que é a substância responsável pela formação da rede de 

poros na matriz de polímeros de acrilamida. Existem sistemas horizontais e verticais, mas 

estes últimos são os mais utilizados, pois para além de suportarem maior volume de amostra, 

também proporcionam melhor dissipação de calor. 

Para a determinação da pureza e da massa molecular das proteínas em estudo usou-se a 

electroforese em gel de poliacrilamida (PAGE) em presença do detergente aniónico SDS, 

segundo a metodologia descrita por Laemmli (1970). Neste processo, a massa molecular da 

proteína em estudo foi determinado por comparação da sua mobilidade electroforética com a 

de marcadores conhecidos, de baixo peso molecular. Depois de se terem lavado muito bem os 

vidros do sistema vertical (BioRAD Mini-Protean 3 cell) com acetona e álcool, estes são 

montados num suporte apropriado e carregado até 2/3 do vidro, com o gel de resolução, cuja 

preparação consta no Quadro 3.14. Este é coberto com uma fina camada de butanol saturado 

em água destilada, evitando-se a formação de bolhas de ar indesejáveis à superfície. Após 

polimerização, retira-se todo o butanol do sistema com água destilada e remove-se o excesso 

de água com a ajuda de papel de filtro, com o cuidado de não tocar no gel. Completa-se o 

restante volume do sistema com o gel de nivelação (Quadro 3.14), colocando-lhe no seu 

interior um pente-molde, para formar os poços de enchimento. 

Os géis após polimerização são colocados no tanque, totalmente preenchido, em que irá 

decorrer a electroforese com a solução-tampão desnaturante, preparada por diluição 

extemporânea a 1:10 da respectiva solução 10× (0,25 mol/l de Tris-HCl pH 8,3; 1,92 mol/l de 

glicina e 35 mmol/l de SDS). Posteriormente foram colocadas as amostras a analisar nos 

poços, conjuntamente com um padrão, constituído por proteínas de massas moleculares 

conhecidas. 
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Quadro 3.14. Preparação de géis electroforéticos PAGE de Resolução (10%;12%;13%T e 3%C), 
de Nivelação (5%T e 3%C) e Nativos (8%;10%T e 3%C), para proteínas de 10 a 200 kDa. 

Soluções para géis 
de poliacrilamida 

Gel Res 
(10%) 

Gel Res 
(12%) 

Gel Niv 
(5%) 

Gel Nativo 
(8%) 

Gel Nativo 
(10%) 

Poliacrilamida 30% 
(p/v) 5,0 ml 6,0 ml 832 µl 5,3 ml 6,6 ml 

Tampão de Res. 
(1mol/l de Tris-HCl 

pH 8,8) 

5,0 ml 5,0 ml  6,6 ml 6,6 ml 

Tampão de Niv. 
(0,5mol/l de Tris-

HCl pH 6,8) 

  1 ml   

Tampão de SDS a 
1% (p/v) 

1,5 ml 1,5 ml 0,5 ml   

Tampão de Glicerol 
a 50% (v/v) 

1,5 ml 1,5 ml  2 ml 2 ml 

Água bi-destilada 1,835 ml 835 µl 2,608 ml 5,88 ml 4,58 ml 

Persulfato de 
amónia a 10% (p/v) 

150 µl 150 µl 50 µl 200 µl 200 µl 

TEMED 15 µl 15 µl 10 µl 20 µl 20 µl 

Volume Total 15 ml 15 ml 5 ml 20 ml 20 ml 

Abreviaturas: Res-Resolução; Niv-Nivelação. 

 

3.13.3. Preparação e corrida de amostras em géis de SDS-PAGE 
 

Todas as amostras de proteínas foram tratadas com tampão de amostra de SDS (Tris-

HCl 125 mmol/l (pH 6,8), contendo 25% (v/v) de glicerol; 10% (p/v) de SDS, 25% (v/v) de 

β-mercaptoetanol e 0,05 g/l de Azul de Bromofenol), utilizado na proporção de 25% do 

volume total da amostra, o que confere carga negativa às proteínas após desnaturação a 100 

ºC, durante cinco minutos. 

O gel foi sujeito a uma corrente inicial constante de 25 miliamperes (mA), permitindo 

que as amostras percorressem todo o gel de nivelação. Em seguida a corrente passou para 40 

mA, até que o corante marcador Azul de Bromofenol atingisse o final do gel de resolução. 
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3.13.4. Padrão de massa molecular para géis de SDS-PAGE e determinação da 

massa molecular (valor estimado) de polipéptidos analisados por SDS-PAGE 

 

Neste trabalho, utilizou-se o padrão com proteínas de massa molecular conhecida 

comercializado pela firma GE Healthcare. As massas moleculares das proteínas estão 

expressas em Daltons (Da) tal como se encontra listado na Figura 3.6 (Painel A). 

Para determinar o valor estimado da massa molecular de polipéptidos analisados por 

SDS-PAGE foi construída uma curva padrão que relaciona as mobilidades electroforéticas das 

proteínas de massa conhecida medidas em centímetros e o log10 das suas massas moleculares 

(Figura 3.6 – Painel B). O valor do log10 da massa molecular das amostras proteicas (y) foi 

determinado por comparação da sua mobilidade electroforética expressa em cm (x), com a das 

proteínas padronizadas, aplicando a fórmula da recta de regressão encontrada, para a 

respectiva curva padrão (Figura 3.6). 
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Figura 3.6- Determinação da massa molecular em SDS PAGE. Painel A, marcador de 

massa molecular LMW Calibration Kit for SDS Electrophoresis (GE Healthcare), usado para 
electroforese desnaturante em géis de poliacrilamida. As massas moleculares estão representados em 
kDa, assim como a mobilidade das proteínas de massa molecular conhecida, medida em cm. A 
estimativa da massa molecular das proteínas recombinantes de massa desconhecida pode ser 
calculada, pela relação da sua mobilidade electroforética e a curva padrão obtida (Painel B), que 
resulta da relação entre a mobilidade (em cm) das proteínas de massa molecular conhecida e o log10 
das suas massas moleculares. 

 

3.13.5. Géis nativos: preparação e corrida de amostras 
 

Este tipo de géis de poliacrilamida é em tudo semelhante aos géis de SDS descritos 

anteriormente, sem a incorporação de SDS (ver composição no Quadro 3.15). Deste modo, o 

enchimento do sistema vertical da BioRAD Mini-Protean 3 cell, é efectuado de uma só vez 
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incorporando-se logo o respectivo pente-molde, para a formação dos poços de enchimento. 

Após polimerização, coloca-se o sistema no tanque respectivo e procede-se ao seu enchimento 

com uma solução-tampão nativa constituída por 0,025 mol/l de Tris HCl (pH 8,3) e 0,25 mol/l 

de glicina. Posteriormente foram depositadas as amostras a analisar nos poços de enchimento 

previamente misturadas com um tampão de amostra nativo (125 mmol/l de Tris-HCl (pH 8,3); 

1,25 mol/l de glicina; 20% (v/v) de glicerol e 0,05 g/l de Azul de Bromofenol) tendo sido 

utilizado na proporção de 25% do volume total da amostra. Também foi colocado um padrão 

conjuntamente com as amostras, cujo deslocamento ao longo do gel nativo é bem definido, 

como é o caso da Albumina Sérica Bovina (ASB), fracção V, na concentração final de 1 

mg/ml. Foi aplicada ao sistema uma corrente constante de baixa amperagem não 

ultrapassando os 10 mA, para que a proteína não sofra desnaturação por aquecimento. 

 

3.13.6. Coloração e descoloração de géis de poliacrilamida 

 

No final da corrida, os géis foram retirados dos moldes e imersos durante 20 minutos 

numa solução corante à base de Azul Brilhante de Coomassie (Sigma), composta por 0,4% 

(p/v) de Azul Brilhante de Coomasie em 40% (v/v) de metanol e 10% (v/v) de ácido acético 

glacial. As bandas de proteína foram reveladas por eliminação progressiva do corante não 

fixado, imergindo os géis várias vezes numa solução descorante constituída por 10% (v/v) de 

ácido acético glacial e 40% (v/v) de metanol. Os géis foram depois fotografados num aparelho 

de imagem (Image Master VDS da GE Healthcare). 

 

3.14. Cristalografia de proteínas recombinantes, pelo método de gota 

suspensa. 
 

Após obtenção da proteína ultrapurificada, procedeu-se a ensaios de cristalização com o 

objectivo de obter cristais das proteínas, condição fundamental para a resolução das estruturas 

tridimensionais por cristalografia de raios X. Na Figura 3.7, estão resumidos as várias fases 

desenvolvidas até à obtenção dos cristais proteicos.  
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Clonagem do gene que codifica a proteína

Expressão a proteína

Purificação da proteína

Cromatografia de afinidade com metal imobilizado 

Cromatografia de permuta iónica

Cromatografia de filtração em gel 

Concentração da proteína

Cristalografia da proteína

Cromatografia de filtração em gel 

Clonagem do gene que codifica a proteína

Expressão a proteína

Purificação da proteína

Cromatografia de afinidade com metal imobilizado 

Cromatografia de permuta iónica

Cromatografia de filtração em gel 

Concentração da proteína

Cristalografia da proteína

Cromatografia de filtração em gel 

 

Figura 3.7- Representação esquemática das operações efectuadas até ao processo de cristalização 
de uma proteína recombinante.  
 

Para que a proteína cristalize, é necessária a presença de um conjunto de factores, tais 

como, obter a proteína recombinante num elevado grau de pureza e a uma concentração 

relativamente elevada. A pesquisa de condições de cristalização foi efectuada com uma 

bateria de soluções normalmente constituídas por um sal, um precipitante e um tampão, nas 

quais a proteína pode ou não cristalizar. Neste trabalho foram utilizadas o conjunto de 

soluções comerciais que passamos a enumerar: Crystal Screen HR2-110 (Hampton 

Research), Crystal Screen 2 HR2-112 (Hampton Research), PEG/Ion Screen™ HR2-126 

(Hampton Research) e Clear Strategy Screen™ I & II MD1-14 e MD1-15 (Molecular 

Dimensions), especificamente desenvolvidas e optimizadas para maximizar a probabilidade 

de obter cristais proteicos. A composição das diferentes soluções encontra-se descrita no 

Anexo E. Os ensaios de cristalização decorreram a 19 ºC e foram efectuados em placas VDX 

Plate™ HR3-140  (Hampton Research) de 24 poços. As placas foram devidamente 

identificadas e 900 µl de cada solução de cristalização foram colocados em cada poço, numa 

ordem previamente estabelecida. Um volume de 1 µl de proteína foi aplicado sobre uma 

lamela Siliconized Squares HR3-215  (Hampton Research) à qual se adicionou 1 µl da 

solução de cristalização colocada no poço. Normalmente, testaram-se em cada lamela 
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diferentes concentrações de proteína recombinante ou o efeito de diversos aditivos na 

obtenção/qualidade dos cristais. 

A lamela foi invertida e colocada sobre o poço respectivo, assentando sobre uma fina 

camada de silicone (Silicone high vacuum grease heavy – Merck), de forma a não entrar ar. 

As gotas ficam assim em suspensão sobre o poço contendo a solução de cristalização, tal 

como representado na Figura 3.8. A placa foi deixada em repouso a 19 ºC. Ao fim de 24 horas 

procedeu-se à observação da placa numa lupa Leica MZ75 (Leica) para detecção de cristais. 

Em alguns casos, procedeu-se à fotografia dos cristais num microscópio óptico Olympus BX 

50 (Olympus), com câmara adaptada Olympus DP 10 (Olympus). 
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Figura 3.8. Representação resumida do método utilizado para cristalização de proteínas 
recombinantes. As gotas de proteína, com diferentes concentrações são aplicadas numa lamela e 
misturadas com solução de cristalização. A lamela por sua vez é invertida e colocada sobre um poço 
da placa de cristalização contendo a solução de cristalização a testar (adaptado de 
http://www.hamptonresearch.com/support/guides/2110G.pdf). 

 

3.14.1. Optimização das condições de cristalização 
 

Quando a proteína cristalizou, numa ou mais condições de cristalização, e os cristais não 

apresentavam visualmente boas características morfológicas de integridade e/ou dimensão 

procedeu-se à optimização necessária da solução de cristalização com o objectivo de melhorar 

a qualidade. Neste sentido foram elaboradas soluções em que a concentração de sal, a 
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concentração do precipitante, o pH e a concentração da proteína recombinante, foram 

alteradas para valores inferiores e superiores aos da concentração presente na solução em que 

se obteve o cristal. Noutros ensaios o volume da gota de proteína aplicado sobre a lamela, 

bem como o volume da solução de cristalização utilizada foi aumentado para 2 µl de forma a 

permitir a formação de cristais de maiores dimensões. 

 

3.15. Ligação de enzimas recombinantes a polissacáridos solúveis 
 

3.15.1. Ensaios de interacção proteína – hidrato de carbono monitorizada em géis 

nativos de poliacrilamida 
 

A capacidade de enzimas e CBMs para interagirem com polissacáridos solúveis foi 

determinada por electroforese em géis de poliacrilamida, em condições não desnaturantes, 

ditas nativas (Secção 3.13.5), contendo os vários ligandos e por monitorização do padrão de 

retardação da proteína no gel comparativamente com géis desprovidos de hidratos de carbono. 

A metodologia seguida baseia-se na descrita por Freelove et al. (2001). Em todas as 

experiências incluiu-se uma proteína que não interage com polissacáridos, a ASB (Albumina 

Sérica Bovina), que funciona como controlo negativo e permite comparar o padrão de 

retardamento da proteína em estudo em géis diferentes. Os hidratos de carbono foram 

incorporados numa concentração de 0,1% (p/v) nos géis de poliacrilamida não desnaturantes 

preparados com concentrações diferentes, que serão especificadas para cada proteína em 

estudo. Sempre que necessário, a suspensão de substrato em água bi-destilada foi previamente 

aquecida até à sua completa dissolução. Os polipéptidos foram separados por electroforese 

usando cerca de 2 µg de proteína recombinante (salvo os caso em que for expressamente 

referida a quantidade de proteína) conjuntamente com 5 µg da proteína padrão a ASB (Secção 

3.13.5). Quantificaram-se as mobilidades electroforéticas das proteínas sendo que um 

retardamento da proteína no gel contendo um polissacárido, relativamente ao seu 

deslocamento no gel de referência sem ligando, indica a existência de uma interacção proteína 

– hidrato de carbono. 
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3.15.2. Quantificação da afinidade das interacções proteína-ligando 

 

Para a determinação quantitativa da afinidade proteína-ligando foi calculada a constante 

de afinidade (Ka), segundo o método descrito por Takeo (1984). Submeteram-se as proteínas 

em estudo e a ASB (proteína-padrão) a electroforese em géis nativos de poliacrilamida, 

contendo concentrações crescentes do ligando, que variaram de 0 a 1% (p/v). Após a 

electroforese, as distâncias migradas por estas duas proteínas foram medidas em mmol/l com 

a ajuda de uma régua. Foram então calculados os valores de migração relativa da proteína em 

estudo no gel (R), pela razão entre a migração da proteína no gel e a migração da ASB no 

mesmo gel, definindo-se R0 como o valor da mobilidade da migração relativa da proteína no 

gel sem ligando em relação à migração no mesmo gel da proteína-padrão ASB. Os valores de 

R foram corrigidos (Rc) ao serem divididos por R0. Construiu-se uma recta de regressão (y = 

ax + b), entre os valores das concentrações crescentes de substrato utilizados nos géis nativos 

(no eixo das ordenadas) e os valores de 1/RC (no eixo das abcissas). A constante de afinidade 

(Ka) da enzima para com o substrato foi obtida, calculando o inverso dos valores de b/a da 

respectiva recta de regressão, e representada em cm -1. 

 

3.15.2.1. Preparação de xilano solúvel 

 

A determinação da afinidade das proteínas recombinantes para a fracção solúvel do 

xilano, foi através de electroforese nativa em géis de poliacrilamida, contendo diferentes 

concentrações do ligando, tal como descrito na Secção anterior. 

O xilano é um polímero que contem uma fracção solúvel em meio aquoso. Para se obter 

esta fracção, preparou-se 100 ml de uma suspensão a 10% (p/v) de xilano de aveia (Sigma-

Aldrich 9014-63-5) em água destilada, ajustado o pH a10,0 com uma solução de NaOH a 1 

mol/l. Esta suspensão foi incubada sob agitação durante 1 hora, à temperatura ambiente. 

Terminada esta incubação a suspensão, previamente reajustada para pH 7,0 com ácido acético 

glacial, foi filtrada sob pressão com filtro Whatman nº1 e o filtrado liofilizado. 
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3.16. Ensaios de ligação a polissacáridos insolúveis 

 

Cerca de 200 µl de uma suspensão contendo os ligandos insolúveis Avicel e ASC (Acid 

Swollen Cellulose) em solução-tampão 50 mmol/l NaPi pH 7,0 contendo 0,05% (v/v) de 

Tween 20 ou em solução tampão de 20mmol/l Tri-HCl pH 8,0, contendo 300 mmol/l da 

NaCl, 5 mM CaCl2 e 5%(v/v) de Tween 20, na concentração de 4% (p/v), foram 

centrifugados a 4 ºC, durante 4 minutos à velocidade máxima (16 000× g) numa 

microcentrífuga, tendo-se removido todo o sobrenadante com a ajuda de uma micropipeta. 

Ressuspendeu-se o sedimento de Avicel ou ASC em 100 µl de uma solução contendo a 

proteína em estudo, na concentração de 0,1 mg/ml, em solução-tampão 50 mmol/l NaPi pH 

7,0 contendo 0,05% (v/v) de Tween 20 ou em solução tampão de 20mmol/l Tri-HCl pH 8,0, 

contendo 300 mmol/l da NaCl, 5 mM CaCl2 e 5%(v/v) de Tween 20, na concentração de 4% 

(p/v),  e a reacção de ligação prolongou-se por 2 horas à temperatura ambiente num agitador 

(Ika-Virax VxR) a 1 000 rev/min. Paralelamente foram preparadas soluções de concentração 

de enzima idênticas, mas sem a adição dos ligandos insolúveis, que serviram como amostras 

controlo. No fim da incubação, o tubo foi centrifugado à velocidade máxima (16 000× g), 

durante 4 minutos e à temperatura ambiente, tendo-lhe sido removido todo o sobrenadante, 

para um novo tubo de microcentrífuga. Guardaram-se 40 µl deste sobrenadante, aos quais 

foram adicionados 10 µl de tampão de amostra contendo SDS (Secção 3.13.3), para 

posteriormente serem submetidos a electroforese num gel desnaturante de poliacrilamida, para 

averiguação da presença de proteína. Os restantes 60 µl foram utilizados para a quantificação 

da proteína livre (após ligação), pelo teste de Bradford (Secção 3.12.7). O sedimento foi 

lavado três vezes com 100 µl de tampão NaPi ou Tris-HCl, tendo sido recolhidas amostras das 

referidas lavagens, após cada centrifugação (16 000 × g em microcentrífuga). No final, o 

sedimento foi ressuspenso em 80 µl de uma solução de 10% de SDS (p/v) e 20 µl de tampão 

de amostra de SDS. Todas as amostras recolhidas ao longo do ensaio, (sobrenadante e 

sobrenadante resultante das lavagens), assim como os sedimentos resultantes dos ligandos 

insolúveis (após a última lavagem) foram sujeitos a uma electroforese em gel desnaturante de 

poliacrilamida (Secção 3.13.3), para averiguação da capacidade da proteína para interagir com 

o hidrato de carbono. 
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3.17. Determinação dos parâmetros de cinética enzimática 
 

Os parâmetros de cinética enzimática foram estudados para diferentes substratos. Os 

substratos foram utilizados em concentrações de 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6%, 0,7% 

e 0,8% (p/v), preparadas em solução tampão 50 mmol/l Napi, pH7,0. As enzimas foram 

utilizadas à uma concentração de 0,0002 µmol/ml. Se necessário, procedeu-se à diluição das 

enzimas, em solução tampão 50mmol/l Napi, pH 7,0, de forma a obter a concentração 

desejada. Para determinação da actividade enzimática, procedeu-se como descrito na Secção 

3.15.1. Os dados foram analisados pelo software GraphPad Prism, versão 2.1, usando como 

modelo uma regressão não linear, de forma a obter os valores de Km e Kcat. 

 

3.18. Ensaios com animais 
 

3.18.1. Animais, desenho experimental e recolha de amostras 

 

O ensaio com animais foi conduzido em concordância com a regulamentação bioética 

para ensaios com animais segundo o regulamento da Direcção de Serviços de Meios de 

Defesa da Saúde, Bem-estar e Alimentação Animal, D.G.V., ref. 2682/99.  

O trabalho experimental decorreu na Secção de Produção Animal do Instituto Superior 

de Agronomia e teve como objectivo o estudo do efeito da suplementação enzimática na 

digestibilidade fecal e ileal de dietas à base de Lupinus albus (cultivar Àres) por leitões 

desmamados precocemente. Para tal, utilizaram-se 24 leitões (machos) cruzados (Duroc x 

Landrace), desmamados aos 21 dias de idade, vacinados e desparasitados, cedidos pela 

empresa Suinopor, sedeada em Montemor-o-Novo. Os animais foram repartidos em função do 

seu peso vivo em quatro blocos homogéneos de 6 animais cada. Os leitões foram instalados 

individualmente em gaiolas metabólicas (1,00 m x 0,80 m) equipadas com dois tabuleiros em 

inox de forma a possibilitar a separação e recolha das fezes ou conteúdos ileais e urina (Figura 

3.9). 
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Os leitões de cada bloco receberam, durante um período de adaptação de 4 dias, uma 

alimentação igualizada de um regime base (Rb). Após este período de adaptação, seguiu-se 

um primeiro período experimental de 5 dias, no qual foi fornecido aos animais o regime base 

suplementado ou não com enzimas exógenas (Quadro 3.16). Durante este período foram 

efectuadas recolhas diárias de fezes para posterior cálculo da digestibilidade fecal aparente 

(DFA) (Figura 3.10).  

 

Adaptação DFA DIA

Desmame

21 Dias 30 25 32 

Recuperação

42 47 

DIV

51 56 

AIR

Adaptação DFA DIA
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21 Dias 30 25 32 

Recuperação

42 47 

DIV

51 56 

AIR

 
 

Figura 3.10. Esquema representativo do ensaio realizado. Todo o ensaio decorreu nas instalações 
do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade Técnica de Lisboa, excepto a intervenção 
cirúrgica que ocorreu na Faculdade de Medicina Veterinária pertencente à mesma Universidade. 
 

Os alimentos foram fornecidos duas vezes por dia, uma de manhã, às 8h 30m e outra às 

18h, e a água foi fornecida ad libitum, através de um bebedouro disposto na parte frontal da 

gaiola metabólica. Durante este período a ingestão de alimento foi controlada diariamente 

através da pesagem do alimento distribuído e da recolha e pesagem do alimento refugado, o 

qual foi conservado a -20 ºC para posterior análise do teor de matéria seca. Além disso, 

durante o ensaio os animais foram pesados no início e no fim de cada período de recolhas. 

Findo o primeiro período experimental, os animais foram submetidos a uma anastomose 

ileo-rectal termino-lateral (Laplace et al., 1985), realizada na Faculdade de Medicina 

Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa pela equipa do Professor António Ferreira. 

Esta prática cirúrgica foi realizada com o objectivo de permitir o acesso aos conteúdos ileais. 

Figura 3.9. Leitões e gaiolas metabólicas utilizadas durante o ensaio. Cada gaiola possui 
um leitão e existiam seis gaiolas por cada tratamento.  
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Após a cirurgia, os animais regressaram às gaiolas metabólicas e foram privados de alimento 

até à primeira refeição do dia seguinte. O consumo alimentar foi então retomado (cerca de 60 

% do consumo normal) e gradualmente aumentado até ao terceiro dia pós-operatório, altura 

em que se atingiu o valor pré-definido (50 g kg-1 PV). O período de recuperação foi de 10 

dias, dos quais 5 dias de um programa profilático, baseado em anti-inflamatório (Devan, 

Hoechst Veterinär, GmbH, Munique, Alemanha, 3 ml por animal e por dia, durante os 

primeiros 5 dias) e antibiótico (Omnaflopen, Hoechst Veterinär, GmbH, Munique, Alemanha, 

3,5 ml por animal nos primeiros 3 dias do programa). 

Após a fase de recuperação, os leitões foram sujeitos a um novo período de 5 dias de 

recolhas de efluentes ileais, para cálculo da digestibilidade ileal aparente (DIA). Depois da 

intervenção cirúrgica, foi fornecido diariamente aos animais, juntamente com o alimento, um 

suplemento mineral e vitamínico composto por 6 g de NaCl, 3 g de bicarbonato de sódio e 1,5 

g de Sanimix, cuja composição se apresenta no Quadro 3.16, tendo em conta que a ausência 

funcional do ceco e do cólon origina uma menor absorção mineral (Fuller, 1991). 

As recolhas dos efluentes ileais foram realizadas de 4 em 4 horas, sendo que cada 

fracção recolhida foi misturada com benzoato de sódio (10 g por kg de efluente) e com 

fenilmetilsulfonil fluorido (PMSF) (0,37 g por kg de efluente) para minimizar a deterioração 

proteica. As amostras assim preparadas foram conservadas a -20 ºC para posterior análise 

laboratorial. 

Em seguida, para a determinação das perdas endógenas ileais dos aminoácidos e de 

forma a calcular a digestibilidade ileal verdadeira (DIV) forneceu-se aos animais um regime 

isento de proteína (RIP) (Quadro 3.17). Após 4 dias de adaptação a este regime, os animais 

foram sujeitos a um novo período de 5 dias de recolhas ileais, obdecendo ao mesmo protocolo 

descrito no parágrafo anterior. 

 

3.18.2. Regimes experimentais 
 

Os regimes experimentais consistiram numa dieta base formulada obedecendo às 

recomendações do INRA (1984) para os regimes de primeira idade dos leitões, suplementada 

ou não com um conjunto de diferentes enzimas exógenas. Os seus ingredientes foram 

adquiridos a várias empresas e misturados nas instalações do Instituto Superior de 

Agronomia, Lisboa. Assim, os regimes 2, 3 e 4 foram preparados a partir do regime base ao 

qual se incorporaram as enzimas exógenas estudadas neste trabalho, de forma a constituir os 

seguintes tratamentos: Rb) dieta basal, sem suplementação enzimática; Rb+Sf) dieta basal 
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suplementada com 500 unidades kg-1 de um preparado enzimático com alfa-galactosidases 

(Safizym-GP-SAF-ISIS); Rb+α-gal) dieta basal suplementada com um preparado 

enzimático comercial de alfa-galactosidases (Alpha-Gal1000-Novozymes) com 500 

unidades de enzima kg-1 e Rb+Cpx) a dieta Rb+α-gal suplementada com uma mistura 

comercial de celulases e hemicelulases contendo 800 unidades kg-1 de uma endo-1,4-β-

celulase, 1800 unidades kg-1 de uma endo-1,3(4)-β-D-glucanase e 2600 unidades kg-1 de uma 

endo-1,4-β-xilanase (Roxazyme G200-Roche Vitamines), respectivamente. A inclusão de L. 

albus (tremoço branco) de variedade Àres (doce) nas dietas foi cerca de 30 % e os regimes 

foram equilibrados com lisina, metionina, treonina e triptofano totais pelo recurso a 

aminoácidos de síntese (Quadro 3.15).  

 

Quadro 3.15. Composição centesimal dos regimes experimentais. 
Composição centesimal Rb Rb+Sf Rb+αααα-gal Rb+Cpx  
Trigo  44,5 44 43,5 43,49 
Sêmea de Trigo  5 5 5 5 
Lupinus albus  30 30 30 30 
Soro de leite  8 8 8 8 
Farinha de peixe 70  4,5 4,5 4,5 4,5 
Óleo de milho  4 4 4 4 
Lisina  0,6 0,6 0,6 0,6 
Metionina 0,25 0,25 0,25 0,25 
Treonina  0,2 0,2 0,2 0,2 
Triptofano 0,1 0,1 0,1 0,1 
Carbonato de cálcio  1,1 1,1 1,1 1,1 
Fosfato de cálcio  1 1 1 1 
Sal  0,5 0,5 0,5 0,5 
Enzima Safizym-GP  0 0,5 0 0 
Enzima Alpha-GAL  0 0 1 1 
Roxazyme G  0 0 0 0,01 
Sanimix (1) 0,25 0,25 0,25 0,25 

(1) Sanimix fornece por cada kg de alimento: 12.000 UI de vitamina A; 2000 UI de Vitamina; 20,0 mg de 
Vitamina E; 1,0 mg de Vitamina B1; 4,0 mg de Vitamina B2; 1,5 mg de Vitamina B6; 0,020 mg de Vitamina 
B12; 2,0 mg de Vitamina K3; 0,10 mg de Vitamina H2; 25,0 mg de Ácido Nicotínico; 0,50 mg de Ácido Fólico; 
15,0 mg de ácido Pantoténico; 400,0 mg de Colina (cloreto); 0,60 mg de Iodo (iodeto); 40,0 mg de Manganês 
(óxido); 125,0 mg de Ferro (sulfato); 100,0 mg de Zinco (óxido); 160,0 mg de Cobre (sulfato); 0,150 mg de 
Selénio (selenito); 0,400 mg de Cobalto (sulfato); 100,0 mg de Bacillus Toyoi; 50,0 mg de Carbadox; 500,0 mg 
de Aromatizante; 60,0 mg de Antioxidante (Bht); 1050,0 mg de Ácido Fosfórico e 150,0 mg de Ácido Cítrico. 

 

Para a preparação das dietas, o trigo e o tremoço foram previamente moídos (num 

moinho de martelos equipado com um crivo de 3 mm) e colocados numa misturadora 

horizontal de duas espirais. Ao fim de uma mistura de 7 minutos, os restantes componentes 

(também eles moídos) (Quadro 3.15) foram adicionados aos ingredientes anteriores, 
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procedendo-se à sua total incorporação na misturadora por mais 7 minutos. Foram 

adicionados para cada tratamento excipientes de trigo moído contendo as quantidades 

calculadas de enzimas, sujeitando cada alimento suplementado a uma nova mistura de 7 

minutos. 

O alimento foi fornecido aos leitões em duas refeições diárias de acordo com o peso 

vivo dos animais, sendo ajustado diariamente em função das quantidades refugadas, de modo 

a se igualizarem as ingestões, não se ultrapassando as 50 g/kg peso vivo.  

Posteriormente foi oferecido um regime privado de proteína (RIP) (Quadro 3.16) de 

forma a determinar as perdas endógenas ileais de azoto e de aminoácidos. 

 

Quadro 3.16. Composição centesimal da dieta livre de proteína oferecida aos leitões utilizados 
neste trabalho. 

Composição centesimal  RIP 
Amido de milho  83,34 
Óleo de milho  3,26 
Celulose  4,2 
Glucose 5 
Fosfato bicálcico 2,86 
Carbonato de cálcio  0,39 
Sulfato de magnésio  0,2 
Sal  0,5 
Sanimix  (1) 0,25 

(1) Sanimix fornece por cada kg de alimento: ver Quadro 3.15. 
 

3.18.3. Preparação e Análises Laboratorial das Amostras 
 

As análises laboratoriais descritas neste trabalho foram realizadas com a colaboração do 

Laboratório Professor Pais de Azevedo, da Secção de Produção Animal do Instituto Superior 

de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa. No final de cada período de recolhas, 

procedeu-se à descongelação das amostras e prepararam-se amostras representativas (600 g) 

das fezes e dos efluentes ileais de cada leitão. As amostras foram colocadas em caixas de 

alumínio, pesadas e liofilizadas, após o que foram novamente pesadas e moídas num moinho 

Retch 5657 (Haan, Alemanha) equipado com crivo de 1 mm de diâmetro e homogeneizadas 

para posterior análise.  

No que diz respeito aos regimes, colheram-se amostras representativas de cada regime 

experimental, as quais foram posteriormente moídas num moinho Retch 5657 (Haan, 

Alemanha) equipado com crivo de 1 mm de diâmetro. 
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3.18.3.1. Determinações analíticas gerais 

 

Nas amostras dos regimes, fezes e efluentes ileais determinou-se a matéria seca (MS) 

por secagem em estuga a 103-105 ºC de cerca de 2 g de amostra até peso constante e as cinzas 

por incineração completa da quantidade de matéria seca obtida, em mufla a 550 ºC durante 

uma noite.  

A proteína bruta (PB) (N x 6,25) dos alimentos e das fezes foi doseada pelo método de 

Kjeldahl, utilizando os aparelhos Tecator, Digestor System 2020 Digester e Kjeltec System 

1026 Distiling Unit.  

A energia bruta foi obtida por combustão completa das amostras em bomba 

calorimétrica modelo Parr 1261 (Paar, Illinois, EUA). Para tal procedeu-se à pesagem de 0,9-

1,0 g de cada amostra, e em seguida colocou-se numa prensa própria, obtendo deste modo 

uma pastilha. Esta pastilha em seguida foi inserida no aparelho, sofrendo uma combustão 

completa. 

A determinação das fracções fibra neutro detergente (NDF), fibra ácido detergente 

(ADF) e lenhina ácido detergente (ADL) foi efectuada pelo método de Van Soest et. al. 

(1991), utilizando-se o aparelho Fibertec System 1020 da Tecator, com unidade de extracção 

a quente (1020) e a frio (1021). 

O teor em celulose foi determinado através do cálculo da diferença entre o teor em ADF 

e o teor em ADL, enquanto que o teor em hemiceluloses foi obtido através do cálculo da 

diferença entre o teor em NDF e o teor em ADF. 

A determinação da gordura bruta (GB) foi efectuada através do sistema HT Soxtec 

(Tecator) com unidade de extracção 1043 e o sistema de hidrólise 1047. Antes da extracção 

procedeu-se a uma hidrólise ácida (HCl 3N) e para a extracção foi utilizado éter de petróleo. 

Todas estas determinações foram realizadas em duplicado.  

Os aminoácidos dos regimes foram determinados de acordo com a Directiva 

Comunitária 98/64/EC (EC, 1998) nos laboratórios da Degussa AG (Hanan, Alemanha). 

 

3.18.4. Parâmetros Estudados 
 

3.18.4.1. Digestibilidade aparente fecal e ileal  

 

A digestibilidade aparente fecal (DFA) e a digestibilidade aparente ileal (DIA) foram 

calculadas pelo método das colectas totais tendo-se procedido aos seguintes cálculos: 
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Em que a digestibilidade fecal aparente é, por definição, a percentagem de nutriente 

ingerido não excretada nas fezes, e a digestibilidade ileal aparente é, por definição, a 

percentagem de nutriente ingerido não excretada nos efluentes ileais. 

 

3.18.4.2. Digestibilidade ileal verdadeira 
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A digestibilidade ileal verdadeira (DIV), por sua vez, é definida como uma correcção 

das medidas de digestibilidade aparente pelas perdas endógenas basais, de azoto e de 

aminoácidos, considerando que estas são constantes e independentes da dieta, ou seja, da 

excreção endógena não específica. A composição em aminoácidos do endógeno não 

específico é expressa em g/kg de matéria seca ingerida. A composição em aminoácidos do 

regime é expressa em g/kg de matéria seca. 

 

3.18.5 Análise estatística dos resultados 
 

Os resultados foram analisados pelo programa SAS procedimento GLM (Statistical 

Analysis System [SAS], 1989). Os valores da digestibilidade aparente total e ileal foram 

comparados por análise de variância de acordo com um desenho em blocos completo. Sempre 

que os valores de F da análise da variância foram significativos as médias dos regimes foram 

comparadas pelo teste de Duncan (Steel e Torrie, 1980).  

 

γij = µ + ai +bj + eijlm 
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Em que: 

µ - média central; 

ai – efeito associado ao bloco i; 

bj – efeito associado ao regime j; 

eijlm – erro (resíduo) associado a cada observação. 
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Capítulo IV 
 

Estrutura e função de um CBM da família 6 do Cellvibrio mixtus 
contendo 2 locais de interacção a ligandos com especificidades 

diferentes 
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4. Estrutura e função de um CBM da família 6 do Cellvibrio mixtus 

contendo 2 locais de interacção a ligandos com especificidades diferentes 

 

4.1. Introdução 
 

As complexas interacções existentes entre os polissacáridos constituintes da parede 

celular vegetal limitam o acesso das enzimas que são responsáveis pela sua degradação, 

nomeadamente as celulases e hemicelulases. De forma a ultrapassar este problema, as 

glicósido hidrolases (GHs) que hidrolisam a parede celular vegetal apresentam, geralmente, 

uma arquitectura modular que inclui na sua constituição módulos catalíticos e módulos não 

catalíticos de ligação a hidratos de carbono, denominados por CBMs, que estão agrupados em 

famílias. Os CBMs permitem um contacto íntimo do domínio catalítico com os substratos 

alvo potenciando a eficácia dos módulos catalíticos a que estão associados (Tomme et al., 

1988; Bolam et al., 1998).  

Um dos sistemas enzimáticos bacterianos molecularmente mais bem caracterizado, do 

ponto de vista da sua capacidade para efectuar a hidrólise de polissacáridos da parede celular 

vegetal, é o produzido por bactérias do género Cellvibrio. Estas bactérias saprófitas do solo 

possuem uma elevada capacidade para proceder à hidrólise da celulose e hemicelulose. 

Millward-Sadler et al. (1995) procederam à caracterização de duas xilanases modulares, 

denominadas por Xyn11A e Xyn11B do Cellvibrio mixtus. Por sua vez, Fontes et al. (1997) 

caracterizaram uma celulase unimodular denominada por celulase A (Cel5A). No entanto, 

segundo estes autores, a ausência de CBMs na estrutura da Cel5A poderá estar relacionada 

com o facto desta celulase estar envolvida, preferencialmente, na hidrólise de formas solúveis 

de celulose. Posteriormente, este mesmo grupo procedeu à caracterização de uma nova 

celulase do C. mixtus, que foi denominada por Cel5B (Fontes et al., 1998). Esta enzima 

apresenta uma estrutura modular, compreendendo um módulo catalítico, na extremidade N-, 

pertencente à família 5 das GHs, e dois CBMs da família 6, denominados de CBM6-1 e 

CBM6-2 (Fontes et al., 1998).  

A análise da estrutura tridimensional de CBMs pertencentes a várias famílias mostrou 

que, na sua maioria, os CBMs organizam-se num conjunto de folhas β com uma arquitectura 

em sanduíche β, o que levou à sugestão da organização de uma super-família de CBMs 

(Boraston et al., 2004; Najmudin, et al., 2006). Por outro lado, a topologia dos locais de 

interacção com os hidratos de carbono reflecte, de forma profunda, o tipo de ligando que o 
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CBM reconhece. Tendo em conta este critério, os CBMs foram classificados em 3 tipos 

diferentes. Os do tipo A, que apresentam um local de interacção com o ligando com uma 

arquitectura planar; os do tipo B, que acomodam os polissacáridos de cadeias simples em 

fendas e os CBMs do tipo C em que a ligação é preferencial a mono, di ou trissacáridos de 

moléculas mais complexas, sendo a arquitectura do local de ligação semelhante a uma 

cavidade (Charnock et al., 2000; Boraston et al., 2004). Os CBMs do tipo A, embora 

apresentem uma especificidade ao ligando (celulose e quitina insolúveis) altamente 

conservada (Gill et al., 1999; Hogg et al., 2003) surgem em celulases, xilanases, mananases, 

acetil xilano esterases e arabinofuranosidases (Kellett et al., 1990; Hogg et al., 2003). Por 

conseguinte, todos os membros das famílias 1, 2a, 3a, 5 e 10 dos CBMs ligam-se à celulose 

cristalina não existindo plasticidade na capacidade de reconhecer ligandos diferentes em 

famílias de CBMs do tipo A (Lehtio et al., 2003; Hogg et al., 2003). Por outro lado, em outras 

famílias, como é o caso da família 4, os seus membros reconhecem uma variedade de ligandos 

diferentes, entre os quais a celulose, xilano, manano e laminarina (Tomme et al., 1996; Abou 

Hachem et al., 2000; Boraston et al., 2001; Zverlov et al., 2001). É interessante verificar que 

a especificidade para os ligandos expressa pelos CBMs do tipo B e C reflecte, normalmente, a 

especificidade para o substrato do domínio catalítico a que está associado (Abou Hachem et 

al., 2000; Boraston et al., 2002). Os CBMs do tipo B geralmente ligam-se aos hidratos de 

carbono que são hidrolisados pelo domínio catalítico da enzima à qual estão associados, 

levando a uma variação considerável no que respeita à especificidade do ligando entre as 

famílias (van Bueren et al., 2005). A família 6 dos CBMs possui módulos em 

aproximadamente 10 enzimas específicas para substratos diferentes, demonstrando desta 

forma a multiplicidade de especificidade aos ligandos nesta família de CBMs (Henrissat e 

Davies, 2000). Proteínas CBM6 com capacidade de reconhecer celulose, xilano, β-1,3-1,4-

glucano e β-1,3-glucano foram descritas (Czjzek et al., 2001; Boraston et al., 2003c; van 

Bueren et al., 2005). Além disso, foram descritas sequências do CBM6 em α-1,6-mananases 

(Swiss-Prot accession number Q9Z4P9) e em várias α-agarases (GenPept accession number 

AAF26838).  

As estruturas tridimensionais de dois módulos da família CBM6, da xilanase 11A do 

Clostridium thermocellum (CtCBM6) (Czjzek et al., 2001) e de uma xilanase do Clostridium 

stercorarium (CsCBM6-3) (Boraston et al., 2003c), foram determinadas. Os resultados 

mostraram que, em contraste com todas as outras famílias de CBMs, os módulos pertencentes 

à família 6 possuem duas fendas, a A e a B, que se constituem como potenciais locais de 
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reconhecimento dos ligandos. A fenda B está localizada na superfície côncava da proteína, 

numa localização similar aos locais de interacção com os ligandos de outras famílias de 

CBMs que incluem CBM4, CBM17, CBM22 e CBM29 (Charnock et al., 2000; Notenboom 

et al., 2001; Boraston et al., 2002; Charnock et al., 2002). Por outro lado, a fenda A está 

posicionada numa região em forma de ansa que liga as folhas β interior e exterior da estrutura 

super-enrolda e assemelha-se com os locais de ligação aos açúcares das lectinas, como foi 

demonstrado por Boraston et al. (2003c). Estudos de Ressonância Magnética Nuclear (NMR 

– Nuclear Magnetic Resonance) e de mutagénese dirigida no CtCBM6 e a resolução da 

estrutura da CsCBM6 em complexo com a xilotriose, mostraram que em ambas as proteínas 

os ligandos formados por unidades de xilose se ligam exclusivamente à fenda A. Em 

contraste, a fenda B parece incapaz de interagir com os hidratos de carbono, visto que, em 

ambos os CBMs, esta fenda, está parcialmente obstruída por uma ansa contendo resíduos de 

prolina. Desta forma, foi proposto que a variação na localização dos locais de ligação 

funcionais nos diferentes membros da família 6 pode contribuir para aumentar a diversidade 

de ligandos reconhecidos pelos membros desta família. Consequentemente, foi sugerido que a 

fenda B possa desempenhar uma função no reconhecimento de polissacáridos em membros da 

família 6 que possuam diferentes especificidades das identificadas em CtCBM6 e CsCBM6 

(Czejzek et al., 2001). Por exemplo, a fenda B em CBMs da família 6 pode constituir um 

local de ligação privilegiado para a celulose. 

O objectivo deste capítulo foi o de caracterizar a função e determinar a estrutura do 

módulo da extremidade C- da Cel5B do C. mixtus, denominado por CmCBM6-2. Os 

resultados indicam que o CmCBM6-2 pode ligar-se a glucanos de cadeias β-1,4 ou β-1,3 na 

fenda A e na fenda B, e que ambas as fendas são necessárias para a ligação à celulose 

insolúvel. Contudo, apenas a fenda B interage com as regiões internas dos glucanos de 

ligações β-1,3-1,4 como o liquenano e o β-glucano da cevada, suportando desta forma a 

hipótese de que a variação da especificidade em membros da família 6 reflecte a 

funcionalidade das duas potenciais fendas na ligação aos hidratos de carbono. Assim, neste 

capítulo, caracterizam-se os determinantes estruturais de especificidade das fendas A e B do 

CmCBM6-2.  
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4.2. Resultados e Discussão 
 

4.2.1. Produção da versão truncada da Cel5B do C. mixtus, a CmCBM6-2 
 

Num trabalho anterior, clonou-se um gene codificador de uma celulase modular da 

bactéria do solo C. mixtus (Fontes et al., 1998). O gene, denominado por celB, foi amplificado 

a partir de um fragmento de DNA genómico clonado no vector pBluescript SK-, constituindo 

o plasmídeo recombinante denominado por pCMC34 (Fontes et al., 1998). A enzima 

codificada pelo gene celB, denominada de CmCel5B ou Cel5B, possui um módulo catalítico 

na extremidade N- da família GH5, separado por uma região rica em glicinas de dois CBMs 

da família 6 localizados na extremidade C- (Figura 4.1), o CBM6-1 e o CBM6-2 

respectivamente.  

 

 

Figura 4.1. Arquitectura modular da celulase 5B do C. mixtus. Representação esquemática dos 
módulos constituintes da Cel5B. O péptido de sinal corresponde à zona preta e as regiões de ligação 
(linkers) estão representadas pelas zonas cinzentas. 
 

Para avaliar o papel do CBM6-2 na função da Cel5B, produziu-se uma versão truncada 

da enzima CmCel5B utilizando a tecnologia do DNA recombinante. Desta forma, a proteína 

denominada CmCBM6-2 foi produzida individualmente como uma proteína unimodular. 

Assim, o gene codificador do módulo CBM6-2 foi amplificado por PCR (Secção 3.5.4) 

utilizando como modelo o plasmídeo recombinante pCMC34. Na Figura 4.2 representa-se a 

região do fragmento de C. mixtus clonado no pCMC34 que foi sequenciada anteriormente e 

que codifica a proteína CmCBM6-2. 

 

4.2.2. Clonagem do gene codificador da CmCBM6-2 em pET-28a 
 

Para expressar a CmCBM6-2 em Escherichia coli, o seu DNA foi amplificado pela PCR 

(Secção 3.5.4) utilizando-se 1 U da polimerase PfuTurbo® DNA Polymerase (Stratagene®), 50 

ng de DNA plasmídico pCMC34 e 15 µmol/1 de concentração final de cada iniciador. Os 

iniciadores foram desenhados a partir da sequência do gene cel5B do C. mixtus (Figura 4.2; 

Fontes et al., 1998), que se encontra registada no GenBank com o número de acesso 

AF003697 (Portal NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), e preparados pela firma Metabion 

International AG (Alemanha). Nas terminações 5´ dos dois iniciadores utilizados na 

GH5 CBM6-1 CBM6-2 
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amplificação foram desenhados locais de restrição (NdeI e BamHI) para permitir a correcta 

subclonagem do gene amplificado nos vectores do sistema pET. Os iniciadores permitiram a 

amplificação dos nucleótidos 1475-1869 do gene cel5B, sendo que o iniciador reverso possui 

um codão stop incorporado (Quadro 4.1). Os parâmetros das reacções de PCR encontram-se 

descritos no Quadro 4.2. 

 

 

Figura 4.2. Sequência nucleotídica da região codificadora da CmCBM6-2 do C. mixtus (Fontes et 
al., 1998), que se encontra registada no GenBank com o número de acesso AR003697 (Portal NCBI: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Os iniciadores para amplificação desta proteína encontram-se 
assinalados (F(A) e R(B)). 

 

 
Quadro 4.1. Iniciadores utilizados na amplificação do fragmento do gene cel5B codificador da 
CmCBM6-2 do C. mixtus. As enzimas de restrição desenhadas nas terminações 5’ encontram-se 
assinaladas a negrito. O codão stop encontra-se a itálico.  

Gene Iniciadores Sequência nucleótidica 

F (A) 
5’-CTCCATATGGTAATCGCGACTATTC-3’            

                          NdeI 
cbm6-2 

R (B) 
5’-CACGGATCCTTAATGTGTCTTGTTG-3’ 

                          BamHI 
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Quadro 4.2. Parâmetros da reacção de PCR para amplificação do gene codificador da proteína 
truncada CmCBM6-2. 

Parâmetros do Ciclo de PCR 

Segmento Total de Ciclos Temperatura Tempo  

Desnaturação inicial 1 94 ºC 5 minutos 

Desnaturação 93 ºC 30 segundos 

Emparelhamento 60 ºC 1 minuto 

Elongação 

30 

72 ºC 1 minutos 

Elongação final 1 72 ºC 10 minutos 

Manutenção 1 20 ºC ∞ 

 
Após a reacção de PCR, as diferentes amostras foram sujeitas a uma electroforese em 

gel de agarose de 1 % (p/v) (Secção 3.7.1) e o respectivo fragmento resultante da 

amplificação, com cerca de 394 pb, codificador da proteína CmCBM6-2, foi recuperado do 

gel de acordo com a metodologia descrita na Secção 3.7.4. Após a recuperação do fragmento 

de DNA e após a reacção de poliadenilação (Secção 3.5.5), o fragmento de DNA foi ligado ao 

vector de clonagem pGem® –T Easy (Promega) tal como o descrito na Secção 3.6.2.1, tendo-

se gerado o plasmídeo recombinante denominado por pCF1-Gem. A identificação deste 

plasmídeo foi efectuada por caracterização do mapa de restrição do DNA plasmídico extraído 

pelo método de ebulição (Secção 3.5.1.1). Finalmente, o fragmento de DNA inserido neste 

vector foi sujeito a uma digestão dupla, com as endonucleases de restrição NdeI e BamHI 

(Secção 3.6.1), para excisão do fragmento de 394 pb. Os produtos da reacção foram sujeitos a 

uma electroforese em gel de agarose a 1% (p/v) (Secção 3.7.1), que permitiu identificar as 

bandas de DNA relativas ao fragmento correspondente do fragmento codificador da 

CmCBM6-2 e ao vector (pGEM), tal como se encontra representado na Figura 4.3.  

 

 

Figura 4.3. Fragmentos de DNA resultantes da digestão do plasmídeo pCF1-Gem com NdeI e 
BamHI, após electroforese em gel de agarose a 1 % (p/v). P- padrão molecular (Hyperladder I, 
Bioline). Nas linhas 1 e 2 destacam se as bandas codificadoras do CBM6-2 (394 pb) e do vector 
pGEM (3015 pb). 
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Após a purificação do DNA do C. mixtus a partir do gel de agarose, procedeu-se à sua 

ligação ao vector de expressão procariótica pET-28a, também este previamente digerido 

(Secção 3.6.1) com NdeI e BamHI (Secção 3.6.2.2). A clonagem efectuou-se para que a 

proteína recombinante possuísse uma cauda de seis histidinas no seu terminal amino. Esta 

característica, intrínseca às proteínas recombinantes produzidas neste projecto, permitirá a sua 

purificação por cromatografia de afinidade com iões níquel imobilizados. A reacção de 

ligação decorreu conforme descrito na Secção 3.6.4 sob acção da T4 DNA ligase. O DNA 

plasmídico das colónias geradas pela transformação de células XL10Gold (Secção 3.8.2) com 

a ligação anterior, foi extraído conforme descrito na Secção 3.5.1.2. A identificação dos 

plasmídeos recombinantes foi efectuada por confirmação do mapa de restrição esperado. Para 

comprovar a ausência de mutações no produto de PCR que pudessem ter sido geradas durante 

a amplificação, o gene cbm6-2, clonado em pET-28a, foi sequenciado recorrendo aos serviços 

da STAB VIDA. Tendo-se confirmado a ausência de mutações, este novo plasmídeo gerado, 

designado de pCF1, foi utilizado para transformar células de E. coli BL21(DE3) e Tuner(DE3) 

(Novagen). 

 

4.2.3. Hiper-expressão da CmCBM6-2 em E. coli 
 

Para concretizar a hiper-expressão da CmCBM6-2 em E. coli, o plasmídeo recombinante 

pCF1, em que o gene cbm6-2 se encontra sob controlo de um promotor T7, foi utilizado para 

transformar células E. coli BL21(DE3) (Secção 3.8.2). As células recombinantes foram 

inoculadas em meio LB (Secção 3.3), suplementado com 50 µg/ml de canamicina (Secção 

3.4), a 37 ºC a 200 rev/min, tendo-se mantido nestas condições até a cultura microbiana 

atingir uma densidade óptica de 0,4-0,5 a 595 nm. Em seguida, a temperatura foi reduzida 

para 30 ºC e a expressão do gene de C. mixtus foi induzida por adição de IPTG à concentração 

final de 1 mmol/l (Secção 3.12.2). A expressão prolongou-se por 5 horas a 130 rev/min, e os 

níveis de solubilidade atingidos foram avaliados por análise SDS-PAGE dos polipéptidos 

presentes nos extractos celulares solúveis e insolúveis obtidos após sonicação (Secção 3.12.3). 

As fracções solúveis dos sedimentos celulares foram obtidas por centrifugação da suspensão 

do sedimento bacteriano em 1/50 do volume original numa solução tampão constituída por 50 

mmol/l de Hepes, 1 mol/l de NaCl e 10 mmol/l de Imidazol, pH 7,5, após sonicação, a 13 

000× g durante 30 minutos e a 4 ºC. Para a preparação dos extractos insolúveis, o sedimento 

resultante desta centrifugação foi ressuspenso em igual volume de tampão. Os resultados 

apresentados na Figura 4.4 (Painel A) mostram que as células de E. coli produzem elevados 



Estrutura e Função de um CBM da família 6 do Cellvibrio mixtus contendo 2 locais de interacção a ligandos com 
especificidades diferentes 

 - 142 - 

níveis de proteína recombinante, embora esta se apresente totalmente insolúvel. Segundo 

Sorensen e Mortensen (2005), a acumulação de proteínas recombinantes em agregados 

insolúveis, na forma de corpos de inclusão, é uma consequência do stress celular associado à 

situação metabólica extrema experimentada pela célula hospedeira durante todo o processo de 

hiper-expressão de proteínas recombinantes. Para obter a proteína recombinante CmCBM6-2 

na forma solúvel procedeu-se à sua purificação a partir dos seus agregados insolúveis (corpos 

de inclusão), previamente solubilizados por desnaturação proteica com ureia e recorrendo aos 

procedimentos descritos na Secção 3.12.4. Após purificação, tentou-se gradualmente renaturar 

a proteína por diálise, com soluções contendo quantidades decrescentes de ureia (Secção 

3.12.6). No entanto, esta metodologia não se mostrou viável para a obtenção da CmCBM6-2 

por se verificar uma precipitação da fracção maioritária da proteína durante este processo. 

O facto da proteína ter assumido a forma insolúvel quando produzida em células de E. 

coli BL21(DE3), suscitou a necessidade de encontrar protocolos alternativos de expressão de 

proteína recombinante na forma solúvel. A técnica mais comum consiste em promover uma 

indução a temperaturas mais baixas manipulando os teores de IPTG (Sorensen e Mortensen, 

2005). Desta forma, testaram-se diferentes temperaturas e diferentes níveis de IPTG, tendo-se 

verificado que ambas as alternativas se mostravam ineficazes. Outra alternativa foi a de 

transformar o plasmídeo pCF1 em células de E. coli da estirpe Tuner(DE3), visto que, de acordo 

com a firma Novagen, a entrada de IPTG nas células da estirpe Tuner(DE3) se verifica de forma 

mais homogénea e controlada, possibilitando manipular de uma forma mais rigorosa o seu 

nível de indução. Desta forma, testou-se igualmente, em células recombinantes da estirpe 

Tuner(DE3), diferentes temperaturas e tempos de indução, nomeadamente a temperaturas 

variando de 16 a 37 ºC, durante 6 e 16 horas. Os resultados demonstraram ser possível obter 

níveis significativos de CmCBM6-2 recombinante na forma solúvel nas células Tuner(DE3) 

induzidas com 0,2 mmol/l de IPTG durante 16 horas a 16 ºC e a 130 rev/min. Assim, os níveis 

de solubilidade atingidos foram avaliados por análise SDS-PAGE (Secção 3.13.3) tal como se 

apresenta na Figura 4.4 (Painel B) e foram compatíveis com o progresso dos estudos 

destinados a caracterizar funcional e estruturalmente a proteína CmCBM6-2. 
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Figura 4.4 –SDS-PAGE em géis de 12% (v/v) de poliacrilamida, de polipéptidos presentes nos 
extractos celulares de E. coli BL21 (DE3) (Painel A) e Tuner (DE3) (Painel B) a expressarem a 
proteína CmCBM6-2. Linha 1 representa o padrão constituído por proteínas de massas moleculares 
conhecidas (GE Healthcare, Secção 3.13.5), linha 2 extracto insolúvel de células BL21 (Painel A) ou 
Tuner (Painel B) a expressar a proteína CmCBM6-2 e na linha 3 extracto solúvel de células BL21 

(Painel A) ou Tuner (Painel B) a expressar a proteína CmCBM6-2. A seta indica a posição da 
CmCBM6-2 nos géis. 
 

4.2.4. Purificação da CmCBM6-2 recombinante produzida em E. coli Tuner(DE3) 
 

Uma vez que as células recombinantes de E. coli Tuner(DE3) expressam CmCBM6-2 sob 

a forma solúvel, procedeu-se à sua purificação por cromatografia de afinidade com metal 

imobilizado utilizando o sistema HisTrap (GE Healthcare), acoplado a um cromatógrafo 

ÄKTA FPLC (Secção 3.12.5.1.2). Para evitar a entrada na coluna de partículas que a 

possam bloquear, sujeitou-se a fracção solúvel a uma filtração realizada em GHP Acrodisc 

0,45 µm (Pall – Gelman). A eluição das fracções da proteína recombinante ocorreu durante a 

lavagem da coluna com um gradiente de concentração crescente de imidazol, tal como 

referido na Secção 3.12.5.1.2 (Figura 4.5). As fracções eluídas da coluna foram analisadas por 

electroforese em géis de poliacrilamida desnaturante e não desnaturante, para avaliação do 

grau de pureza e homogeneidade conformacional (Figura 4.6). 

 

1  2 3 2 3 

B A 
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Figura 4.5. Cromatograma correspondente à purificação da CmCBM6-2, por cromatografia de 
afinidade com metal imobilizado. O pico de eluição da proteína encontra-se assinalado com uma 
seta. A verde representa-se a concentração de Imidazol e a azul a absorvência a 280 nm. 
 

 
 

Figura 4.6. SDS-PAGE em gel de poliacrilamida de 12,5 % (p/v) e electroforese nativa em gel de 
5 % (p/v) de poliacrilamida de várias fracções representativas da proteína CBM6-2 recolhidas 
durante a cromatografia de afinidade. A CBM6-2 foi purificada através de cromatografia de 
afinidade com metal imobilizado como descrito na Secção 3.2.5.1 e sujeita a SDS-PAGE num gel de 
12,5 % (p/v) de poliacrilamida (Painel A) e a uma electroforese em gel nativo de 5 % (p/v). A linha 1 
apresenta o padrão constituído por proteínas de massa molecular conhecida (GE Healthcare, Secção 
3.13.5) (Painel A) e ASB fracção V (Painel B). No painel A as linhas 2 a 6 representam fracções puras 
representativas da proteína CBM6-2 eluída da coluna. No painel B, encontram-se representadas 
amostras das mesmas fracções do Painel A analisadas por electroforese em gel nativo de 
poliacrilamida. 

20 kDa 

14 kDa 

A 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

B 
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4.2.5. Dessalinização e concentração da proteína 
 

A proteína recombinante purificada neste primeiro passo cromatográfico foi 

dessalinizada em colunas PD-10 (GE Healthcare) com matriz Sephadex G-25 (GE 

Healthcare) tal como descrito na Secção 3.12.5.4. A proteína foi repartida e dessalinizada para 

duas soluções tampão diferentes, dependendo do objectivo da sua utilização, nomeadamente, 

cristalização ou ensaios bioquímicos. Desta forma, quando se pretende obter proteína para 

ensaios bioquímicos, esta foi sujeita a uma dessalinização para o tampão 20 mmol/l Tris-HCl 

pH 8,0, 300 mmol/l NaCl e 5 mmol/l CaCl2 (Secção 3.12.5.4), sendo posteriormente 

quantificada como descrito na Secção 3.12.6. Para obtenção de proteína para ensaios de 

cristalização, esta foi sujeita a uma dessalinização para o tampão com 50 mmol/l de Hepes e 

200 mmol/l NaCl, pH 7,5. Para aumentar o grau de pureza da CmCBM6-2, requerido para 

cristalização, o volume de proteína recombinante foi reduzido para 2 ml, num concentrador 

Centriplus YN-10 (Millipore Corporation), de acordo com o descrito na Secção 3.12.5.6, 

para se sujeitar a um polimento da purificação por cromatografia de filtração em gel (Secção 

3.12.5.3). Assim, efectuaram-se duas injecções de 1 ml cada da proteína recolhida e 

concentrada anteriormente. As fracções correspondentes aos picos de eluição da proteína 

recombinante foram posteriormente analisadas por electroforese em gel de poliacrilamida 

desnaturantes e não desnaturante, de forma a avaliar o grau de pureza atingido (resultados não 

apresentados). Por fim, a proteína recombinante CmCBM6-2 foi concentrada para 40 g/l, após 

três lavagens numa solução de 10 mmol/l CaCl2 em água Sigma (Secção 3.12.5.6). A 

concentração de proteína foi determinada de acordo com o descrito na Secção 3.12.7.  

 

4.2.6. Produção de mutantes da CmCBM6-2 através de mutagénese dirigida 
 

Para identificarem os locais de ligação do CtCBM6 e do CsCBM6-3, Czejzek et al. 

(2001) e Boraston et al. (2003c), recorreram a uma estratégia de mutagénese dirigida, 

informada por dados estruturais que foram possível obter para em ambos os casos. Esta 

análise permitiu observar que a fenda A é a responsável pela ligação ao xilano e a xilo-

oligossacáridos nos dois casos por acção de dois resíduos aromáticos que se encontram 

expostos, desempenhando assim uma função chave na interacção ao ligando. Por sua vez, a 

fenda B destes CBMs é incapaz de interagir com hidratos de carbono.  

De forma a identificar os aminoácidos que na CmCBM6-2 estão directamente 

envolvidos na interacção com hidratos de carbono, tanto na fenda A como na fenda B, 
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comparou-se as sequências primárias do CBM6 da CmCel5B com os membros da família 6 

com estrutura conhecida. Os resultados, apresentados na Figura 4.7, sugerem que devido a 

uma conservação dentro da família os resíduos Gln-13, Tyr-33, Trp-39, Ser-41, Glu-73, Trp-

92, Lys-114 e Asn-116, podem desempenhar um papel fulcral no reconhecimento dos 

ligandos. Informação estrutural recolhida posteriormente (ver Secção 4.2.13), confirmou que 

estes aminoácidos constituem os resíduos potencialmente responsáveis pela interacção com os 

ligandos pelo CmCBM6-2.  

 

 

Figura 4.7. Alinhamento da sequência primária deduzida da CmCBM6-2 com a sequência 
primária da CmCBM6-1, da CsCBM6-3 e da CtCBM6. Os resíduos pertencentes às fendas A e B 
encontram-se dentro de caixas, nomeadamente, a caixa vermelha para a fenda A e a caixa verde para a 
fenda B. Os resíduos Gln-13, Tyr-33, Trp-39, Ser-41, Glu-73, Trp-92, Lys-114 e Asn-116, são os 
potenciais responsáveis pela interacção com o ou os ligandos. O alinhamento foi realizado no software 
disponibilizado pelo portal: http://bioinfo.genepoletoulouse.prd.fr/multialin.html. 
 

Neste trabalho, a interacção dos CBMs com os hidratos de carbono foi, inicialmente, 

determinada por avaliação do efeito da introdução de polissacáridos em géis de poliacrilamida 

na mobilidade electroforética das proteínas. Os derivados mutantes da CmCBM6-2 foram 

gerados por mutagénese dirigida, de acordo com o descrito na Secção 3.10., seguindo o 

protocolo do kit comercial QuikChange®  XL Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene®). A 

finalidade foi alterar os resíduos em análise para alanina. Os iniciadores desenhados para a 

produção dos fragmentos de DNA mutados estão representados no Quadro 4.3, em que os 

codões que sofreram mutação estão assinalados a negrito. A reacção de PCR decorreu de 

acordo com os parâmetros recomendados pela Stratagene®, tendo-se utilizado como DNA 

molde o plasmídeo pCF1. O produto da PCR foi utilizado para transformar células XL-10 

Gold® Ultracompetent cells (Stratagene®), de acordo com o descrito no protocolo fornecido 
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(Secção 3.10). A análise de recombinantes foi efectuada de acordo com o que foi previamente 

descrito na Secção 3.9, tendo os DNAs sido sequenciados pela empresa STAB VIDA 

(Portugal), de forma a assegurar a presença das mutações desejadas e a não acumulação de 

mutações indesejadas durante o PCR. Assim, originaram-se os plasmídeos recombinantes 

codificando as proteínas mutantes Q13A, Y33A, W39A, S41A, E73A, W92A, K114A e 

N116A, respectivamente. Os plasmídeos foram utilizados para transformar células E. coli 

Tuner(DE3), tendo-se verificado que as proteínas mutantes S41A e o N116A formam corpos de 

inclusão. Os protocolos para produzir estas proteínas na forma solúvel foram infrutíferos, pelo 

que foram excluídas das análises subsequentes. 

 

Quadro 4.3. Iniciadores utilizados na produção das proteínas mutantes Q13A, Y33A, W39A, 
S41A, E73A, W92A, K114A e o N116A. A negrito encontram-se os nucleótidos introduzidos 
codificadores para a alanina.  

Proteínas mutantes  Sequência nucleótidica dos iniciadores 

F 5’-GAAGACCATAGCGCACAGAGCGGCAC-3’ 
Q13A 

R 5’-GTGCCGCTCTGTGCGCTATGGTCTTC-3’ 

F 5’-CGGTGGTAAAAACGTTGGCGCTATCGATGCCGGGGAC-3’ 
Y33A 

R 5’-GTCCCCGGCATCGATAGCGCCAACGTTTTTACCACCG-3’ 

F 5’-GATGCCGGGGACGCGCTCTCTTACGCG-3’ 
W39A 

R 5’-CGCGTAAGAGAGCGCGTCCCGGCATC-3’ 

F 5’-GGGGACTGGCTCGCTTACGCGGGTACG-3’ 
S41A 

R 5’-CGTACCCGCGTAAGCGAGCCAGTCCC-3’ 

F 5’-CAGCCTGACATTTGCAGAAGCAGGCGG-3’ 
E73A 

R 5’-CCGCCTGCTTCTGCAAATGTCAGGCTG-3’ 

F 5’-GCAACCGGTGGCGCGCAAACCTGGACG-3’ 
W92A 

R 5’-CGTCCAGGTTTGCGCGCCACCGGTTGC-3’ 

F 5’-CCATCAATTTGGGATTGCAGCCAATGCCGG-3’ 
K114A 

R 5’-CCGGCATTGGCTGCAATCCCAAATTGATGG-3’ 

F 5’-GGGATTAAAGCCGCTGCCGGTGGTTG-3’ 
N116A 

R 5’-CAACCACCGGCAGCGGCTTTAATCCC-3’ 

 

4.2.7. Interacção da forma nativa CmCBM6-2 e seus mutantes com ligandos 

solúveis: avaliação por Afinidade Electroforética em Géis Nativos (AEGN) 
 

A mobilidade electroforética da CmCBM6-2, na sua forma nativa e mutada, em géis 

nativos (Secção 3.13.5) contendo uma gama variada de hidratos de carbono foi comparada 

com a mobilidade electroforética das mesmas proteínas em géis desprovidos de 
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polissacáridos. Este ensaio teve como objectivo pesquisar eventuais retardações dos 

polipéptidos na presença de ligandos, que comprova o comportamento CBM, e identificar os 

resíduos envolvidos nas interacções proteína:hidrato de carbono. O método utilizado foi o 

descrito na Secção 3.16.1, em que os polissacáridos solúveis foram utilizados a uma 

concentração de 0,1 % (p/v), tendo a electroforese decorrido durante 4 horas. Como controlo 

negativo utilizou-se a ABS fracção V que, como referido anteriormente, não interage com 

nenhum dos polissacáridos utilizados.  

Quando a proteína CmCBM6-2 ou os seus mutantes interagiam com algum ligando, foi 

possível verificar a formação de uma banda bastante fina, com um padrão de migração muito 

reduzido no gel, tal como se exemplifica na Figura 4.8 Painel B. Pelo contrário, quando não 

havia qualquer interacção entre as proteínas e o ligando, estas comportavam-se no gel não sob 

uma forma de banda definida mas como uma mancha de fraca mobilidade electroforética 

(Figura 4.8, Painel A).  

 

 

Figura 4.8. Exemplificação da avaliação da interacção da proteína CmCBM6-2 com o ββββ-glucano 
de cevada. A avaliação foi efectuada por electroforese não desnaturante em gel de poliacrilamida (5 % 
T, 3% C), desprovido de hidrato de carbono (Painel A) ou incorporando β-glucano de cevada (Painel 
B). Na linha 1, encontra-se representada a ABS-fracção V a uma concentração de 1 mg/ml, que serve 
como referência da mobilidade electroforética da proteína, enquanto que na linha 2 encontra-se 
representada a proteína CmCBM6-2. 

 
Embora esta metodologia não permitisse determinar a afinidade entre a proteína e os 

seus ligandos, foi possível verificar para que polissacáridos a CmCBM6-2 e os seus mutantes 

tem especificidade (Quadro 4.4.). Estes resultados demonstraram que a CmCBM6-2 tem 

afinidade por glucanos com ligações β-1,3-β-1,4 (Figura 4.8), como sejam o β-glucano de 

cevada e o liquenano, e para com a laminarina que possui ligações β-1,3-D-glucano. Em 

contraste, a CmCBM6-2 possui uma afinidade muito fraca para xilanos muito ou pouco 

decorados, pectinas como por exemplo o ácido poligalacturónico ou o ramnogalacturonano I, 

2 1 2 1 

A B 
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β-1-4-galactano péctico, arabinano de açúcar de beterraba, galactomanano de alfarroba e 

glucomanano. 

 
Quadro 4.4. Ligação da CmCBM6-2 e seus derivados mutantes a hidratos de carbono 
determinada por Afinidade Electroforética em Géis Nativos (AEGN). 

Proteína Polissacárido Ligação
a
 

CmCBM6-2 β-glucano (Sigma Ref. G-6513) +b 
CmCBM6-2 Liquenano (Megazyme ref. P-LICHN) + 
CmCBM6-2 Laminarina (Sigma Ref. L9634) + 
CmCBM6-2 Hidroxietilcelulose (Fluka Ref 09368) -b 
CmCBM6-2 Glucomanano (Megazyme Ref. P-GLCML - 
CmCBM6-2 Galactomanano (Megazyme Ref. P-GALML) - 
CmCBM6-2 Xilano (Fluka Ref. 95590) - 
CmCBM6-2 Arabinoxilano (Megazyme Ref. P-WAXYI) - 
CmCBM6-2 α-1,5-arabinano linear (Megazyme Ref. E-EARAB) - 
CmCBM6-2 β-1,4-galactano (Megazyme Ref. I-AZGLP) - 
CmCBM6-2 Xiloglucano (Fluka Ref. 95590) - 
CmCBM6-2 Ramnogalacturonano I (Megazyme Ref. P-RHAGN) - 
CmCBM6-2 Ácido poligalacturónico (Megazyme Ref. P-PGACT) - 

Y33Ac β-glucano (Sigma Ref. G-6513) + 
Y33Ac Liquenano (Megazyme ref. P-LICHN) + 
Y33Ac Laminarina (Sigma Ref. L9634) + 
W92Ac β-glucano (Sigma Ref. G-6513) + 
W92Ac Liquenano (Megazyme ref. P-LICHN) + 
W92Ac Laminarina (Sigma Ref. L9634) + 

Y33A/W92Ac β-glucano (Sigma Ref. G-6513) + 
Y33A/W92Ac Liquenano (Megazyme ref. P-LICHN) + 
Y33A/W92Ac Laminarina (Sigma Ref. L9634) + 

W39Ac β-glucano (Sigma Ref. G-6513) - 
W39Ac Liquenano (Megazyme ref. P-LICHN) - 
W39Ac Laminarina (Sigma Ref. L9634) + 
E73Ad β-glucano (Sigma Ref. G-6513) - 
E73Ad Liquenano (Megazyme ref. P-LICHN) - 
E73Ad Laminarina (Sigma Ref. L9634) + 
Q13Ad β-glucano (Sigma Ref. G-6513) + 
Q13Ad Liquenano (Megazyme ref. P-LICHN) + 
Q13Ad Laminarina (Sigma Ref. L9634) + 
K114Ad β-glucano (Sigma Ref. G-6513) + 
K114Ad Liquenano (Megazyme ref. P-LICHN) + 
K114Ad Laminarina (Sigma Ref. L9634) + 

aA ligação foi avaliada através da AEGN tal como descrita na Secção 3.16.1. Os polissacáridos 
incorporados no gel estavam a uma concentração final de 0,1 % (p/v), e a ABS fracção V foi utilizada como 
controlo negativo. 

b+, representa ligação; -, representa ausência de afinidade. 
cMutação na fenda A. 
dMutação na fenda B. 

 

4.2.8. Calorimetria Isotérmica de Titulação (ITC – Isothermal Titration calorimetry) 
 

Devido aos problemas encontrados na determinação das afinidades das várias proteínas 

para com os seus ligandos em géis nativos, tal como descrito na Secção anterior, recorreu-se 

ao estudo da termodinâmica da interacção destas proteínas com hidratos de carbono, por 

calorimetria isotérmica de titulação (ITC) de acordo com o descrito por Charnock et al. 
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(2002) com algumas alterações, em colaboração com o grupo do Professor Harry J. Gilbert da 

Universidade de Newcastle, Reino Unido. Para estes ensaios, as proteínas foram mantidas em 

tampão 20mmol/l Tris-HCl a pH 8,0, 300 mmol/l NaCl contendo 5 mmol/l CaCl2. Algumas 

titulações representativas que foram utilizadas para a determinação das constantes de ligação 

e termodinâmica estão representadas na Figura 4.9. Os resultados completos estão 

apresentados no Quadro 4.5. Os valores dos ensaios de termodinâmica, que apenas nos 

ofereceram informação qualitativa na ligação de alguns ligandos porque as baixas afinidades 

reveladas no ensaio não possibilitaram a obtenção de uma curva de titulação válida, estão 

apresentados no Quadro 4.6. Os celo-oligossacáridos foram fornecidos pela empresa 

Seikagaku Corporation (Japão). 
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Figura 4.9. Calorimetria Isotérmica de Titulação da CmCBM6-2 na forma nativa e seus 
mutantes com celo-oligossacáridos e ββββ-glucano de cevada. As fracções superiores de cada painel 
representam o calor da ligação, enquanto que, as fracções inferiores correspondem aos calores 
integrados após correcção dos calores de diluição. A proteína e o ligando utilizados em cada titulação 
estão representados em painéis individuais, nos quais os celo-oligossacáridos estão abreviados da 
seguinte forma: G2, celobiose; G3, celotriose, G6, celohexose. 
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Quadro 4.5. Afinidade da CmCBM6-2 e dos seus derivados para oligossacáridos e polissacáridos 
determinada por ITC. 

Proteína Ligando KA x 10-3 

M
-1
 

∆∆∆∆G 

kcal/mol 

∆∆∆∆H 

kcal/mol 

T∆∆∆∆S 

kcal/mol 
n

a
 

CmCBM6-2 β-Glucano 8,6 ± 1,4 -5,0 ± 0,1 -9,0 ± 0,5 -4,0 ± 0,7 1,0 ± 0,0 
CmCBM6-2 Liquenano 7,8 ± 0,5 -4,9 ± 0,0 -11,2 ± 0,3 -6,3 ± 0,4 1,0 ± 0,1 
CmCBM6-2 Celohexose 6,8 ± 0,4 -4,9 ± 0,0 -9,8 ± 0,2 -4,9 ± 0,2 1,6 ± 0,1 
CmCBM6-2 Laminarina 8,0 ±0,8 -5,0 ± 0,0 -15,9 ± 0,5 -10,9 ± 0,5 1,8 ± 0,4 
CmCBM6-2 Laminohexose 5,1 ± 0,5 -4,7 ± 0,0 -15,1 ± 0,3 -10,4 ± 0,3 2,4 ± 0,3 
Y33A/W92A β-Glucano 6,8 ± 0,3 -4,9 ± 0,0 -9,2 ± 0,2 -4,3 ± 0,1 1,1 ± 0,0 
Y33A/W92A Liquenano 8,4 ± 1,3 -5,0 ± 0,1 -11,1 ± 0,2 -6,1 ± 0,3 1,1 ± 0,1 
Y33A/W92A Celohexose 12,1 ± 0,2 -5,2 ± 0,0 -8,3 ± 0,0 -3,1 ± 0,1 0,9 ± 0,0 
Y33A/W92A Celopentose 10,8 ± 0,4 -5,1 ± 0,0 -8,1 ± 0,1 -3,0 ± 0,2 1,1 ± 0,1 
Y33A/W92A Celotetrose 11,1 ± 0,3 -5,1 ± 0,0 -8,4 ± 0,2 -3,3 ± 0,2 0,8 ± 0,0 
Y33A/W92A Celotriose 12,7 ± 0,2  -5,2 ± 0,0 -8,1 ± 0,1 -2,9 ± 0,1 0,9 ± 0,0 

E73A Celohexose 5,9 ± 0,4 -4,8 ± 0,0 -9,2 ± 0,4 -4,4 ± 0,5 0,7 ± 0,0 
E73A Celopentose 7,1 ± 0,4 -4,9 ± 0,0 -9,3 ± 0,2 -4,4 ± 0,3 0,6 ± 0,2 
E73A Celotetrose 7,0 ± 0,2 -4,9 ± 0,0 -9,1 ± 0,2 -4,2 ± 0,2 0,6 ± 0,1 
E73A Celotriose 5,9 ± 0,5 -4,8 ± 0,0 -9,2 ± 0,1 -4,4 ± 0,2 0,6 ± 0,1 
E73A Celobiose 8,1 ± 0,3 -5,0 ± 0,0 -9,1 ± 0,1 -4,1 ± 0,1 0,6 ± 0,1 
E73A Xilohexose 4,6 ± 0,7 -4,7 ± 0,1 -7,5 ± 0,4 -2,8 ± 0,5 1,0 ± 0,1 
E73A Xilobiose 5,1 ± 0,4 -4,7 ± 0,0 -7,2 ± 0,3 -2,5 ± 0,4 1,2 ± 0,0 
E73A Laminarina 5,0 ± 1,1 -4,7 ± 0,2 -10,5 ± 0,6 -5,8 ± 0,8 0,9 ± 0,1 
E73A Laminohexose 4,8 ± 0,3 -4,7 ± 0,1 -8,7 ± 0,4 -4,0 ± 0,6 0,8 ± 0,2 
Q13A β-Glucano 7,1 ± 0,5 -4,9 ± 0,0 -8,8 ± 0,2 -3,9 ± 0,3 1,3 ± 0,3 
Q13A Liquenano 5,2 ± 0,4 -4,7 ± 0,0 -11,0 ± 0,5 -6,3 ± 0,6 1,0 ± 0,2 
Q13A Celohexose 6,0 ± 0,5 -4,8 ± 0,0 -10,2 ± 0,2 -5,4 ± 0,2 1,8 ± 0,0 
Q13A  Laminarina 8,4 ± 0,9 -5,0 ± 0,1 -16,0 ± 0,3 -11,0 ± 0,5 1,2 ±0,1 
K114A β-Glucano 8,3 ± 0,3 -5,0 ± 0,0 -7,8 ± 0,1 -2,8 ± 0,2 0,9 ± 0,3 
K114A Liquenano 8,7 ± 0,6 -5,0 ± 0,0 -11,3 ± 0,4 -6,3 ± 0,5 0,8 ± 0,2 
K114A Celohexose 8,2 ± 0,4 -5,0 ± 0,0 -9,6 ± 0,2 -4,6 ± 0,2 2,1 ± 0,1 
n

a
 é o número de sítios activos da proteína. 
 

Quadro 4.6. Avaliação qualitativa da ligação de mutantes da CmCBM6-2 a vários polissacáridos 
avaliada por ITC. As afinidades verificadas foram demasiado baixas para permitir determinar as 
constantes de afinidade e termodinâmica. 

Proteína Ligando Ligação 

Y33A/W92A Laminohexose +a 
Y33A/W92A Laminarina + 
Y33A/W92A Glucose -b 
Y33A/W92A Celobiose + 
Y33A/W92A Xilobiose - 
Y33A/W92A Xilohexose - 

E73A Glucose + 
E73A β-Glucano - 
E73A Liquenano - 

Y33A/W92A/E73A β-Glucano - 
Y33A/W92A/E73A Liquenano - 
Y33A/W92A/E73A Laminohexose - 
Y33A/W92A/E73A Laminarina - 
Y33A/W92A/E73A Celohexose - 
a O sinal + indica que existe ligação, embora a afinidade seja diminuta. 
b O sinal – indica que não se detectou qualquer tipo de ligação. 
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De uma forma genérica os resultados comprovam os dados relativos à afinidade 

electroforética analisada em géis nativos e demonstram que a CmCBM6-2 interage com 

hidratos de carbono de glucose com ligações exclusivas β-1,3, β-1,4 e glucanos de cadeias 

mistas de β-1,3-β-1,4. A CmCBM6-2 possui ainda afinidade para com celo-oligossacáridos e 

xilo-oligossacáridos (Quadro 4.5 e Figura 4.9). As afinidades apresentadas são de magnitude 

similar à maioria dos CBMs do tipo B de microrganismos mesófilos (Boraston et al., 2000; 

Szabò et al., 2001; Xie et al., 2001; Charnock et al., 2002). 

É interessante verificar que a estequiometria da ligação entre a CmCBM6-2 e a 

celohexose é cerca de 1:2, sugerindo que a proteína possui dois locais distintos de ligação, 

sendo que cada um pode acomodar um ligando. Os estudos isotérmicos, por sua vez, sugerem 

apenas a ocorrência de uma ligação e os resultados encaixam-se num modelo de ligação de 

um único local, sugerindo que os dois locais de ligação não interagem e possuem afinidades 

similares para a celohexose. Contudo, não foi possível obter, com a proteína nativa, os 

resultados da termodinâmica de forma a determinar a afinidade individual para os ligandos 

oligossacáridos em cada um dos distintos locais de ligação. Por este motivo, recorreu-se a 

uma abordagem mutagénica, tal como será discutido posteriormente. 

O Quadro 4.5 mostra que a ligação da CmCBM6-2 aos seus ligandos está associada a 

uma entalpia e entropia negativas. A termodinâmica da interacção da CmCBM6-2 com 

ligandos constituídos por resíduos de glucose ou xilose é típica da ligação de proteínas a 

hidratos de carbono solúveis, que invariavelmente tem uma motivação entálpica, com uma 

contribuição pouco favorável da entropia (Charnock et al., 2000; Boraston et al., 2003a). 

 

4.2.9. Ensaios de ligação da CmCBM6-2 e seus derivados mutantes a polissacáridos 

insolúveis 
 

Para avaliar a capacidade da CmCBM6-2 e dos seus mutantes, para se poderem ligar a 

formas insolúveis de celulose, nomeadamente à Avicel e ASC (Acid-swollen cellulose), 

desenvolveram-se os procedimentos experimentais descritos na Secção 3.17. A Avicel foi 

obtida através da firma Merck com a referência 102331, enquanto que a ASC foi preparada 

como descrito por Faijes et al. (2003). Os resultados sugerem que a proteína nativa se liga 

tanto à Avicel como à ASC (Figuras 4.10, 4.11 e 4.12; Quadro 4.7).  
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Figura 4.10. Avaliação qualitativa da interacção da CmCBM6-2 com a celulose insolúvel 
(Avicel). Nas linhas 5 encontra-se a proteína pura, na linha 6 a proteína pura mas diluída 1/3 e nas 
linhas 2 à 4, proteína incubada com Avicel. Assim, na linha 2 temos a proteína que não se ligou, ou 
seja, representa a fracção de proteína removida por centrifugação após exposição ao ligado, e na linha 
3 temos representada a lavagem sofrida pela proteína após exposição ao ligando. Na linha 4, a fracção 
de proteína recombinante ligada ao polissacárido. Na linha 1 temos representado o padrão constituído 
por proteínas de massa moleculares conhecidas (GE Healthcare, Secção 3.13.5). 

 

Proteína nativa Y33A/W92A W39A Y33A/W92A/E73AE73AProteína nativa Y33A/W92A W39A Y33A/W92A/E73AE73A

 

Figura 4.11. Ensaios qualitativos da ligação da CmCBM6-2 à ASC. A proteína nativa purificada e 
os mutantes da CmCBM6-2 (identificado por cima do painel) foram incubados com ASC como 
descrito na Secção 3.17. A linha 1 contem a proteína total, enquanto que na linha 2 se introduziu a 
proteína que não se ligou ao hidrato de carbono insolúvel.  
 

A análise qualitativa da afinidade das proteínas mutantes para os hidratos de carbono 

insolúveis demonstra que a substituição da Tyr-33, Trp-39, Glu-73 e Trp-92 para alanina 

reduz a ligação à ASC. Estes dados são confirmados pelos ensaios quantitativos de ligação 

(Figura 4.12 e Quadro 4.7), que demonstram que os mutantes E73A e Y33A/W92A 

apresentam uma diminuição de afinidade para a celulose amorfa e Avicel em relação aos 

valores apresentados pela proteína nativa CmCBM6-2. Assim, quando se destrói a fenda A 

(Y33A e/ou W92A) ou a fenda B (E73A ou W39A) diminui significativamente a afinidade 

para a celulose, indicando que ambos os sítios de ligação são necessários para a interacção da 

CmCBM6-2 com as formas insolúveis do polímero de glucose.  
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Quadro 4.7. Afinidade da proteína nativa CmCBM6-2 e seus mutantes para a celulose insolúvel 
determinada com os resultados apresentados na Figura 4.12. 

Proteína Celulose B max 
a
 KA ×××× 10-3 

  µmol g-1 M-1 
Forma nativa ASCb 14,4 100,4 
Y33A/W92A ASC 13,0 9,7 
E73A ASC 83,0 1,5 
Forma nativa Avicel 1,8 252,1 
Y33A/W92A Avicel 0,7 27,2 
E73A Avicel 2,9 10,0 

a Bmax é a quantidade de proteína que se liga à celulose em condições de saturação. 
b ASC, acid-swollen cellulose. 
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Figura 4.12. Avaliação quantitativa da ligação da proteína nativa e dos seus mutantes à celulose 
insolúvel. Esta avaliação foi realizada como descrito na Secção 3.17 utilizando Avicel (Painel A) e 
ASC (Painel B) como ligandos. Wt, proteína nativa.  
 

4.2.10. Identificação dos locais de ligação da CmCBM6-2 
 

Fenda A – Os módulos CBM6 que se ligam ao xilano possuem duas fendas distintas que 

quando inicialmente identificadas foram sugeridas como locais putativos de interacção com o 

ligando (Czjzek et al., 2001; Boraston et al., 2003c). Os resultados apresentados por Czejzek 

et al. (2001) e Boraston et al. (2003c), obtidos através de mutagénese dirigida sustentada pela 

estrutura dos dois CBM6s, demonstraram que apenas um destes locais, designado de fenda A, 

poderia acomodar xilo-oligossacáridos ou xilano, ao passo que, a outra fenda, designada de 

fenda B, era incapaz de interagir com estes ligandos. A caracterização estrutural da 

CmCBM6-2, descrita nas secções seguintes, revelou que esta proteína possui também as 

mesmas supostas fendas de ligação caracterizadas anteriormente em outros CBMs 

pertencentes à família 6. Para identificar os locais de ligação na CmCBM6-2 foi desenvolvida 

uma estratégia de mutagénese dirigida delineada com base no alinhamento desta proteína com 

membros da família CBM6 e validada com a informação estrutural recolhida. A fenda A, das 
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duas proteínas CBM6 que se ligam ao xilano, possui dois resíduos aromáticos expostos a 

solventes que desempenham uma função chave na interacção ao ligando (Czjzek et al., 2001; 

Boraston et al., 2003c). Tal como descrito anteriormente (ver Figuras 4.15), os aminoácidos 

da fenda A equivalentes na CBM6-2 no C. mixtus são o Trp-92 e a Tyr-33. Assim, a 

especificidade ao ligando dos mutantes do Trp-92 e da Tyr-33 da CmCBM6-2, quer 

individualmente quer em conjunto (Quadro 4.5) foi avaliada. Todas as três formas de 

mutantes ligam-se ao liquenano e ao β-glucano com uma afinidade que se assemelha à da 

proteína nativa (Quadro 4.5) indicando, desta forma, que as mutações introduzidas na fenda A 

não perturbam a ligação a glucanos de ligações mistas β-1,3-β-1,4 do CmCBM6-2. 

Igualmente, verifica-se que as proteínas mutantes Y33A, W92A, e o Y33A/W92A se ligam à 

celohexose com uma afinidade similar à da proteína nativa, embora a estequiometria da 

interacção seja, ao contrário do relatado para a proteína nativa, de 1:1. Estes resultados 

sugerem que o oligossacárido se liga apenas a um único local nos CBMs que sofreram 

mutação. Estes três mutantes ligam-se fracamente à laminohexose e à laminarina, e não 

interagem com a xilohexose (Quadro 4.6). Assim, de uma forma global estes resultados 

sugerem que embora os oligossacáridos de ligações β-1,3 tenham afinidade preferencialmente 

para a fenda A, os xilo-oligossacáridos apresentam uma especificidade absoluta para este 

local. 

Fenda B – O alinhamento de membros da família CBM6 mostra que a CmCBM6-2 

apresenta um resíduo aromático (Trp 39) e vários aminoácidos polares (Gln-13, Ser-41, Glu-

73, Lys-114 e Asn-116) na fenda B possam ter uma função chave na interacção ao ligando, 

sendo que os dados estruturais recolhidos mostram que estes resíduos estão expostos ao 

solvente (Figura 4.17). Estes resíduos foram substituídos por alanina e as propriedades 

bioquímicas das proteínas mutadas foram analisadas. Os mutantes S41A e N116A não se 

conseguiram expressar numa forma solúvel, motivo pelo qual não foram desenvolvidos 

ensaios com estas proteínas. Quantidades pequenas de proteína solúvel resultante do mutante 

W39A foram produzidas e a afinidade electroforética em géis nativos revelou que este 

mutante liga-se à laminarina mas não se liga ao liquenano ou ao β-glucano da cevada (Quadro 

4.6). Os resultados da termodinâmica da interacção relativos aos mutantes Q13A e K114A, 

mostram que estas proteínas se ligam a todos os β-glucanos com afinidades e estequiometria 

similares à da forma nativa (Quadro 4.5), indicando assim que nenhum destes resíduos, por si 

só, desempenha uma função crucial no reconhecimento destes hidratos de carbono. Este 

resultado é de alguma forma, um pouco surpreendente uma vez que estes aminoácidos se 
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localizam numa proximidade estreita com o ligando. Contudo em alguns CBMs foi 

demonstrado que nem todos os resíduos que eventualmente estabelecem pontes de hidrogénio 

directas com os hidratos de carbono alvo contribuem para a afinidade total (Xie et al., 2001). 

Pelo contrário, o mutante E73A, tal como o W39A, não se liga ao liquenano ou ao β-glucano 

(Quadro 4.6) mas interage com a laminohexose, laminarina e celohexose (Quadro 4.5). 

Embora, a afinidade pela celohexose do E73A seja similar à do duplo mutante Y33A/W92A, 

a afinidade pela laminarina e pela laminohexose é mais forte no mutante da fenda B do que no 

duplo mutante da fenda A. Estes resultados indicam que tanto a fenda A e a fenda B podem 

acomodar glucanos de ligações β-1,4, enquanto que a laminohexose e a laminarina se ligam 

preferencialmente à fenda A e os β-glucanos de ligações mistas são específicos para a fenda 

B. Assim, globalmente os resultados sugerem que os resíduos Glu-73 e o Trp-39 

desempenham uma função chave na interacção com os ligandos na fenda B, sendo suportado 

estes resultados pelos dados cristalográficos que serão descritos a posteriori. Em resumo, tal 

como se verificará posteriormente, a fenda A liga-se a partes terminais de hidratos de carbono 

de ligações β-1,4 ou β-1,3 e xilohexose, enquanto que a fenda B liga-se a hidratos de carbono 

de ligações β-1,4, β-1,3 e β-1,3-β-1,4. 

Fenda A e Fenda B – Finalmente, para comprovar a importância da fenda A e da fenda 

B no reconhecimento de hidratos de carbono, decidiu-se substituir por alanina todos os 

resíduos em estudo nas duas fendas, gerando desta forma um triplo mutante denominado de 

Y33A/W92A/E73A. Os resultados apresentados no Quadro 4.6 e na Figura 4.9 demonstram 

que o triplo mutante não interage com qualquer um dos ligandos testados. Assim, a ligação da 

CmCBM6-2 a glúcidos β-1,3 ou β-1,4 não se efectua quando ambas as fendas A e B se 

encontram alteradas, enquanto, a inactivação de qualquer uma das fendas individualmente não 

revoga a interacção com ligandos. Globalmente, os dados recolhidos neste trabalho sugerem 

que os ligandos do CmCBM6-2 estão aptos a interagir com o CBM tanto na fenda A como na 

fenda B, que se encontram assim funcionais. 

 

4.2.11. Produção de cristais 
 

Para identificação das condições de cristalização da proteína CmCBM6-2 utilizaram-se 

os kits de cristalização Crystal Screen HR2-110 (Hampton Research), Crystal Screen 2 

HR2-112 (Hampton Research), PEG/Ion Screen™ HR2-126 (Hampton Research) e o Clear 

Strategy ScreenTM I e II MD1-14 e MD1-15 (Molecular Dimensions) (Secção 3.3.4.7). A 

formação de cristais foi testada com a proteína a concentrações de 40 g/l, 20 g/l e a 40 g/l + 5 
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% glicerol. Os ensaios de cristalização decorreram a 19 ºC e as placas de cristalização foram 

mantidas à mesma temperatura durante alguns dias, após o qual se constatou o aparecimento 

de cristais na condição 10% (p/v) de polietileno glicol (PEG) 6000 e 2,2 mmol/l de NaCl, que 

corresponde à solução nº 1 do Crystal Screen 2 HR2-112 (Hampton Research). A qualidade 

dos cristais para difracção foi avaliada em colaboração com o grupo de cristalografia do 

laboratório de arquitectura e função de macromoléculas biológicas, da Universidade Aix 

Marseille, Marseille, França. A análise preliminar revelou que os cristais, obtidos na condição 

descrita anteriormente, possuíam qualidade cristalográfica, sugerindo a sua utilização com 

sucesso para a resolução da estrutura da CmCBM6-2 por cristalografia de raio-X. 

 

4.2.11.1. Optimização dos cristais  

 

Embora os cristais obtidos possuíssem qualidade cristalográfica, procurou-se optimizar 

as suas características procedendo-se à elaboração de um conjunto de soluções experimentais 

com base na condição nº 1 do Crystal Screen 2 HR2-112 (Hampton Research) e descritas no 

Quadro 4.8.  

 

Quadro 4.8. Soluções utilizadas para optimização dos cristais obtidos com a proteína CmCBM6-
2 na condição 1 do Crystal Screen 2 HR2-112 (Hampton Research). 

5 % PEG 
6000 

1 mol/l NaCl2 

7,5 % PEG 
6000 

1 mol/l NaCl2 

10 % PEG 
6000 

1 mol/l NaCl2 

12,5 % PEG 
6000 

1 mol/l NaCl2 

15 % PEG 
6000 

1 mol/l NaCl2 

20 % PEG 
6000 

1 mol/l NaCl2 
5 % PEG 
6000 

1,5 mol/l 
NaCl2 

7,5 % PEG 
6000 

1,5 mol/l 
NaCl2 

10 % PEG 
6000 

1,5 mol/l 
NaCl2 

12,5 % PEG 
6000 

1,5 mol/l 
NaCl2 

15 % PEG 
6000 

1,5 mol/l 
NaCl2 

20 % PEG 
6000 

1,5 mol/l 
NaCl2 

5 % PEG 
6000 

2 mol/l NaCl2 

7,5 % PEG 
6000 

2 mol/l NaCl2 

10 % PEG 
6000 

2 mol/l NaCl2 

12,5 % PEG 
6000 

2 mol/l NaCl2 

15 % PEG 
6000 

2 mol/l NaCl2 

20 % PEG 
6000 

2 mol/l NaCl2 
5 % PEG 
6000 

2,5 mol/l 
NaCl2 

7,5 % PEG 
6000 

2,5 mol/l 
NaCl2 

10 % PEG 
6000 

2,5 mol/l 
NaCl2 

12,5 % PEG 
6000 

2,5 mol/l 
NaCl2 

15 % PEG 
6000 

2,5 mol/l 
NaCl2 

20 % PEG 
6000 

2,5 mol/l 
NaCl2 

 

Foram testadas variações na concentração do precipitante, PEG 6000 (usaram-se as 

concentrações de 5 %, 7,5 %, 10 %, 12,5 %, 15 % e 20 %) e variações da concentração do sal 

(usaram-se as concentrações de 1 mol/l, 1,5 mol/l, 2,0 mol/l e 2,5 mol/l). As soluções foram 

preparadas em água ultra-pura Sigma (Sigma-W4502). A proteína foi testada às 

concentrações de 40 g/l e 20 g/l. Os ensaios de cristalização decorreram conforme o descrito 

nas Secções 3.14 e 3.14.1. Como controlo positivo, num dos poços da placa de optimização 
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foi utilizada a solução correspondente à condição 1 do Crystal Screen 2 HR2-112 (Hampton 

Research) (Quadro 4.8). 

Como seria de esperar, obtiveram-se cristais nas soluções constituídas por 15 % PEG 

6000 e 1 mol/l de NaCl2; 5 % PEG 6000 e 2 mol/l de NaCl2; 12,5 % PEG 6000 e 2 mol/l de 

NaCl2, assim como na solução do controlo positivo. A estrutura tridimensional da CmCBM6-

2 foi resolvida em colaboração com o grupo da Professora Mirjam Czejzek da Universidade 

de Marselha, utilizando os cristais obtidos com ensaio de cristalização descrito. Os cristais da 

CmCBM6-2 pertencem ao grupo espacial P212121, revelando os parâmetros unitários da célula 

a = 63,11 Å, b = 66,96 Å e c = 85,39 Å, sugerindo um valor de Vm de 3,3 Å3/Da com duas 

moléculas na unidade assimétrica. A co-cristalização da CmCBM6-2 com xilotetrose, 

celobiose e glucano de cadeia mista β-1,3-β-1,4 (Glc-4Glc-3Glc-4Glc-(1)-O-Metil) (Figura 

4.13) em que, em todos os casos, a concentração de ligando foi de aproximadamente 2 

mmol/l, produziram cristais em 11 % PEG 6000 e 2 mol/l NaCl, ao passo que os complexos 

da CmCBM6-2 com dois β-glucanos de cadeias mistas β-1,3-β-1,4 (Glc-3Glc-4-Glc-3Glc e 

Glc-4Glc-3-Glc-4Glc-OMe), celobiose e celotriose (Figura 4.13), foram obtidos por 

“Soaking”, isto é, os cristais foram embebidos em soluções contendo os oligossacáridos.  

 

H H HHH H HH

 

 

Figura 4.13. Representação esquemática dos ligandos que interagem com a CmCBM6-2 e 
utilizados para a obtenção de complexos cristalográficos. A – unidade de celobiose, B – unidade de 
xilobiose, C – Glc-3Glc-4GLc-3Glc, D – Glc-4Glc-3Glc-4Glc-O-Metil. 
 

No último caso, os cristais nativos foram transferidos em gotas de 20 µl de uma solução 

mãe contendo 10 % de glicerol e ~2-3 mmol/l de oligossacáridos. Após 20 a 30 minutos de 
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embebimento os cristais foram empilhados numa ansa de difracção (do inglês cryo loop) para 

criopreservar e congelados a 100 K.  

Todos os cristais dos complexos proteína-hidrato de carbono, excepto os obtidos com 

Glc-4Glc-3Glc-4Glc-O-Metil, pertencem ao mesmo grupo espacial dos cristais nativos e 

demonstraram possuir aproximadamente os mesmos parâmetros unitários das células. Por sua 

vez, os co-cristais da CmCBM6-2 com Glc-4Glc-3Glc-4Glc-O-Metil pertencem ao grupo 

espacial P22121 com os parâmetros unitários da célula a = 31,69 Å, b = 37,93 Å e c = 102,41 

Å propondo um valor de Vm de 2,2 Å3/Da com uma molécula na unidade assimétrica. 

Os vários cristais, nativos ou com glúcidos, foram transferidos para uma solução crio-

estabilizadora, contendo 25 % de glicerol como agente crioprotector e congelados em azoto 

líquido. Os dados relativos ao padrão de difracção de raio-X foram recolhidos no European 

Synchroton Radiation Facility (ESRF), Grenoble, França. As estruturas da CmCBM6-2 e seus 

complexos foram resolvidas pelo método de substituição molecular AMoRe (Navaza, 1994), 

usando as coordenadas do CsCBM6-2, registada no Protein Data Bank 

(http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do) com o código 1nae, como modelo. Todas as 

coordenadas das diferentes estruturas resolvidas neste trabalho estão depositadas no Protein 

Data Bank com os seguintes números de acesso: CmCBM6-2 nativa: 1uxz; CmCBM6-2 com 

celobiose/celotriose: 1uxy/1uyy; CmCBM6-2 com Glc-4Glc-3Glc-4Glc-O-Metil: 1uz0; 

CmCBM6-2 com Glc-3Glc-4Glc-3Glc: 1uy0; e a CmCBM6-2 com a xilotetrose: 1uyz. 

 

4.2.12. Estrutura tridimensional da CmCBM6-2 
 

A estrutura da CmCBM6-2 foi resolvida por substituição molecular usando a estrutura 

da CsCBM6-3 (1nae) como modelo e obtendo-se uma resolução, após refinação, de 1,40 Å. 

Foi possível identificar na estrutura da CBM6-2 os resíduos 1-133, 2 iões metálicos e 390 

moléculas de água. Assim, os iões metálicos são comuns à CtCBM6, ao passo que na 

CsCBM6-3 apenas foi identificado um ião cálcio (Boraston et al., 2003c). A CmCBM6-2 

adopta uma estrutura clássica do tipo super-enrolada (β-jelly roll fold), consistindo 

predominantemente em duas folhas de cinco cadeias β (Figura 4.14). A estrutura no seu todo 

é muito semelhante à estrutura de outros CBMs da família 6 com afinidades para o xilano 

descritas anteriormente (Czejzek et al., 2001). Assim, verifica-se um desvio de 0,9 Å na 

sobreposição de 123 átomos de carbono α (Cα) com a estrutura de CsCBM6-3 e um valor de 

1,1 Å relativo a 125 Cα com a estrutura da CtCBM6. 
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Figura 4.14. Representação da fenda B e dos resíduos que a decoram na CmCBM6-2 (à 
esquerda), na CtCBM6 (a meio) e na CsCBM6-3 (à direita). 
 

A comparação da estrutura da CmCBM6-2 com as suas congéneres demonstra a 

presença, neste CBM, de um resíduo triptofano exposto na região denominada por fenda B 

(Trp-39) (Figura 4.14). Este aminoácido aromático encontra-se numa localização análoga nas 

fendas de CBMs das famílias: CBM4, CBM15, CBM17, CBM22 e CBM29 (Charnock et al., 

2000; Notenboom et al., 2001; Szabó et al., 2001; Boraston et al., 2002; Charnock et al., 

2002). Os resultados aqui apresentados sugerem a existência de uma perda de função por 

mutação do Trp-39 sugerindo, tal como discutido anteriormente, que a fenda B realmente 

compreende um local de ligação a hidratos de carbono no CmCBM6-2. Pelo contrário, a fenda 

B tanto na CsCBM6-3 como na CtCBM6 está oclusa ao solvente por um resíduo prolina 

localizado numa ansa próxima, resultando na não acessibilidade para ligandos quer sejam 

oligossacáridos quer sejam polissacáridos. Além disso, a CsCBM6-3 não possui um resíduo 

aromático na posição equivalente ao Trp-39, o que obviamente iria evitar a capacidade da 

fenda B de interagir com o ligando na proteína do Clostridium stercorarium. 

 

4.2.13. Estruturas tridimensionais dos complexos da CmCBM6-2 com 

oligossacáridos 
 

Dos resultados obtidos nos pontos anteriores podemos verificar que a CmCBM6 se liga 

à celohexose, liquenano e β-glucano de cevada, e a formas insolúveis de celulose além de 

apresentar uma fraca afinidade para a laminarina e xilohexose. Adicionalmente, resultados 

provenientes da mutagénese dirigida mostram que tanto a fenda A como a B podem acomodar 

a laminarina e celo-oligossacáridos, e por sua vez, apenas a fenda B se liga a glucanos de 

ligações mistas β-1,3-β-1,4 tais como o liquenano e o β-glucano de cevada. Além disso, 

constata-se que a ligação da CmCBM6-2 à celulose insolúvel envolve interacções sinergéticas 

entre a fenda A e a fenda B. 
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Na realização deste trabalho, conseguimos obter complexos da CmCBM6-2 com cinco 

ligandos diferentes, nomeadamente, a celobiose, a celotriose, a xilotetrose e dois glucanos de 

ligações mistas (Glc-4Glc-3Glc-4Glc-O-Metil e Glc-3Glc-4Glc-3Glc). Contudo, não foi 

possível obter cristais, nem por embebimento (do inglês Soaking) nem por co-cristalização, 

em complexo com glucanos puros de ligações β-1,3. A ausência da formação do complexo 

para este ligando através de experiências de embebimento pode dever-se ao empacotamento 

do cristal, visto que a fenda A está num contacto próximo com a molécula vizinha. Por outro 

lado, a baixa afinidade demonstrada pelas duas fendas na interacção para com glucanos de 

cadeia β-1,3 pode explicar a não formação do complexo nas experiências de co-cristalização. 

A unidade assimétrica para os complexos obtidos com celo-oligossacáridos contém duas 

moléculas de proteína, existindo, desta forma, quatro potenciais locais de ligação nesta 

unidade assimétrica (a fenda A e a fenda B em ambas as moléculas de CmCBM6). Em ambos 

os complexos com celobiose e celotriose três destes locais de ligação estão ocupados pelos 

ligandos, ou seja, a primeira molécula apresenta as fendas A e B ocupadas, enquanto que a 

segunda molécula apresenta apenas a fenda B ocupada. Daqui por diante, a afinidade dos 

ligandos para a fenda A refere-se a uma molécula de proteína na unidade assimétrica, 

enquanto que a ligação para a fenda B refere-se a ambas as cópias de CmCBM6 na unidade 

assimétrica a menos que o contrário seja especificado.  

 

4.2.13.1. Estrutura tridimensional da CmCBM6-2 em complexo com a celobiose e a 

celotriose na fenda A 

 

Nos cristais da CmCBM6-2 embebidos com celobiose ou celotriose a densidade 

electrónica compatível com o dissacárido foi evidente nos sublocais 3 e 4 da fenda A, usando 

a nomenclatura para os sublocais correspondentes à fenda A na CtCBM6 (Czejzek et al., 

2001). Como as posições do C6 e do O6 estão por definir, sugere-se que a interacção do 

ligando pode ocorrer em ambas as orientações. A densidade electrónica encontra-se apenas 

claramente definida para uma unidade de açúcar. O segundo açúcar aparece relativamente 

desordenado para ambos os ligandos, di e trissacáridos, e não se visualiza densidade para o 

terceiro açúcar da celotriose. A ausência da densidade electrónica para o terceiro açúcar no 

complexo com a celotriose sugere que uma das unidades de glucose neste ligando está em 

completa desordem e, deste modo, não forma interacções estáveis com a fenda A. Estes 

resultados estão em acordo com os ensaios experimentais (Secção 4.2.9) em que se 

demonstrou que a fenda A possui dois locais de ligação a glúcidos, o Tyr-33 e o Trp-93, 



Estrutura e Função de um CBM da família 6 do Cellvibrio mixtus contendo 2 locais de interacção a ligandos com 
especificidades diferentes 

 - 162 - 

respectivamente. A ligação da celobiose e da celotriose à fenda A ocorre através do 

enquadramento da unidade de açúcar terminal entre dois resíduos aromáticos, Tyr-33 e o Trp-

92, no sublocal 3, embora a orientação da ligação permaneça por esclarecer (Figura 4.15). 

Nestes complexos a ligação à fenda A é mediada pela interacção de três grupos OH dos 

oligossacáridos aos resíduos Glu-20 e Asn-120 (Figura 4.16). Para os complexos nos quais a 

extremidade não redutora do ligando está ligada no sublocal 3, os O2, O3 e O4 interagem com 

estes dois aminoácidos, uma vez que, os O1, O2 e O3 estabelecem pontes de hidrogénio com 

os resíduos Glu-20 e Asn-120, quando o açúcar redutor terminal, a glucose 1, se encontra 

posicionado entre os dois resíduos aromáticos da fenda A. A segunda molécula de glucose 

interage apenas com o grupo hidroxilo da Tyr-33 via O2 ou O3, dependendo da orientação do 

ligando, embora o CBM estabeleça pontes de hidrogénio indirectas, mediadas pela água, com 

este resíduo do açúcar.  

 

Y33

W92

Y33

W92

 

Figura 4.15. Localização dos aminoácidos no local de ligação da fenda A da CmCBM6-2. Os 
aminoácidos da superfície do local de ligação da fenda A estão indicados. Uma molécula de celobiose 
apresenta-se ligada à fenda. 
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Figura 4.16. Representação esquemática dos ligandos que interagem com a fenda A da 
CmCBM6-2.  indica a extremidade redutora da cadeia do glúcido. A, a extremidade não redutora da 
celobiose ligada ao sublocal 3. B, a extremidade redutora da celobiose ligada ao sublocal 3. C, a 
extremidade redutora da xilotetrose ligada ao sublocal 3. 

 

4.2.13.2. Estrutura tridimensional da CmCBM6-2 em complexo com a Celobiose e 

Celotriose na fenda B 

 

Na fenda B o local de interacção principal possui o Trp-39 de um lado e uma pequena 

ansa contendo duas glicinas adjacentes (resíduos 73 e 77) no outro (Figura 4.17). A glucose 1, 

a glucose 2 e a glucose 3 da celotriose estão localizadas nos sublocais 1, 2 e 3, 

respectivamente (Figura 4.18). O O4 e O6 da glucose 1 estabelecem pontes de hidrogénio 

com a cadeia lateral do Glu-73 e com os átomos da cadeia principal da ansa dos resíduos 73 e 

77. A interacção do Glu-73 com o grupo C6OH explica porque é que a fenda B é capaz de 

interagir com ligandos constituídos por unidades de glucose e não de xilose. No sublocal 2, as 

pontes de hidrogénio são formadas entre a glucose 2 e com a serina 41 e/ou com a glutamina 

13 (Figura 4.18). A celobiose, que está localizada nos sublocais 3 e 2, apresenta as mesmas 

interacções com o CBM que a glucose 3 e a glucose 2 da celotriose. Os três sublocais para os 

celo-oligossacáridos, identificados na estrutura tridimensional do complexo, encontram-se de 

A 

C 

B 



Estrutura e Função de um CBM da família 6 do Cellvibrio mixtus contendo 2 locais de interacção a ligandos com 
especificidades diferentes 

 - 164 - 

acordo com os resultados dos ensaios bioquímicos apresentados para a fenda B que indicam 

uma afinidade máxima para os β-glucanos de ligações 1,4 com um grau de polimerização ≥3. 

Ao contrário da fenda A, a densidade electrónica tanto para o C6 como O6 na celobiose e 

celotriose é evidente, indicando que estes ligandos estão localizados numa única orientação na 

fenda B. De facto, a orientação das cadeias de celulose nos locais de ligação dos CBMs é 

assunto de discussão. Segundo Johnson et al. (1999), a resolução da estrutura do CBM4 da 

Cellulomonas sugere que os celo-oligossacáridos podem-se ligar em ambas as orientações, 

enquanto que a estrutura do cristal desta mesma proteína em complexo com celopentose 

(Boraston et al., 2002) e o exemplo do módulo CBM17 ligado a celohexaose, indicam que 

estes ligandos interactuam com estes dois CBMs numa única orientação (Notenboom et al., 

2001). Pelo contrário, a CmCBM6-2 acomoda os celo-oligossacáridos uni ou bi-

direccionalmente, dependendo do local de ligação ocupado.  

 

K114

E73

W39
Q13

K114

E73

W39
Q13

 

 

Figura 4.17. Localização dos aminoácidos que decoram a fenda B da CmCBM6-2. Os 
aminoácidos da superfície do local de ligação da fenda B estão indicados. Uma molécula de celobiose 
apresenta-se ligada à fenda. 
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Figura 4.18. Representação esquemática dos oligossacáridos que interagem com a fenda B da 
CmCBM6-2. No painel A representa-se a molécula de celotriose ligada nos sublocais 1, 2 e 3 da fenda 
B. Painel B, o tetrassacárido Glc-3Glc-4Glc-3Glc ligado nos sublocais 4, 3, 2 e 1 da fenda B. Painel C, 
o tetrassacárido Glc-4Glc-3Glc-4Glc-O-Metil ligado nos sublocais 4, 3, e 2 da fenda B e a 
extremidade redutora ligada à fenda A de uma molécula CmCBM6-2 simétrica. 

 

4.2.13.3. Estrutura tridimensional da CmCBM6-2 em complexo com Xilotetrose 

 

Embora os ensaios bioquímicos tenham demonstrado que os ligandos formados por 

unidades de xilose interagem com menos afinidade com a fenda A e não interagem com a B 

da CmCBM6-2, conseguiu-se obter um complexo desta proteína com a xilotetrose, tal como 

se apresenta na Figura 4.19. 

O complexo é formado por duas moléculas adjacentes de CmCBM6-2 presentes na 

unidade assimétrica. As quatro unidades de açúcar estão claramente definidas na densidade 

electrónica apresentando-se a xilose 1 ligada à fenda A. As xiloses 2, 3 e 4 estão posicionadas 

ao longo da superfície de uma molécula CBM6 vizinha numa região que não compreende 

nem a fenda A nem a fenda B. Apenas escassas pontes de hidrogénio são formadas entre esta 

segunda molécula de CBM6 e as três unidades de xilose que se encontram estendidas numa 

posição paralela à da superfície da proteína. O resíduo de xilose na fenda A encontra-se 

posicionado entre os dois resíduos aromáticos, Tyr-33 e o Trp-92, tal como observado para os 

A 

C 

B 
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outros ligandos no sublocal 3. Contudo, o oligossacárido está orientado com um desvio de 90º 

da xilose na posição equivalente na CtCBM6. O O4 da xilose 1 encontra-se no solvente, e 

assim, as outras moléculas de xilose do tetrassacárido interagem com uma molécula diferente 

de CBM6 (Figura 4.16 C). Embora a interacção da xilose 1 seja consistente com as 

observações que a fenda A se liga mediocremente com os xilo-oligossacáridos, foi por nós 

assumido que o complexo da CmCBM6-2 com a xilotetrose poderá derivar de uma ligação 

oportunista das condições particulares de co-cristalização.  

 

 

 

Figura 4.19. Perspectiva estéreo da sobreposição da fenda A das três proteínas, CmCBM6-2 
ligada à xilotetrose (a proteína está a amarelo, o substrato está a laranja), a CsCBM6-3 com 
xilotriose (a proteína está a azul escuro, e o substrato a azul) e por fim, a CtCBM6 com 
xilopentose (a proteína está a lilás e o substrato a roxo). Os resíduos envolvidos nos sublocais 2 e 4 
estão marcados. 

 

4.2.13.4. Estrutura tridimensional da CmCBM6-2 em complexo com glucanos de cadeia 

mista β-1,4-β-1,3 

 

A estrutura cristalina da CmCBM6-2 em complexo com o oligossacárido Glc-4Glc-

3Glc-4Glc-O-Metil, revelou que a glucose 4 se liga à fenda A, enquanto que a glucose 1 e a 

glucose 3 estavam localizadas na fenda B de uma segunda molécula presente na unidade 

assimétrica (Figura 4.20 A). Este facto reflecte a capacidade da fenda B se ligar a glucanos de 

ligações mistas β-1,4-β-1,3 e a fenda A acomodar moléculas terminais de glucose no sublocal 

3. Contudo, a estabilização do complexo trimolecular pela interacção do ligando a duas 

moléculas de proteína é muito provavelmente devido um artefacto da cristalização, já que a 

fenda A não contribui para a ligação de glucanos de ligações mistas β-1,4-β-1,3. É 

interessante verificar que a glucose 4 aparece ligada à fenda A de forma semelhante à xilose 1 
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da xilotetrose, com o O1, o O2 e o O3 interagindo com Glu-20 e a Asn-121 (molécula A na 

Figura 4.20). Os resíduos glucose 1 e glucose 2 de ligações β-1,4 encontram-se ligados nos 

sublocais 2 e 3 da fenda B, respectivamente, num padrão idêntico à glucose 2 e glucose 3 da 

celotriose (Figura 4.18, A e B; Figura 4.20 A). O sublocal 4 está ocupado por uma glucose 3 

(ligação do tipo β-1,3), enquanto que o sublocal 1 não está ocupado. No sublocal 4, três 

pontes de hidrogénio estabilizam a unidade glucose, o resíduo Lys-114 com o O6 e O5 e o 

grupo carbonil do resíduo glicina 37 via O6. Os sublocais 2 e 3 aparentam ser responsáveis 

pelo posicionamento do sublocal 4 de modo que apenas as ligações β-1,3 de glucose possam 

interagir com este sublocal distal. Por outro lado, as ligações por pontes de hidrogénio 

estabelecidas entre o sublocal 3 e O6 e O4, evitam que unidades de glucose de ligação β-1,4 

interagem com o sublocal 4 (Figura 4.20 B).  

 

 
 

Figura 4.20. Estrutura tridimensional de complexos obtidos entre a CmCBM6-2 e 
tetrassacáridos com ligações  ββββ-1,3-1,4. Painel A, o tetrassacárido Glc-4Glc-3Glc-4Glc-O-Metil liga-
se a duas moléculas de CmCBM6-2. A unidade de glucose localizada na extremidade redutora está a 
liga-se à fenda A de uma das moléculas (Mol A), enquanto as unidades de glucose seguintes interagem 
com uma segunda molécula de CmCBM6-2 (Mol B). No painel B, o tetrassacárido Glc-3Glc-4Glc-
3Glc liga-se aos sublocais 4, 3, 2 e 1 da fenda B. Os resíduos importantes estão assinalados. 
 

No segundo complexo CmCBM6-2 com os oligossacáridos de ligações mistas β-1,4-β-

1,3, o Glc-3Glc-4Glc-3Glc, o oligossacárido apenas interage com a fenda B do CBM (Figura 

4.20 B). Em comum com todos os outros oligossacáridos que se ligam à fenda B, a interacção 

primária entre a proteína e o ligando é estabelecida nos sublocais 2 e 3. Numa das duas 

moléculas da unidade assimétrica apenas a glucose 2 e a glucose 3 de cadeia β-1,4 estão 

definidas pela densidade electrónica, ao passo que, na segunda molécula de CmCBM6-2 os 
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quatro sublocais de ligação na fenda B estão ocupados com unidades de glucose. Assim, o 

sublocal 1 pode acomodar moléculas de glucose com ligações β-1,3 ou β-1,4. 

 

4.2.14. Dimensão dos locais de ligação na fenda A e na fenda B do CmCBM6-2 
 

Para determinar a dimensão dos locais de ligação nas fendas A e B, a afinidade das 

proteínas mutantes E73A e da Y33A/W92A, para um reportório de celo-oligossacáridos, foi 

determinada por ITC. A E73A apresentou uma afinidade similar para os vários celo-

oligossacáridos com um grau de polimerização que variou entre 2 e 6 (Quadro 4.5; Figura 

4.9). É interessante verificar que a glucose também interage com o mutante E73A (Quadro 

4.6), mas com uma afinidade muito reduzida para possibilitar uma quantificação exacta. Por 

outro lado, a proteína mutante Y33A/W92A liga-se à celotriose e celohexose com afinidades 

muito similares (Quadro 4.5) mas interage fracamente com a celobiose (Quadro 4.6) e não se 

liga à glucose. Estes resultados estão em completo acordo com a estrutura da CmCBM6-2, 

que demonstra que a fenda A apenas forma interacções com dois anéis de açúcares, enquanto 

que a fenda B abrange três locais de ligação para os glucanos de ligações β-1,4. Estes 

resultados estão precisamente em contraste com os outros CBMs do tipo B descritos até à 

data, incluindo o CBM6 do C. thermocellum, que possui uma fenda que pode acomodar entre 

4 a 6 unidades de açúcares pertencentes a oligo- ou polissacáridos (Charnock et al., 2000; 

Czjzek et al., 2001; Szabó et al., 2001; Charnock et al., 2002).  

 

4.2.15. Diferenças funcionais e estruturais em membros da família 6 dos CBMs 
 

A topologia e a organização da fenda A são claramente diferentes nos módulos CBM6 

que apresentam diferentes especificidades. O CtCBM6 e o CmCBM6-2 reflectem os dois 

extremos dessa organização, já que o CtCBM6 é capaz de se ligar a regiões internas das 

cadeias de xilano e a CmCBM6-2 liga-se exclusivamente a resíduos terminais de 

oligossacáridos formados por unidades de xilose ou glucose (Figura 4.20 A). Nas estruturas 

dos CBM6 caracterizadas até à data, os resíduos conservados Asn-120, Trp-92 e Tyr-33 (os 

números referem-se à CmCBM6-2) possuem uma importante função na interacção com o 

ligando. Na fenda A estes resíduos definem dois sublocais, o 3 e o 4, que são invariáveis nas 

três proteínas de CBM6. Na CmCBM6-2 a fenda A parece interagir com o ligando apenas aos 

sublocais 3 e 4, enquanto Boraston et al. (2003c) define 3 sublocais na CsCBM6-2, e a 

CtCBM6 em complexo com a xilopentose possui 5 sublocais. A sobreposição das estruturas 
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da CsCBM6-2 com a CtCBM6 indica que o módulo do C. stercorarium também possui 5 

sublocais, embora a estrutura dos sublocais distais, 1 e 5, são muito diferentes nas duas 

proteínas. Uma das diferenças chaves entre estas duas proteínas é o facto da proteína do C. 

thermocellum se ligar à xilohexose 100 vezes com mais afinidade do que à celohexose, ao 

passo que, a afinidade do módulo CBM6 do C. stercorarium é similar para ambos os ligandos 

(a xilohesose liga-se 5 vezes com mais afinidade do que a celohexose). Assim, para recolher 

dados que suportem esta observação, procedemos neste trabalho à resolução da estrutura da 

CtCBM6 em complexo com xilo-oligossacáridos. A estrutura da CtCBM6 em complexo com 

xilopentose, apresentada na Figura 4.21, providencia mais informação sobre os mecanismos 

pelos quais esta proteína é capaz de discriminar entre xilo ou gluco-oligossacáridos. Os 

resultados mostram que a especificidade para os polímeros de xilose é conferida nos sublocais 

4 e 5 onde a Ile-23 e a Ser-26, respectivamente, fazem choques espaciais com o C6OH da 

glucose. A capacidade da CsCBM6-3 de se ligar à celohexose mais fortemente do que a 

CtCBM6 pode ser devido às diferenças no sublocal 5, onde a ausência de um resíduo 

equivalente à Ser-26 na proteína do C. stercorarium poderia facilitar a acomodação da região 

C6OH da glucose. A acomodação da glucose no sublocal 4 da CsCBM6-3 é pouco clara 

porque a Phe-45 (equivalente ao Ile-23 na CtCBM6) parece que choca com o grupo C6. É 

possível que a cavidade atrás da cadeia dos resíduos aromáticos possa fornecer espaço 

suficiente para a Phe-45 sofrer uma alteração configuracional no que respeita à ligação com a 

celohexose. De facto, a capacidade de variação em 200 000 vezes na afinidade de 1 sublocal 

de xilanases GH10 de acomodar glucose depende da liberdade de configuração de um 

triptofano invariável no sítio activo; enzimas que possuem uma cavidade atrás do anel de 

propensão natural apresentam uma actividade superior para ligandos de configuração gluco 

(Pell et al., 2004).  

A análise da estrutura da CmCBM6-2 permite identificar os constrangimentos 

estruturais que limitam a especificidade da fenda A a glúcidos terminais. A ansa desde o 

resíduo Gln-18 ao resíduo Tyr-33 adopta uma conformação ligeiramente diferente à região 

equivalente da CtCBM6 e cinge o acesso à fenda A no sublocal 5. De facto, quando se 

sobrepõem a estrutura da CtCBM6 com a CmCBM6-2 verifica-se que o Thr-23 da proteína do 

Cellvibrio entra em colisão com o O4 da xilose no sublocal 5. Por outro lado, o Glu-20 da 

CmCBM6-2, tendo como resíduos equivalentes o Phe-45 e o Ile-23 no CsCBM6-3 e 

CtCBM6, respectivamente, desempenha uma função na interacção com o ligando no sublocal 

3 e é previsível que colida com o resíduo de açúcar que ocupa o sublocal 4. 
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A CmCBM6-2 é um CBM com a fenda B funcional. Através do alinhamento das suas 

sequências, contudo, podemos concluir que há potencialmente outras proteínas CBM6 que 

também tem uma fenda de ligação equivalente e funcional. A estrutura da CmCBM6-2 

identifica um máximo de 4 locais de ligação na fenda B, sendo os sublocais 2 e 3 os mais 

importantes sítios de ligação. A distinção entre ligandos constituídos por unidades de glucose 

ou xilose ocorre apenas no sublocal 2, onde o C6OH da glucose faz fortes pontes de 

hidrogénio com o Glu-73 e com o esqueleto carbonil do Glu-74, explicando desta forma 

porque é que esta proteína não se liga ao xilano na fenda B. Uma ligação suplementar é 

possível nos sublocais 1 e 4. Nestes locais de ligação distais, dois resíduos altamente 

flexíveis, a Lys-114 no sublocal 4 e a Gln-13 no sublocal 1, podem sofrer alterações 

configuracionais de forma a permitir que as cadeias laterais possam interagir com as 

moléculas de glucose localizadas nestes sublocais. É notável que a discriminação entre 

glucanos de cadeias β-1,4 (celulose) e glucanos de cadeias mistas de ligações β-1,4-β-1,3 

ocorra no sublocal 4, onde apenas a glucose de ligações β-1,3 se pode acomodar, ao passo que 

o sublocal 1 pode interagir com um açúcar que possua ligações β-1,3 ou β-1,4. Assim, a 

ordem das ligações β-1,3-β-1,4 nos glucanos é importante na determinação da afinidade 

porque apenas Glc-β-1,3-Glc-β-1,4-Glc-β-1,3-GLc e Glc-β-1.3-Glc-β-1,4- Glc-β-1,4-Glc 

podem ocupar os quatro sublocais. 
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Figura 4.21. Estrutura do CtCBM6 em complexo com xilo-oligossacáridos. No Painel A 
está representado o mapa de densidade electrónica da xilopentose que se ligou à fenda A do CtCBM6. 
No Painel B encontramos a xilopentose ligada na fenda do CtCBM6. Os resíduos que interagem com 
o ligando estão assinalados. Por fim, no Painel C, encontramos representada o esqueleto das pontes de 
hidrogénio estabelecidas entre a proteína e o ligando e as interacções dentro dos cinco sublocais de 
ligação. 
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4.2.16. Discussão Global 
 

O primeiro objectivo deste estudo foi o de determinar se a diversidade de 

especificidades revelada pelos módulos CBM6 reflecte a ligação dos polissacáridos em locais 

distintos da proteína. A CmCBM6-2 interage com os glucanos de cadeia mista β-1,3-β-1,4, 

liquenano e β-glucano de cevada, numa fenda que é distinta do local de ligação dos dois 

módulos de CBM6 que se ligam ao xilano descritos anteriormente (Czjzek et al., 2001; 

Boraston et al., 2003c). Esta observação contrasta com a efectuada nas outras famílias de 

CBMs em que as diferenças na especificidade do ligando dentro de uma mesma família 

reflectem alterações subtis num local de ligação comum. Por exemplo, os CBM4 contêm 

proteínas que se ligam ao xilano e a cadeias simples de celulose e laminarina, respectivamente 

(Abou-Hachem et al., 2000; Boraston et al., 2002). Resultados funcionais e estruturais 

recolhidos nestas proteínas, demonstram que na TmCBM4 da Thermotoga marítima MSB8, 

que interage especificamente com laminarina, a topologia do sítio de ligação é em forma de 

U, espelhando desta forma a conformação do ligando alvo, permitindo assim, explicar porque 

é que a proteína é incapaz de se ligar a polissacáridos lineares de celulose (Boraston et al., 

2002). Igualmente, na família 2 dos CBMs as diferenças na especificidade ao ligando são 

mediadas pela orientação de um triptofano existente no local de ligação. No CBM2-A este 

resíduo forma um plano com as cadeias laterais de outros dois triptofanos, e assim, a proteína 

pode interagir com a superfície plana da celulose cristalina (Xu et al., 1995). No caso do 

CBM2-B os dois triptofanos presentes no local de ligação encontram-se numa orientação 

perpendicular em relação um ao outro, tornando desta forma possível a interacção com o 

xilano (Simpson et al. 1999; Simpson et al., 2000). Em famílias menos bem caracterizadas, 

continua por esclarecer se a diversidade na especificidade dos vários CBMs reflecte a 

evolução de diferentes locais de ligação, como acontece na CBM6, ou se resulta de variações 

topológicas num único local.  

A capacidade das fendas A e B da CmCBM6-2 para se ligarem a glucanos contendo 

quer ligações β-1,3 quer β-1,4 (embora a ligação a glucanos β-1,3 seja fraca na fenda B) é 

uma característica pouco comum apresentada por esta proteína. Os CBMs caracterizados até 

ao momento ligam-se exclusivamente ou a laminarina ou a celulose, mas não aos dois 

ligandos em simultâneo (Boraston et al., 2002). Tanto na fenda A como na fenda B, o 

reconhecimento dos polímeros é mediada por poucos resíduos, que interagem com dois 

resíduos do hidrato de carbono na fenda A e três ou quatro unidades de sacáridos na fenda B. 

A especificidade evidente da fenda A reflecte o mecanismo de reconhecimento do ligando: a 
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ligação ao glúcido é dominada pelo arranjo de dois resíduos aromáticos com um glúcido 

único e, desta forma, uma variedade de pequenos ligandos formados por unidades de glucose 

ou xilose podem-se acomodar. A oclusão da região distal da fenda A previne o 

reconhecimento das regiões internas de polissacáridos, tais como xilanos ou β-glucanos, 

ocorrendo a ligação apenas nos glúcidos da parte terminal destes ligandos. Porque estes 

polímeros têm elevados graus de polimerização (> 400), a concentração de locais de ligação 

disponíveis é muito baixa, e assim, a ligação é apenas evidente em oligossacáridos derivados 

destes polímeros. A capacidade da fenda A se ligar à laminarina pode reflectir a conformação 

prolongada helicoidal deste polissacárido e assim, a resultante estrutura interna em forma de 

U deste ligando (Boraston et al., 2002), pode ser capaz de interagir com o Trp-92 e a Tyr-33 

sem resultar num choque espacial com as regiões distais da fenda. Uma outra explicação, 

pode estar relacionada com o facto da laminarina possuir um grau de polimerização de ~25, o 

que resulta numa concentração de resíduos de glúcidos terminais relativamente a 

polissacáridos com grau de polimerização menor, muito alto. A capacidade da fenda B se 

ligar a β-1,3-1,4-glucanos reflecte a topologia dos sublocais de ligação identificados na 

CmCBM6-2. Assim, os sublocais 4 e 3 podem-se ligar a dissacáridos de ligações β-1,3 e os 

sublocais 3 e 2 podem acomodar apenas dissacáridos β-1-4, ao passo que os sublocais 2 e 1 

podem interagir tanto com dissacáridos de ligações β-1,3 ou β-1,4. Desta forma a 

laminohexose mostra baixa afinidade pela fenda B, uma vez que as interacções dos 

dissacáridos de ligações β-1,3 nos sublocais 4 e 3 e nos sublocais 1 e 2 são fracas.  

Nos dois CBMs descritos anteriormente que possuem afinidade para o xilano (Czjzek et 

al., 2001; Boraston et al., 2003c), a fenda B não interage com hidratos de carbono porque está 

obstruída por uma ansa contendo prolinas. A estrutura do CmCBM6-2 mostra que esta ansa é 

mais pequena e não apresenta a rigidez conferida pela prolina, permitindo desta forma a que a 

fenda B se ligue às cadeias de hidratos de carbono. No entanto, a análise de sequências 

primárias de outros módulos de CBM6 mostra a existência de ansas semelhantes à da 

CmCBM6-2 enquanto existe alteração em resíduos de aminoácidos chave que medeiam a 

ligação na fenda A (Czjzek et al., 2001; Boraston et al., 2003c). Parece-nos, desta forma, que 

nestas proteínas a ligação ao ligando ocorre na fenda B mas não na A. Assim, o CmCBM6-2 

pode ser um membro pouco usual pertencente à família 6 dos CBMs, em que ambas as fendas 

A e B interagem com os hidratos de carbono.  

A maioria dos CBMs possui um único local de ligação, o que faz com que a presença de 

dois locais independentes de reconhecimento de glucano com diferentes especificidades seja 
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uma característica única da CmCBM6-2. Os únicos CBMs que contem múltiplos locais de 

ligação são CBMs pertencentes às famílias 13 e 20. Os CBMs13 são membros de uma 

superfamília de ricinas que possuem uma estrutura em folha β trevo (Notenboom et al., 2002; 

Fujimoto et al., 2000; Fujimoto et al., 2002). Estas proteínas possuem três locais de ligação 

distintos capazes de se ligarem aos mesmos mono ou oligossacáridos, mas a afinidade para os 

ligandos pode ser diferente entre os locais de ligação (Scharpf et al., 2002). Os CBMs da 

família 20 contêm dois locais distintos de ligação ao amido que apresentam semelhanças a 

nível da especificidade do ligando (Williamson et al., 1997). A presença de múltiplos locais 

de ligação nos módulos de proteínas foi também observada nos módulos catalíticos de 

enzimas que modificam o amido. Desta forma, as amilases, ciclodextrinases e outras enzimas 

que modificam o amido da família 13 das glicósido hidrolases contêm múltiplos locais de 

ligação designados de A, B e C, respectivamente (Robert et al., 2003; Skov et al., 2002).  

A especificidade da CmCBM6-2 para os hidratos de carbono está largamente em acordo 

com a função biológica da enzima, que hidrolisa glucanos de ligação mista de β-1,3-β-1,4 tais 

como o liquenano e o β-glucano de cevada e celulose sob a forma solúvel (Fontes et al., 

1998). Assim, o CBM liga-se a estes polissacáridos, e consegue direccioná-los para a 

proximidade do módulo catalítico de forma a potenciar a actividade da enzima, como descrito 

anteriormente para outros CBMs (Bolam et al., 1998; Gill et al., 1999). A fundamentação 

biológica para a interacção da CmCBM6-2 com os polímeros de glucano com ligações β-1,3, 

como a laminarina, não está completamente clara uma vez que a Cel5B não apresenta 

actividade perceptível contra este polissacárido (Fontes et al., 1998). No entanto a existência 

de polímeros com ligação β-1,3 nas paredes celulares de fungos sugere que a Cel5B possa 

estar associada à degradação de glucanos presentes nas paredes de eucariotas inferiores. 

Em conclusão, este estudo demonstrou que a CmCBM6-2 interage com hidratos de 

carbono em duas fendas diferentes. Ambos os locais de ligação estão aptos a reconhecer 

glucanos com cadeias β-1,3 ou β-1,4, embora os β-glucanos de cadeias β-1,3 se liguem 

fracamente à fenda B. Esta característica não está evidente em outros CBMs, que demonstram 

uma afinidade selectiva quer para a laminarina ou para a celulose (Boraston et al., 2002). 

Uma outra característica nada usual da CmCBM6-2 é que embora ambos os locais de ligação 

interagem com homopolímeros de glucose β-1,3 e β-1,4, apenas a fenda B é capaz de se ligar 

a glucanos de cadeia mista β-1,3-β-1,4, enquanto que os xilo-oligossacáridos interagem 

exclusivamente com a fenda A. Em contraste, a variação da especificidade para os ligandos 

em membros de outras famílias de CBMs resulta de alterações conformacionais e topológica 
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num único local de ligação. A estrutura do CmCBM6-2 compreende duas fendas de ligação 

distintas que, conjuntamente, se ligam a ligandos insolúveis mas individualmente apresentam 

diferenças significativas na especificidade, conferindo à proteína uma plasticidade notória no 

reconhecimento de hidratos de carbono.  
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5. O CBM da família 11 da enzima bi-funcional Lic26A-Cel5E do 

Clostridium thermocellum interage com ββββ-1,4 e ββββ-1,3-1,4 glucanos numa 

única fenda 
 

5.1. Introdução 
 

A celulose e as hemiceluloses, os biopolímeros maioritários da parede celular vegetal, 

são hidrolisadas em açúcares solúveis por um consórcio diversificado de enzimas 

microbianas. Na natureza, estes sistemas enzimáticos desempenham uma função fundamental, 

pois possibilitam a reciclagem da energia e carbono retidos nestes constituintes, possuindo 

assim uma considerável importância biológica e biotecnológica. De uma forma geral, as 

glicósido hidrolases que catalizam a degradação da parede celular vegetal possuem módulos 

não catalíticos que se ligam a hidratos de carbono, os CBMs (Gilbert et al., 2001), que 

possuem uma função importante no potenciamento da capacidade das celulases e 

hemicelulases para degradarem polissacáridos estruturais da parede celular vegetal.  

Estudos de natureza estrutural e molecular revelaram que em CBMs os locais de 

interacção com os ligandos diferem na sua topologia, identificando-se três tipos de CBMs: os 

do tipo A, os do tipo B e os do tipo C, respectivamente. Os CBMs do tipo B ligam-se a 

polissacáridos de cadeias simples, acomodando estes ligandos em extensas fendas. Estes 

CBMs ligam-se a uma grande diversidade de ligandos, apresentando alguns módulos uma 

plasticidade na sua capacidade de acomodar cadeias de açúcares heterogéneas tanto no que 

diz respeito a diferentes tipos de glúcidos como com a natureza das ligações. 

Consequentemente, os resíduos polares na CBM29 são capazes de estabelecer ligações entre o 

hidrogénio e o O2 axial na manose e o O2 equatorial na glucose, permitindo que a proteína se 

ligue a celulose, glucomanano e manano (Charnock et al., 2002). Alguns CBMs pertencentes 

às famílias 4 e 6 apresentam afinidade para os glucanos de ligações mistas β-1,3-β-1,4 

(nomeadamente, o β-glucano de cevada e o liquenano) e glucanos de ligações β-1,4, como por 

exemplo a celulose amorfa e a celohexose (Czjzek et al., 2001; Boraston et al., 2001). No 

entanto, ainda não está claramente esclarecido se estas proteínas interagem exclusivamente 

com as regiões β-1,4 de polissacáridos de ligações mistas ou se indicam especificidade para 

sequências de unidades de glucose que estão unidas por uma mistura de ligações glicosídicas 

β-1,3 ou β-1,4. De uma forma geral a especificidade para o ligando expressa pelos CBMs do 

tipo B reflecte a especificidade para o substrato hidrolisado pelo módulo catalítico associado 

(Gilbert et al., 2001). Nas enzimas que possuem múltiplos módulos catalíticos com 
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especificidades distintas para os substratos, continua por se conhecer como é que estas 

diferentes actividades influenciam a evolução do reconhecimento do ligando pelo CBM 

associado.  

Para investigar se os CBMs demonstram um aumento na afinidade para os glucanos de 

ligações mistas e para indagar sobre a pressão evolucionária exercida na especificidade para 

ligandos em CBMs constituintes de enzimas contendo módulos catalíticos de funções 

distintas, estudou-se a estrutura e função de um CBM da família 11 (CtCBM11) da enzima 

Lic26A-Cel5E do Clostridium thermocellum (Yague et al., 1990). Esta enzima possui dois 

domínios catalíticos, denominados por GH5 e GH26, que apresentam actividade 

endoglucanásica β-1,4 e β-1,3-1,4, respectivamente, seguido de um CBM da família 11 e uma 

doquerina na extremidade carboxílica que confere adesão ao celulossoma. Neste trabalho 

verificou-se que o CtCBM11 possui uma preferência específica para glucanos de ligações 

mistas β-1,3-1,4, embora a proteína também seja capaz de se ligar a polímeros de glucose β-

1,4. A estrutura tridimensional da CtCBM11 complementada com os estudos de mutagénese 

dirigida revelaram que a proteína possui uma única fenda de ligação que pode acomodar os 

glucanos contendo ligações mistas β-1,3-β-1,4 ou ligações exclusivas β-1,4. 

 

5.2. Resultados e Discussão 
 

5.2.1. Produção da versão truncada da Lic26A-Cel5E (CelH) do C. thermocellum, a 

CtCBM11 
 

A enzima Lic26A-Cel5E possui uma arquitectura molecular constituída por dois 

módulos catalíticos um N-terminal, o GH26, e um interno, o GH5. Além destes módulos 

catalíticos, a enzima possui um CBM da família 11, o CBM11, e um módulo doquerina na 

posição C-terminal (Figura 5.1 A) (Anexo F). Para avaliar o papel do CBM11 na função da 

Lic26A-Cel5E (CelH), produziu-se uma versão truncada da enzima (Figura 5.1 B) constituída 

apenas por este módulo utilizando a tecnologia do DNA recombinante. Desta forma, a 

proteína denominada de CtCBM11 foi produzida individualmente.  
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Figura 5.1. Arquitectura modular da CtLic26A-Cel5E do C. thermocellum (A) e CtCBM11 (B). A 
CtLic26A-Cel5E possui um domínio catalítico GH26 N-terminal, um domínio catalítico (GH5) 
interno, um CBM da família 11, também interno, e um módulo doquerina na posição C-terminal. As 
zonas a preto representam as regiões de interacção dos diferentes módulos enzimáticos.  
 

5.2.2. Clonagem do gene codificador da CtCBM11 em pET-21a  
 

De forma a expressar a CtCBM11 em Escherichia coli, a região do gene Lic26A-Cel5E 

codificadora do CBM foi amplificada por PCR utilizando-se o DNA genómico do C. 

thermocellum YS. Para a reacção de PCR utilizou-se 1 U da polimerase PfuTurbo® DNA 

Polymerase (Stratagene®), 50 ng de DNA genómico e 15 µmol/l de concentração final da 

cada iniciador. Os iniciadores foram desenhados a partir da sequência nativa do gene Lic26A-

Cel5E do C. thermocellum, que se encontra registada no GenBank com o número de acesso 

M31903 (Portal NCBI: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) e preparados pela firma Metabion. Nas 

terminações 5´ dos iniciadores utilizados na amplificação foram desenhados locais de 

restrição (NheI e XhoI) para permitir a correcta subclonagem em vectores do sistema pET. Os 

iniciadores estão descritos no Quadro 5.1 e os locais de restrição encontram-se assinalados a 

negrito. Os parâmetros das reacções de PCR encontram-se descritos no Quadro 5.2. 

 

Quadro 5.1. Iniciadores utilizados na amplificação do fragmento do gene Lic26A-cel5E 
codificador da CtCBM11 do C. thermocellum. Os locais de reconhecimento das enzimas de 
restrição, desenhados nas terminações 5’ encontram-se assinalados a negrito.  

Gene Iniciadores Sequência nucleótidica 

F (A) 
5’-CTCGCTAGCGCTGTCGGTGAAAAAATG-3’            

                        NheI 
Lic26A-cel5E 

R (B) 
5’-CACCTCGAGAGCACCAATCAGCTTGAT-3’ 

                       XhoI 
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Quadro 5.2 Parâmetros da reacção de PCR para amplificação do fragmento de DNA codificador 
da Lic26A-Cel5E denominado por CtCBM11.  

Parâmetros do Ciclo de PCR 

Segmento 
Total de 
Ciclos 

Temperatura Tempo  

Desnaturação inicial 1 94 ºC 4 minutos 

Desnaturação 93 ºC 30 segundos 

Emparelhamento 60 ºC 1 minuto 

Elongação 

30 

72 ºC 45 segundos 

Elongação final 1 72 ºC 10 minutos 

Manutenção 1 20 ºC ∞ 

 
Após a reacção de PCR, as diferentes amostras foram sujeitas a uma electroforese em 

gel de agarose de 1 % (p/v) (Secção 3.7.1) e o fragmento resultante da amplificação, com 499 

pb, codificador da proteína CtCBM11 foi recuperado do gel recorrendo ao método descrito na 

Secção 3.7.4. Após a recuperação do fragmento de DNA e de este ter sofrido uma reacção de 

poliadenilação (Secção 3.5.5), o ácido nucleico foi ligado ao vector de clonagem pGem® –T 

Easy (Promega), para produção de DNA, tal como o descrito na Secção 3.6.2.1, tendo-se 

gerado o plasmídeo recombinante denominado por pAG1-Gem. A identificação deste 

plasmídeo foi efectuada por caracterização do mapa de restrição do DNA plasmídico extraído 

pelo método de ebulição (Secção 3.5.1.1). Finalmente, o fragmento de DNA inserido neste 

vector foi sujeito a uma digestão dupla, com as endonucleases de restrição NheI e XhoI 

(Secção 3.6.1), para excisão do fragmento de 499 pb. Os produtos da reacção de restrição 

foram sujeitos a uma electroforese em gel de agarose a 1% (p/v) (Secção 3.7.1), que permitiu 

identificar as bandas de DNA relativas ao fragmento codificador do CtCBM11 e do vector 

(pGEM), tal como se encontra representado na Figura 5.2.  

 

P 1

Vector pGEM

DNA do CBM11

P 1P 1

Vector pGEM

DNA do CBM11

 

Figura 5.2. Fragmentos de DNA resultantes da digestão do plasmídeo pAG1-Gem com NheI e 
XhoI, após electroforese em gel de agarose a 1 % (p/v). P- padrão molecular (Hyperladder I, 
Bioline). Na linhas 1 destacam se as bandas do CBM11 (499 pb) e do vector pGEM (3015 pb), tal 
como indicado. 
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Após a purificação do DNA a partir do gel de agarose, procedeu-se à sua ligação ao 

vector de expressão procariótica, pET-21a, também este previamente digerido (Secção 3.6.1) 

com NheI e XhoI (Secção 3.6.2.2) tendo-se gerado o plasmídeo pAG1. A reacção de ligação 

decorreu conforme descrito na Secção 3.6.4 sob acção da T4 DNA ligase. O DNA plasmídico 

das colónias geradas pela transformação de células XL10Gold (Secção 3.8.2) com a ligação 

anterior, foi extraído conforme descrito na Secção 3.5.1.2. A identificação dos plasmídeos 

recombinantes foi efectuada por confirmação do mapa de restrição esperado. Para confirmar a 

ausência de mutações no produto de PCR que possa ter ocorrido durante a amplificação, o 

gene CBM11, clonado em pET-21a, foi sequenciado recorrendo aos serviços da empresa 

STAB VIDA (Portugal).  

A clonagem efectuou-se para que a proteína recombinante possuísse uma cauda de seis 

histidinas na sua extremidade carboxílica (C-). Esta característica, intrínseca à proteína 

recombinante, permitirá a sua purificação por cromatografia de afinidade com iões níquel 

imobilizados.  

 

5.2.3. Hiper-expressão da CtCBM11 em E. coli 
 

Para concretizar a hiper-expressão da CtCBM11 em E. coli, o plasmídeo recombinante 

pAG1, em que o gene codificador do CBM se encontra sob o controlo do promotor T7, foi 

utilizado para transformar células E. coli BL21(DE3) (Novagen) (Secção 3.8.2). As células 

recombinantes foram inoculadas em meio LB (Secção 3.3) suplementado com 100 µg/ml de 

ampicilina (Secção 3.4) e cresceram a 37 ºC a 200 rev/min até a cultura microbiana atingir 

uma densidade óptica de 0,5-0,6 a 595 nm, altura em que a expressão do gene de C. 

thermocellum foi induzida por adição de IPTG à concentração final de 1 mmol/l (Secção 

3.12.2). A expressão prolongou-se por 5 horas e a 200 rev/min e os níveis de solubilidade 

atingidos foram avaliados por análise SDS-PAGE (Secção 3.13.3) dos extractos celulares 

solúveis e insolúveis obtidos após sonicação (Secção 3.12.3). As fracções solúveis dos 

sedimentos celulares foram obtidas após centrifugação a 13 000x g durante 30 minutos a 4 ºC 

da suspensão do sedimento bacteriano (em 1/50 do volume original numa solução tampão 

constituída por 50 mmol/l de Hepes, 1 mol/l de NaCl e 10 mmol/l de Imidazol, pH 7,5) a qual 

foi sujeita a uma ultra-sonicação. A Figura 5.3 apresenta um exemplo de um procedimento de 

purificação da proteína recombinante CtCBM11 de células de E. coli.  
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1 42 3 5 6 7

CtCBM11

1 42 3 5 6 71 42 3 5 6 7

CtCBM11

 

Figura 5.3. Análise por SDS-PAGE dos extractos proteicos de E. coli durante a purificação da 
CtCBM11 por cromatografia de afinidade. Na linha 1 apresenta-se o marcador de massa molecular 
LMW (GE Healthcare). Na linha 2 encontram-se representadas as proteínas de E. coli antes da 
indução com IPTG, na linha 3 as proteínas de E. coli após indução com IPTG onde é possível observar 
a hiper-expressão da proteína CtCBM11 assinalada com seta. Na linha 4 extracto insolúvel de células 
BL21 e na linha 5 o extracto solúvel de células BL21 a expressar a proteína CtCBM11 solúvel. A linha 6 
corresponde às proteínas que não se ligaram à coluna conjugada com o metal imobilizado, e a linha 7, 
corresponde a uma das fracções puras da CtCBM11 eluídas da coluna. 

 

5.2.4. Purificação da CtCBM11 recombinante produzida em E. coli BL21(DE3) 

 

Uma vez que as células recombinantes de E. coli BL21(DE3) expressam proteína sob a 

forma solúvel, procedeu-se à sua purificação por cromatografia de afinidade com metal 

imobilizado utilizando o sistema HisTrap (GE Healthcare), acoplado a um cromatógrafo 

ÄKTA FPLC (Secção 3.12.5.1.2). Inicialmente sujeitou-se a fracção de proteínas solúveis 

de E. coli a uma filtração utilizando-se um GHP Acrodisc 0,45 µm (Pall – Gelman), para 

remoção de partículas não recolhidas na centrifugação anterior e previamente à injecção da 

coluna. A eluição das fracções da proteína recombinante ocorreu durante a injecção na da 

coluna com um gradiente de concentração crescente de imidazol, tal como referido na Secção 

3.12.5.1.2. As fracções eluídas da coluna pelo imidazol foram analisadas por electroforese em 

géis de poliacrilamida (Secção 3.13) desnaturante (Figura 5.3) e não desnaturante, para 

avaliação do grau de pureza e homogeneidade conformacional. 

 

5.2.5. Dessalinização da proteína 
 

Uma vez que o tampão em que se procedeu à eluição da proteína recombinante possui 

uma elevada concentração de imidazol (até 300 mmol/l), efectuou-se uma dessalinização da 

solução proteica de forma a remover esta molécula e manter a proteína numa solução tampão 

constituída por 50 mmol/l Tris-HCl pH 7,5, com 0,05% (v/v) Tween 20 e 5 mmol/l CaCl2. A 

dessalinização ocorre por filtração em gel em colunas PD-10 (GE Healthcare), com matriz 
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Sephadex G-25 (GE Healthcare). Após a dessalinização, as amostras foram quantificadas 

como descrito na Secção 3.12.6 e mantidas a -20 ºC de forma a poderem ser utilizadas 

posteriormente para ensaios bioquímicos.  

 

5.2.6. Produção de mutantes da CtCBM11 através de mutagénese dirigida 
 

Para delinear uma estratégia de mutagénese que permitisse identificar os resíduos da 

proteína em estudo directamente envolvidos na interacção com os ligandos, alinhou-se a 

sequência primária da CtCBM11 com as sequências primárias de outros CBMs desta família. 

Os resultados, apoiados pela análise da estrutura terciária da proteína que será apresentada 

posteriormente, sugerem que devido a uma conservação na família 11 os resíduos aromáticos 

Tyr-22, Tyr-53, Tyr-129 e Tyr-152 possam ser responsáveis pela ligação a hidratos de 

carbono (Figura 5.4).  

 

Tyr-22

Tyr-53

Tyr-129 Tyr-152

Tyr-22

Tyr-53

Tyr-129 Tyr-152

Tyr-22Tyr-22

Tyr-53Tyr-53

Tyr-129Tyr-129 Tyr-152Tyr-152

 

Figura 5.4. Alinhamento da sequência primária da CtCBM11 com as sequências primárias da 
CcCBM11 do Clostridium cellulolyticum, da SaCBM11 do Streptomyces avermitilis e da 
FsCBM11 do Fibrobacter succinogenes. A análise da estrutura da CtCBM11 sugere que os resíduos 
Tyr-22, Tyr-53, Tyr-129 e Tyr-152 poderão ser os potenciais responsáveis pela interacção com o ou 
com os ligandos do CtCBM11. O alinhamento foi realizado no software disponibilizado pelo portal: 
http://bioinfo.genepoletoulouse.prd.fr/multialin.html. 
 

Os derivados mutantes da CtCBM11 foram gerados por mutagénese dirigida, utilizando 

o plasmídeo recombinante pAG1 como modelo da reacção de PCR, de acordo com o descrito 

na Secção 3.10., seguindo o protocolo comercial do kit comercial QuikChange®  XL Site-
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Directed Mutagenesis Kit (Stratagene®). A finalidade foi alterar os resíduos aromáticos 

potencialmente envolvidos na ligação para alanina. Os iniciadores utilizados para obter os 

derivados mutantes da CtCBM11 estão representados no Quadro 5.3, em que os codões que 

sofreram alteração estão assinalados a negrito.  

 
Quadro 5.3. Iniciadores utilizados na elaboração dos mutantes Y22A, Y53A, Y129A e Y152A. A 
negrito encontram-se os nucleótidos que sofreram alteração para o codão alanina.  

Iniciadores  Sequência nucleotídica 

F 5’-TGGGGTTCAGCCTCCGGTGAAGGTGCA-3’ 
Y23A 

R 5’-TGCACCTTCACCGGAGGCTGAACCCCA-3’ 

F 5’-GGGACAACGGACGGCGCCTGGGGAACAGTATAC-3’ 
Y53A 

R 5’-GTATACTGTTCCCCAGGCGCCGTCCGTTGTCCC-3’ 

F 5’-AGACTTGATGCTCAGCCGCCTGGACAG-3’ 
Y129A 

R 5’-CTGTCCAGGCGGCTGAGCATCAAGTCT-3’ 

F 5’-CAATTCACTTCATGGCTGCCAACAACAAGTCG -3’ 
Y152A 

R 5’-CGACTTGTTGTTGGCAGCCATGAAGTGAATTG-3’ 

 

O produto de PCR gerado após amplificação foi utilizado para transformar células 

XL-10 Gold® Ultracompetent cells (Stratagene®), de acordo na Secção 3.10. A análise de 

recombinantes foi efectuada de acordo com o que foi previamente descrito na Secção 3.9, 

tendo os DNAs sido sequenciados pela firma STAB VIDA (Portugal), de forma a assegurar a 

presença das mutações desejadas e a não acumulação de mutações indesejadas durante o PCR. 

Assim, originaram-se os plasmídeos recombinantes codificadores dos derivados mutantes da 

CtCBM11 denominados por Y22A, Y53A, Y129A e Y152A, respectivamente. 

 

5.2.7. Ensaios de interacção da forma nativa CtCBM11 com ligandos solúveis por 

Afinidade Electroforética em Géis Nativos (AEGN) 
 

A mobilidade electroforética da CtCBM11, e de seus derivados mutantes, em géis 

nativos (Secção 3.13.5) contendo uma gama variada de hidratos de carbono, foi comparada 

com o comportamento das mesmas proteínas em géis desprovidos de polissacáridos, no 

sentido de se pesquisarem eventuais retardações na presença de hidratos de carbono. Esta 

manifestação comprova o comportamento CBM e permite identificar os resíduos envolvidos 

directamente na interacção com os polissacáridos. O método utilizado foi o descrito na Secção 

3.16.1, em que os polissacáridos solúveis foram utilizados a uma concentração de 0,1 % (p/v), 

tendo a electroforese decorrido durante 4 horas. Como controlo negativo utilizou-se a ABS 
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fracção V, que como referido anteriormente, não se liga a qualquer polissacárido utilizado na 

análise (Figura 5.5).  

Os resultados obtidos demonstram que a CtCBM11 apresenta uma afinidade elevada 

para glucanos de ligações β-1,3-1,4 (Figura 5.5) e apresenta uma ligação muito fraca à 

hidroxietilcelulose, ao glucomanano e ao xilano (Quadro 5.4). Além disso, a CtCBM11 não 

interage com o arabinano, galactomanano, laminarina, ramnogalacturonano ou arabinoxilano 

de centeio (Figura 5.5).  
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Figura 5.5. Avaliação da interacção da proteína CtCBM11 com diferentes ligandos solúveis. 
Nesta figura encontramos alguns resultados do comportamento da migração da proteína CtCBM11 
(Linha 2) na presença de laminarina (Painel B), carboximetilcelulose (Painel C), arabinoxilano de 
centeio (Painel D), glucomanano (Painel E), xilano (Painel F), hidroxietilcelulose (Painel G), 
liquenano (Painel H) e β-glucano (Painel I). A avaliação foi efectuada por electroforese não 
desnaturante em gel de poliacrilamida (10 % T, 3 % C), nos quais foram incorporados os respectivos 
ligandos, à excepção do Painel A, que serve de referência para determinação da mobilidade 
electroforética das proteínas. Na linha 1 encontra-se representada a ABS – fracção V a uma 
concentração de 1 mg/ml utilizada como padrão. 

 

Quadro 5.4. Avaliação qualitativa da ligação da CtCBM11 a vários hidratos de carbono solúveis 
por afinidade electroforética em géis nativos (AEGN). 

Polissacárido Ligação
a 

β-glucano (Sigma Ref. G-6513) ++++b 

Liquenano (Megazyme ref. P-LICHN) ++++ 
Laminarina (Sigma Ref. L9634) -b 

Hidroxietilcelulose (Fluka Ref 09368) ++c 

Glucomanano (Megazyme Ref. P-GLCML) - 
Galactomanano (Megazyme Ref. P-GALML) - 

Xilano (Fluka Ref. 95590) ++ 
Arabinoxilano (Megazyme Ref. P-WAXYI) - 

Ramnogalacturonano I (Megazyme Ref. P-RHAGN)o - 
Arabinano (Megazyme Ref. ) - 

Carboximetilcelulose (Sigma Ref. C-4888) - 
aA ligação foi avaliada através da AEGN tal como descrita na Secção 3.16.1. Os polissacáridos 

incorporados no gel estavam a uma concentração final de 0,1 % (p/v), e a ABS fracção V foi utilizada como 
controlo negativo. 

b++++, representa ligação muito forte; ++, representa ligação fraca; -, representa ausência de afinidade. 
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5.2.8. Calorimetria Isotérmica de Titulação (ITC – Isothernal Titration Calorimetry) 
 

De forma a investigar com maior detalhe a termodinâmica da interacção da CtCBM11 

com os seus ligandos, a ligação da proteína a polissacáridos e oligossacáridos foi avaliada 

através de calorimetria isotérmica de titulação (ITC). Estes estudos foram efectuados em 

colaboração com o grupo do Professor Harry J. Gilbert da Universidade de Newcastle, Reino 

Unido. As determinações foram efectuadas a 25 ºC excepto para o liquenano, em que se 

mediram as constantes de termodinâmica também a 60 ºC, tal como descrito por Bolam et al. 

(2004). As proteínas foram mantidas no tampão 50 mmol/l fosfato de sódio a pH 7,0 e os 

ligandos foram igualmente dissolvidos no mesmo tampão para minimizar as diluições por 

aquecimento. Algumas titulações representativas, que foram utilizadas para a determinação 

dos parâmetros de ligação e termodinâmica, estão representadas na Figura 5.6.  
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Figura 5.6. Calorimetria isotérmica de titulação da proteína nativa CtCBM11 com 
oligossacáridos e polissacáridos. A parte superior de cada painel apresenta o calor cru da ligação, a 
parte inferior de cada painel corresponde aos calores integrados deduzidos por aplicação de um 
modelo de ligação com um único local. Os calores de diluição foram medidos independentemente e 
insignificantes. O tetra-oligossacárido Glc-β-1,4-Glc-β-1,4-Glc-β-1,3-Glc está abreviado da seguinte 
forma G4G4G4G. 
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Os resultados mostraram curvas de titulação sigmóides para os gluco-oligossacáridos de 

ligações β-1,4 e β-1,3-1,4, assim como, para polissacáridos de ligações mistas como o β-

glucano de cevada e o liquenano, permitindo que os cálculos das constantes Ka, ∆H e 

estequiometria fossem determinados correctamente para estes ligandos (Quadro 5.5). Os 

gluco-oligossacáridos Glc-β-1,4-Glc-β-1,4-Glc-β-1,3-Glc e Glc-β-1,3-Glc-β-1,4-Glc-β-1,3-

Glc foram sintetizados através do método descrito por Faijes et al. (2003) pelo grupo do 

Professor Antony Planas da Universidade de Barcelona. Por sua vez, os celo-oligossacáridos 

foram fornecidos pela empresa Seikagaku Corporation (Japão). 

 

Quadro 5.5. Afinidade da CtCBM11 para oligossacáridos e polissacáridos determinada por 
Calorimetria isotérmica de titulação. 

Ligando Temperatura 
K 

KA x 104 

M
-1
 

∆∆∆∆G 

kcal/mol 

∆∆∆∆H 

kcal/mol 

T∆∆∆∆S 

kcal/mol 
n

a
 

Liquenano 298,15 30,1 ± 0,4b -7,5 ± 0,1 -10,4 ± 0,2 -2,9 ± 0,2 1,0 ± 0,0 
Liquenano 333,15 5,3 ± 0,1 -7,2 ± 0,0 -13,0 ± 0,0 -5,8 ± 0,0 1,1 ± 0,0 
β-Glucano 298,15 27,1 ± 0,5 -7,4 ± 0,1 -11,2 ± 0,3 -3,8 ± 0,2 1,0 ± 0,0 
Celohexose 298,15 7,8 ± 0,1 -6,6 ± 0,0 -9,5 ± 0,2 -2,9 ± 0,2 0,8 ± 0,0 
Celopentose 298,15 5,9 ± 0,3 -6,5 ± 0,0 -8,7 ± 0,3 -2,2 ± 0,3 0,9 ± 0,0 
Celotetrose 298,15 4,4 ± 0,8 -6,3 ± 0,1 -9,8 ± 0,1 -3,5 ± 0,1 1,0 ± 0,0 
G4G4G3Gc 298,15 19,2 ± 1,5 -7,2 ± 0,1 -10,2 ± 0,1 -3,0 ± 0,1 1,1 ± 0,0 

 n é o número de sítios activos da proteína 
b Os valores são dados com o desvio padrão de réplicas de titulação  
c Gluco-oligossacárido: Glc-β-1,4-Glc-β-1,4-Glc-β-1,3-Glc. 

 

Globalmente os resultados sugerem que a CtCBM11 possui uma afinidade similar para a 

celohexose, para a celopentose e para a celotetrose. Por outro lado, embora a proteína possua 

afinidade significante para a celotriose (Ka = 1,6 x 104), a ligação à celobiose é 

demasiadamente fraca para poder ser quantificada com exactidão por ITC (~1,3 x 103) 

(resultados não apresentados). Assim, a CtCBM11 possui pelo menos quatro locais de ligação 

a açúcares, o que é consistente com a forma que outros CBMs do tipo B acomodam os 

ligandos. É interessante verificar que a proteína possui cerca de 4 vezes mais afinidade para 

os dois glucanos de ligações mistas β-1,3-1,4, indicando que o CBM deve ter preferência para 

acomodar resíduos de glucose de ligações β-1,3 em pelo menos um dos locais de ligação ao 

hidrato de carbono. Para identificar esta preferência de ligação em detalhe, a capacidade do 

CtCBM11 para interagir com uma variedade de oligossacáridos foi avaliada. A proteína 

apresenta uma afinidade insignificante para a laminohexose, um oligossacárido de glucose de 

ligações exclusivas β-1,3, o que sugere que nem todos os locais de interacção com os açúcares 

no CBM podem acomodar resíduos de glucose com ligações β-1,3. Contudo, o CtCBM11 
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liga-se ao tetra-oligossacárido Glc-β-1,4-Glc-β-1,4-Glc-β-1,3-Glc cerca de quatro vezes mais 

forte do que à celotetrose, suportando a ideia de que esta proteína apresenta preferência para 

unidades de glucose com ligação β-1,3 em pelo menos num dos sublocais. Um outro tetra-

oligossacárido formado por unidades de glucose mas com as seguintes ligações Glc-β-1,3-

Glc-β-1,4-Glc- β-1,3-Glc liga-se fracamente à CtCBM11 (Ka = ~2x103; afinidade muito 

baixa para ser determinada com exactidão pelo ITC), sugerindo que a proteína apenas será 

capaz de acomodar uma única glucose de ligação β-1,3. A interacção do CtCBM11 com os 

seus ligandos está associada com uma entropia e entalpia negativas. A termodinâmica da 

interacção do CtCBM11 com os polímeros de glucose é típica das ligações das proteínas a 

hidratos de carbono solúveis, que é uma direcção de entalpia invariável, com uma 

contribuição entrópica desfavorável. A capacidade de aquecimento do CtCBM11 para o 

liquenano revela valores de -74 cal mol-1 K-1. Os valores negativos para ∆Cp estão associados 

muitas vezes com o fecho das significantes superfícies apolares quanto à ligação com o 

ligando. Isto está em completo acordo com a função importante que os resíduos aromáticos 

possuem na interacção do CtCBM11 com todos os ligandos (Quadro 5.6) (Secção 5.2.12).  

A especificidade da CtCBM11 no reconhecimento de hidratos de carbono com ligações 

mistas β-1,3 e β-1,4 reflecte a estrutura de hidratos de carbono naturais contendo ligações β-

1,3 e β-1,4. Assim, o liquenano e o β-glucano de cevada possuem cerca de ~2,3-3 ligações β-

1,4 por cada ligação β-1,3, com estruturas delicadas que compreendem Glc-β-1,4-Glc-β-1,3-

Glc, Glc-β-1,4-Glc-β-1,4-Glc-β-1,3-Glc e Glc-β-1,4-Glc-β-1,4-Glc-β-1,4-Glc-β-1,3-Glc que 

estão unidos por ligações β-1,4. Assim, a ausência de especificidade para ligações Glc-β-1,3-

Glc-β-1,4 especificas está de acordo com a sua inexistência nos polissacáridos alvo. 

A especificidade para os ligandos revelada pela CtCBM11 espelha a especificidade ao 

substrato dos módulos catalíticos ancorados na enzima Lic26A-Cel5E, que possuem 

actividade endoglucanásica preferencial, hidrolisando substratos de ligações mistas β-1,3-1,4 

e exclusivas β-1,4, através dos módulos catalíticos Lic26A e Cel5E, respectivamente. No 

entanto, não se deve negligenciar o facto da Lic26A-Cel5E ser parte do grande componente 

do complexo multiproteico extracelular do C. thermocellum, o celulossoma, que possui 

numerosas enzimas hidrolíticas incluindo várias endo-β-1,4-glucanases e liquenases (Shoham 

et al., 1999). Portanto, interpretar as propriedades do CtCBM11 exclusivamente dentro do 

contexto das actividades demonstradas pela Lic26A-Cel5E pode ser ingénuo, porque os 

ligandos acomodados pelo módulo podem potenciar a destruição de pontes glicosídicas por 

outras enzimas dentro do complexo, que apresentem especificidades para o substrato similares 
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à Lic26A e Cel5E. No entanto, verifica-se que para as enzimas modulares do celulosoma, a 

especificidade dos CBMs para os ligandos reflecte a especificidade dos módulos catalíticos 

associados para os substratos. Assim, estas observações sugerem que os ligandos 

reconhecidos pelos CBMs celulossomais não são influenciadas per se pela sua localização 

dentro do complexo celulases e hemicelulases, sugerindo que a especificidade destes módulos 

é determinada fundamentalmente pelos substratos hidrolisados pela enzima cognata.  

 

5.2.9. Ensaios de ligação da CtCBM11 nativa a polissacáridos insolúveis 
 

Testou-se a capacidade da CtCBM11 para interagir com formas insolúveis de celulose, 

nomeadamente à Avicel e ASC (Acid-swollen cellulose). Para tal, utilizou-se 30 µg de 

proteína em tampão 50 mmol/l Tris-HCl pH 7,5, com 0,05% (v/v) Tween 20 e 5 mmol/l 

CaCl2 misturados com 1 mg de ligando num volume final de reacção de 200 µl, tal como 

descrito na Secção 3.17. A Avicel foi obtida através da firma Merck com a referência 102331, 

enquanto que a ASC foi preparada como descrito por Faijes et al. (2003), e gentilmente 

cedida pelo Professor Harry Gilbert. Os resultados, apresentados na Figura 5.7, sugerem que a 

proteína nativa se liga tanto à Avicel como à ASC (Figura 5.7). 

 

 

Figura 5.7. Ligação da CtCBM11 a polissacáridos insolúveis avaliada por SDS-PAGE. A proteína 
foi incubada com ASC ou Avicel, durante 2 h a 4 ºC. A proteína que não se ligou foi removida por 
centrifugação correspondendo à linha -. Em seguida, o sedimento foi lavado três vezes no tampão 50 
mmol/l Tris-HCl pH 7,5, com 0,05% (v/v) Tween 20 e 5 mmol/l CaCl2. Na linha +, apresenta-se a 
proteína que ficou retida pelo polissacáridos e que foi eluída por fervura com 10 % (p/v) SDS. Na 
linha m temos representado o padrão constituído por proteínas de massas moleculares conhecidas (GE 
Healthcare), nomeadamente de 14, 20 e 30 kDa. 
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5.2.10. Ensaio de cristalização da proteína CtCBM11 

 

5.2.10.1. Produção e purificação da proteína recombinante para ensaios de cristalização 

 

Para a produção da proteína recombinante CtCBM11, na forma nativa ou marcada com 

seleno-metionina, utilizou-se a estirpe de E. coli auxotrófica B834 (λDE3) previamente 

transformada com o plasmídeo pAG1 e seguindo-se os procedimentos descritos na Secção 

3.12.2. As condições de crescimento bacteriano e indução com IPTG foram idênticas às 

descritas na Secção 3.12.2. As proteínas foram purificadas por cromatografia de afinidade 

com metal imobilizado, recorrendo ao sistema HisTrap (GE Healthcare), acoplado a um 

cromatógrafo ÄKTA FPLC (Secção 3.12.5.1.2). A eluição das fracções purificadas da 

proteína recombinante ocorreu durante a lavagem da coluna com um gradiente de 

concentração crescente de imidazol, tal como referido na Secção 3.12.5.1.2. (Figura 5.8).  

 

Figura 5.8. Cromatograma correspondente à purificação da CtCBM11, por cromatografia de 
afinidade com metal imobilizado. O pico de eluição da proteína encontra-se assinalado. A verde 
representa-se a concentração de Imidazol e a azul a absorvência a 280 nm. 
 

As fracções de proteína eluídas da coluna pelo Imidazol foram analisadas por 

electroforese em géis de poliacrilamida desnaturantes e não desnaturantes, para avaliação do 
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grau de pureza e homogeneidade conformacional, tal como se encontra apresentado na Figura 

5.9. 

 

 

Figura 5.9. Análise electroforética em géis de poliacrilamida desnaturante (10 % T, 3 % C) 
(Painel A) e não desnaturante (10 % T, 3 % C) (Painel B) da proteína recombinate CtCBM11. 
Nos painéis A e B, a pista 1 representa o marcador de massa molecular LMW (GE Healthcare) e a 
fracção ASB-fracção V a uma concentração de 1 mg/ml, respectivamente. Em ambos os painéis as 
linhas 2 à 7 correspondem às fracções da CtCBM11 marcada com seleno-meteonina eluídas da coluna 
pelo Imidazol. 

 

As proteínas recombinantes purificadas, neste primeiro passo cromatográfico, foram 

dessalinizadas em colunas PD-10 (GE Healthcare), com matriz Sephadex G-25 (GE 

Healthcare), para uma solução tampão 50 mmol/l de Hepes a p7,5 e 200 mmol/l NaCl 

(Secção). O volume total inicial de proteína recombinante foi reduzido para 2 ml, num 

concentrador Centriplus YN-10 (Millipore Corporation), de acordo com o descrito na 

Secção 3.12.5.6, atingindo uma concentração de 50 mg/ml. Seguidamente a proteína 

recombinante foi sujeita a um polimento por cromatografia de filtração em gel 

(Secção3.12.5.3), usando uma coluna HiLoad 16/60 Superdex 75 (GE Healthcare) tendo-se 

efectuado duas injecções de 1 ml cada da proteína total recolhida anteriormente. As fracções 

correspondentes aos picos de eluição da proteína recombinante foram posteriormente 

analisadas por electroforese em gel de poliacrilamida desnaturantes e não desnaturante. Tal 

como descrito anteriormente, as amostras evidenciando um elevado grau de pureza foram 

posteriormente concentradas e lavadas três vezes numa solução de água sigma ou de 5 mmol/l 

de ditiotreitol (DTT) (Secção 3.12.5.6), dependendo se se tratava da proteína nativa ou 

marcada com seleno-metionina, respectivamente, usando os mesmos concentradores. A 

concentração final de ambas as proteínas foi ajustada a 50 g/l. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 7 6 1 2 3 4 5 7 6 

A B 
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5.2.10.2. Produção de cristais 

 

Para identificação das condições de cristalização da proteína CtCBM11 utilizaram-se os 

kits de cristalização Crystal Screen HR2-110 (Hampton Research), Crystal Screen 2 HR2-

112 (Hampton Research), PEG/Ion Screen™ HR2-126 (Hampton Research) e o Clear 

Strategy ScreenTM I e II MD1-14 e MD1-15 (Molecular Dimensions) (Secção 3.3.4.7). A 

formação de cristais foi testada inicialmente com a proteína nativa a uma concentração de 50 

g/l. Os ensaios de cristalização decorreram a 19 ºC e as placas de cristalização foram mantidas 

à mesma temperatura durante três dias, período após o qual se constatou o aparecimento de 

cristais na condição 25% (p/v) de polietilenoglicol (PEG) 4000 e 0,1 mol/l de acetato de sódio 

pH 4,6 e 0,2 mol/l de sulfato de amónio, que corresponde à solução nº 20 do Crystal Screen 

HR2-110 (Hampton Research). Replicou-se o ensaio de cristalização, exclusivamente para 

esta condição, usando o derivado de CtCBM11 marcado, verificando-se o aparecimento de 

cristais morfologicamente semelhantes. Seleccionaram-se cristais nativos e marcados com 

seleno-metionina para congelação em azoto líquido após crioprotecção em solução crio-

estabilizadora, idêntica à solução mãe contendo 25% (v/v) de glicerol como agente 

crioprotector. A estrutura da CtCBM11 foi resolvida em colaboração com o grupo da 

Professora Maria João Romão, da Universidade Nova de Lisboa, com dados recolhidos no 

European Synchrotron Radiation Facility, em Grenoble, França.  

A análise dos cristais da CtCBM11 revelou que estes pertenciam ao grupo espacial 

P21212, apresentando parâmetros unitários da célula a = 75,1 Å, b = 50,9 Å e c = 40,9 Å, que 

corresponde a um coeficiente de Matthews de 2,0 Å3/Da e um conteúdo solvente de 36,5%. A 

estrutura foi refinada com o programa SOLVE (Terwilliger e Berendzen, 1999). As 

coordenadas da estrutura da CtCBM11 obtida no âmbito deste trabalho, estão depositadas no 

Protein Data Bank (http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do) com o número de acesso 

1VOA.  

 

5.2.11. Estrutura tridimensional da CtCBM11 
 

A estrutura da CtCBM11 foi resolvida através do Método MAD (Multiwavelength 

anomalous diffraction) com a proteína marcada por seleno-meteonina, sendo refinada a uma 

resolução de 1,98 Å. A estrutura da CtCBM11 revelou a presença de 170 aminoácidos de um 

total de 178 (Figura 5.10 A e B).  
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Figura 5.10. Representação da estrutura tridimensional da CtCBM11. Painel A-Representação 
estéreo da estrutura do CtCBM11 na sua totalidade. A estrutura da CtCBM11 é constituída por duas 
folhas de seis cadeias β, as quais formam um lado convexo (as cadeias β estão representadas na cor 
azul escura) e um lado côncavo (as cadeias β estão representadas na cor azul clara). Os dois iões cálcio 
estão indicados por duas esferas verdes. O lado côncavo da CtCBM11 forma uma fenda. Os resíduos 
que se encontram dentro da suposta fenda de ligação estão apresentados como modelos Ball-and-stick. 
Os resíduos de tirosina estão representados a vermelho, as argininas a amarelo, as histidinas a cor-de-
rosa e os ácidos asparticos a cor de laranja. A figura foi obtida através do programa MOLMOL 
(Koradi et al., 1996). Painel B – Perspectiva estéreo da fenda do CtCBM11, na mesma orientação que 
no painel A, ocupada pelos resíduos C-terminal de uma molécula de simetria. Os resíduos estão 
marcados a vermelho e representados no modelo Ball-and-stick. O mapa de densidade electrónica 
2mF0-DFc à volta da molécula está representado em azul-escuro e contornado a 1,1 σ. Os resíduos que 
estão dentro da fenda estão representados pelo modelo de Ball-and-stick e estão com cor azul. O local 
de ligação do cálcio, Ca1, está representado com uma esfera verde. A figura foi obtida através do 
programa TURBO-FRODO (Roussel e Cambilau, 1991).  

 
 

A 

B 
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Os resíduos Sel-Met-1, Ala-2, Asp-79, Gly- 80, Ser-81, His-176, His-177 e His-178 

foram excluídos do modelo final porque se encontravam desordenados na estrutura. O modelo 

inclui 182 moléculas de água, duas moléculas de sulfato e dois iões cálcio (Ca1 e Ca2). A 

estrutura da CtCBM11 revela uma arquitectura clássica do tipo super-enrolada (β-jelly roll 

fold), consistindo predominantemente em duas folhas de seis cadeias β anti-paralelas, as quais 

formam um lado convexo (cadeias β 1, 3, 4, 6, 9 e 12) e um lado côncavo (cadeias β 2, 5, 7, 8, 

10 e 11). Os resíduos Phe-120, Ser-121 e Ser-122 definem a única hélice do CBM com 3 

aminoácidos. A região interna da estrutura é altamente hidrofóbica e inclui sete fenilalaninas e 

seis triptofanos, o que deve reflectir a termoestabilidade intrínseca desta proteína.  

A coordenação dos dois iões cálcio está ilustrada na Figura 5.11.  

 

 

Figura 5.11. Coordenação dos dois iões cálcio da CtCBM11. Os resíduos envolvidos na ligação ao 
cálcio estão apresentados como um modelo de Sticks e marcados a preto. Os átomos que formam a 
cadeia polipeptídica estão representados num código de cores e os iões de cálcio estão assinalados por 
esferas cor de laranja. As figuras foram produzidas através do programa TURBO-FRODO (Roussel e 
Cambilau, 1991) 

 

O Ca1 é coordenado pela cadeia lateral via O do resíduo Glu-91 (coordenado desde Oє1 

e Oє2 formando uma bifurcação), Glu-101 (Oє1), Asp-135 (Oδ1 e Oδ2), Ser-137 (Oγ), Asp-

141 (Oδ2) e a cadeia principal da Thr-139 (via O). Embora o cálcio não tenha sido incluído na 

purificação e cristalização da proteína, um segundo local de ligação ao cálcio (Ca2) foi 
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identificado na CtCBM11. O Ca2 apresenta uma coordenação octaédrica, ligando-se aos 

resíduos Asp-12, Thr-38 e Asn-40 (cadeia principal átomo de O), Glu-14 (Oє1) e Asn-163 

(Oδ1 e Oδ2). Uma molécula de água completa a esfera de coordenação do Ca2. As distâncias 

entre os ligandos e os iões de cálcio variam de 2,3 a 2,6 Å. 

Tal como o que acontece com a CtCBM11, os CBMs das famílias 4, 6, 9 e 22 também 

se ligam aos iões de cálcio. Usualmente estes iões são inacessíveis ao solvente e pensa-se que 

estabilizam a estrutura da proteína (Notenboom et al., 2001). A importância do cálcio na 

manutenção da integridade de um CBM da família 4, que também possui dois locais de 

ligação para este ião metálico, foi demonstrada através da remoção destes iões do módulo de 

ligação ao xilano que reduziu a termoestabilidade do CBM em 23 ºC (Abou-Hachem et al., 

2002). Recentemente, foi demonstrado que nos CBMs das famílias 35 e 36, o cálcio 

desempenha uma função directa na ligação ao ligando (Bolam et al., 2004; Jamal-Talabani et 

al., 2004). No caso da CtCBM11, a localização dos dois locais de ligação do cálcio é distante 

da fenda de ligação aos hidratos de carbono, suportando a ideia de que o metal tem uma 

função fundamentalmente estrutural.  

Tal como em outras famílias de CBMs do tipo B que se ligam a polímeros de cadeias 

simples, o lado côncavo do CtCBM11 forma uma fenda, sendo esta superfície com depressão 

definida pelos segmentos entre os resíduos Gly-20-Glu-25, Asp-51–Ser-59, Glu-84-Glu-91, 

Gly-98-Ile-107, Phe-123-Gly-133 e o ASp-146-Asn-154. Esta fenda assemelha-se 

grandemente com fendas equivalentes observadas em CBMs das famílias CBM4 (Boraston et 

al., 2002), CBM6 descrito no capítulo anterior deste trabalho, CBM15 (Szabó et al, 2001), 

CBM17 (Notenboom et al., 2002), CBM22 (Charnock et al., 2000; Xie et al., 2001), CBM27 

Boraston et al., 2003b) e CBM29 (Charnock et al., 2002). As cadeias laterais dos resíduos 

Tyr-22, Tyr-53, Tyr-129, Tyr-152, Arg-86, Arg-126, His-102, His-149, Asp-51, Asp-99, Asp-

128, Asp-146, Ser-59, Ser-106, Ser-147 e as Met-88 e Met-151 decoram a fenda do 

CtCBM11. O empacotamento cristalográfico conduziu à obstrução desta fenda pelos resíduos 

Glu-172, His-173, e His-174 da extremidade C- de uma molécula de simetria (Figura 5.10 B). 

O resíduo Glu-172, que pertence ao Tag de histidinas, forma contactos directos com os 

resíduos Arg-126 e Tyr-152. Além disso, a cadeia lateral do Glu-172 está situada entre os 

anéis aromáticos da Tyr-53 e Tyr-129, que se encontram paralelamente e apertadas ~7,5Å. O 

resíduo Ser-3, da extremidade N- da molécula de simetria, faz uma ponte de hidrogénio com 

um O do Glu-25, um dos resíduos que estreita a passagem para a fenda. A fenda aparenta 

semelhanças com os locais de ligação a hidratos de carbono de outros CBMs com os resíduos 

tirosinas 22, 53, 129 e 152 estarem potencialmente envolvidos no reconhecimento ao ligando. 
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Pesquisaram-se, utilizando o software Dali, proteínas estruturalmente homólogas ao 

CtCBM11 (Holm e Sander, 1993). Os resultados mostram que a CtCBM11 é topologicamente 

similar a vários domínios de ligação a hidratos de carbono de diferentes organismos. Estes 

incluem as estruturas cristalograficas do CBM do Piromyces equi NCP1 da família 29 

(Protein Data Bank código 1gwk), da família 4 da Thermotoga marítima Lam16A (Protein 

Data Bank código 1gui), da família 22 do C. thermocellum Xyn10B (Protein Data Bank 

código 1dyo), da família 15 do Clostridium japonicus Xyn10C (Protein Data Bank código 

1gny), da família 27 da T. marítima Man5A (Protein Data Bank código 1of3), da família 17 

do Clostridium cellulovorans Cel5A (Protein Data Bank código 1j83) e da família 6 do 

Cellvibrio mixtus Cel5A (Protein Data Bank código 1uxz). Todos partilham uma estrutura 

clássica super-enrolada e as principais diferenças restringem-se à forma das ansas que estão 

expostas aos solventes. O desvio estrutural destas estruturas quando sobrepostas com a 

CtCBM11 variam num intervalo de 2,2-3,5Å. Um único local de ligação ao cálcio está 

referenciado para as estruturas CBM4 e CBM27 da T. marítima, CBM6 e CBM22 do C. 

thermocellum e CBM17 da C. cellulovorans, e corresponde à posição Ca2 no CtCBM11. A 

coordenação do ião metálico é de natureza diferente em diferentes CBMs. A CtCBM11 

apresenta uma fenda pronunciada, cuja entrada está estreitada pelas ansas formadas pelos 

resíduos Lys-92-Glu-101 e Arg-125-Thr-139. Nas estruturas do CBM6 e CBM17 este 

estreitamento da fenda é comparativamente mais pronunciado do que na CtCBM11, também 

devido às estruturas das ansas. 

Torna-se evidente que a estrutura em sanduíche β apresentada pela CtCBM11 é a mais 

comum entre as diferentes famílias de CBMs, sendo característica de CBMs das famílias 2, 3, 

4, 6, 9, 15, 17, 22, 27, 28 e 29. Estas famílias em conjunto com o módulo da família 11 

descrito neste trabalho constituem uma superfamília de CBMs, tal como inicialmente sugerido 

por Sunna et al. (2001). Existe uma forte possibilidade de estas famílias de CBMs partilharem 

uma origem evolucionária comum. Considerando que no tempo evolutivo os módulos 

catalíticos possam ter aparecido antes dos módulos não catalíticos ou CBMs, as glicósido 

hidrolases (GHs) são fortes candidatos para um ancestral comum da super família de CBMs 

de estrutura de β-sanduíche. Uma pequena alteração no domínio catalítico, tal como a 

modificação do resíduo ácido-base ou nucleófilo numa glicósido hidrolase pode directamente 

gerar um CBM. De facto, está estabelecido que uma alteração subtil e exclusiva de um 

aminoácido pode dramaticamente alterar a especificidade ao ligando por parte dos CBMs e, 

desta forma, a acumulação de mutações deste tipo pode ter contribuído para a evolução das 

especificidades ao ligando requerida pelas várias enzimas (Simpson et al., 2000). Suportando 
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esta observação, a CtCBM11 apresenta uma homologia considerável do ponto de vista 

estrutural com várias glicósido hidrolases incluindo a endo-β-1,4-glucanase do Streptomyces 

lividans (Protein Data Bank código 1nlr), uma manosidase lisossomal bovina (Protein Data 

Bank código 1c7d), o domínio II da 4-α-glucanotransferase do Thermococcus litoralis 

(Protein Data Bank código 1k1w), a forma de estrutura super-enrolada como o domínio da 

fosfomanose isomerase da Cândida albicans (Protein Data Bank código 1pmi), β-

glucuronidase humana (Protein Data Bank código 1bhg) e 1,4-β-D-glucanocelobiohidrolase I 

da Trichoderma reesi (Protein Data Bank código 1cel).  

 

5.2.12. Identificação da fenda de interacção com os ligandos da CtCBM11 
 

Tal como descrito anteriormente, a análise da superfície da fenda do CtCBM11 revela a 

presença de vários resíduos aromáticos, que também estão conservados em outros CBMs 

membros da família 11 (Figura 5.4). Destes aminoácidos apenas a Tyr-129 é invariável em 

todas as quatro sequências. As tirosinas 22, 53 e 152 estão conservadas em pelo menos duas 

das quatro sequências disponíveis desta família. A ausência de conservação dos resíduos 

envolvidos na ligação ao ligando não é completamente surpreendente considerando a 

plasticidade de especificidades observadas nas famílias de CBMs pertencentes ao tipo B. 

Contudo, é evidente que os 4 resíduos identificados na CtCBM11 estão expostos ao solvente e 

podem interagir com os ligandos alvo por interacções hidrofóbicas. Para avaliar a importância 

dos resíduos Tyr-22, Tyr-53, Tyr-129 e Tyr-152 na interacção com o ligando, as proteínas 

mutantes Y22A, Y53A, Y129A e Y152A foram produzidas, tal como descrito anteriormente 

(Secção 5.2.6) e as suas propriedades bioquímicas foram comparadas com a proteína nativa 

CtCBM11. Os resultados, apresentados na Figura 5.12 e no Quadro 5.6, mostram que o 

mutante Y22A deixa de apresentar afinidade para os ligandos analisados, enquanto que os 

mutantes Y53A e Y129A exibem alguma afinidade, embora esta tenha ficado 

significantemente reduzida para os polissacáridos utilizados. A redução proporcional nas 

afinidades dos vários mutantes para com os vários ligandos, quando comparada com a forma 

nativa da CtCBM11, sugere que estes três resíduos desempenham uma importante função no 

reconhecimento do glucomanano, xilano e glucanos de ligações β-1,4- e β-1,4-β-1,3. Pelo 

contrário, o derivado mutante Y152A apresenta uma afinidade semelhante à CtCBM11 para 

os ligandos solúveis, indicando que a Tyr-152 não contribui para o reconhecimento ao 

ligando. 



O CBM da família 11 da enzima bi-funcional Lic26A-Cel5E do Clostridium thermocellum interage com β-1,4 e β-1,3-1,4 
glucanos numa única fenda 

 - 200 - 

 

Figura 5.12. Determinação da constantes de afinidade da CtCBM11 e seus mutantes para o 
ligando solúvel ββββ-glucano de cevada. A avaliação foi efectuada por electroforese não desnaturante 
em gel de poliacrilamida (12% T, 3% C), tendo sido incorporada diferentes concentrações de β-
glucano de cevada nos géis de poliacrilamida, nomeadamente, 0% (painel a), 0,001% (painel b), 
0,002% (painel c), 0,004% (painel d), 0,006% (painel e), 0,008% (painel f), 0,01% (painel g) e 0,02% 
(painel h). Na linha S encontra-se representada a ABS-fracçãoV a uma concentração de 1 mg/ml, 
utilizada como padrão, na linha 1, a CtCBM11, na linha 2 o Y53A, na linha 3 o Y152A, na linha 4 o 
Y22A e na linha 5 o Y129A.  

 

Quadro 5.6. Especificidade no reconhecimento de hidratos de carbono da CtCBM11 e seus 
derivados mutantes revelada pela determinação das constantes de afinidade. 

Ligando   Ka
a   

 Forma Nativa Y22A Y53A Y129A Y152A 

β-glucano (Sigma  
Ref. G-6513) 

1194.9 15.5 74.2 56.2 1080.4 

Liquenano (Megazyme 
Ref. P-LICHN) 

701.6 9.7 89.1 68.1 690.1 

Hidroxietilcelulose (Fluka 
Ref. 09368) 

24.4 NBb NB NB 53.6 

Glucomanano (Megazyme 
Ref. P-GLCML 

25.9 NB NB NB 20.4 

Xilano (Fluka Ref. 95590)  17.5 NB NB NB NDc 

aA ligação foi avaliada através da AEGN tal como descrita na Secção 3.16.1. Os valores estão dados como 
concentração (% p/v) do ligando. 

bNB, valores de Ka menores que 2. 
cND, não determinado. 

 

De forma a testar a capacidade da CtCBM11 para interagir com polissacáridos 

insolúveis, determinou-se de forma qualitativa a afinidade de cada uma das proteínas para a 

Avicel e ASC. Os resultados, apresentados na Figura 5.13, demonstram que o CBM da 

família 11 pertencente à Lic26A-Cel5A é capaz de interagir com a Avicel e com a ASC. Em 

relação aos resíduos que foram mutados para alanina, nomeadamente as tirosinas 22, 53 e 

129, verificou-se uma redução dramática de capacidade de interacção com os ligandos 
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insolúveis, sugerindo que a celulose se liga à CBM11 ao longo do prolongamento da fenda, 

ou seja no interior da sua extensa fenda. A topologia da fenda impede que o CBM se ligue à 

superfície planar das regiões cristalinas de celulose e desta forma parece que este CBM 

interage com as cadeias simples de celulose nas regiões não estruturadas e amorfas da 

macromolécula. Tal como o verificado para os ligandos solúveis, a mutação do resíduo Tyr-

152 para alanina não aparenta ter qualquer efeito na afinidade do CBM aos polissacáridos 

insolúveis.  

Tendo em atenção estes factos, os resultados aqui apresentados sugerem que a fenda 

localizada no CBM11 é o local de ligação aos hidratos de carbono e que os resíduos Tyr-22, 

Tyr-53 e Tyr-129 desempenham uma função de destaque na interacção da CtCBM11 com os 

seus ligandos. Estudos da estrutura tridimensional da CBM6, que está aparentemente 

relacionada com a família 11 dos CBMs, demonstram que estas proteínas apresentam duas 

fendas diferentes, topologicamente e espacialmente, que apresentam especificidades para 

ligandos também diferentes. Uma das duas fendas, nomeadamente a fenda B no CmCBM6 do 

C. mixtus endoglucanase 5B demonstrou interagir com glucanos de ligações mistas β-1,3-1,4 

e de ligações β-1,4 com similar afinidade, ligando-se fracamente a glucanos de cadeias β-1,3, 

tal como relatado no capítulo anterior. A estrutura tridimensional da CmCBM6 mostra que na 

fenda B, a β-1,4-glucose pode ser acomodada em dois sublocais de ligação ao açúcar, o 

terceiro sublocal pode interagir tanto com moléculas de glucose de ligações β-1,4- ou β-1,3, e 

por sua vez, o quarto sublocal apresenta uma especificidade exclusiva para ligações β-1,3-

glucose. A análise da estrutura do CtCBM11 em conjunto com os resultados obtidos da 

mutagénese dirigida, indica que, ao contrário da CmCBM6, a CtCBM11 contem apenas um 

local de interacção com o ligando, facto este comum à maioria dos CBMs até agora 

caracterizados. Além disso, a preferência apresentada pelo CtCBM11 pode reflectir uma 

característica geral dos CBMs que reconhecem glucanos de ligações β-1,3-1,4. Assim, a 

capacidade do CBM do Clostridium para interagir com ligandos possuindo ligações β-1,4- e 

β-1,4-β-1,3 reflecte a plasticidade de reconhecimento de ligandos apresentada por um único 

local de ligação em vez de apresentar múltiplas regiões de reconhecimento aos hidratos de 

carbono. 
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Figura 5.13. Ligação da CtCBM11 e seus mutantes a polissacáridos insolúveis avaliada por SDS-
PAGE. A proteína foi misturada com Avicel e com ASC, incubada durante 2 h a 4 ºC. A proteína que 
não se ligou foi removida por centrifugação após exposição ao ligando corresponde à linha -. Em 
seguida, o sedimento foi lavado três vezes no tampão 50 mmol/l Tris-HCl pH 7,5, com 0,05% (v/v) 
Tween 20 e 5 mmol/l CaCl2. Na linha +, temos a proteína que se ligou ao polissacáridos e que foi 
eluída por fervura com 10 % (p/v) SDS. Na linha m temos representado o padrão constituído por 
proteínas de massas moleculares conhecidas (GE Healthcare), nomeadamente a de 14, 20 e 30 kDa. 

 

5.2.13. Discussão global 
 

Este trabalho mostra que a CtCBM11 se liga preferencialmente a glucanos com ligações 

mistas β-1,3-1,4, embora apresente também considerável afinidade para polímeros de glucose 

com ligações exclusivas β-1,4. A CtCBM11 não apresenta qualquer afinidade para glucanos 

contendo somente ligações β-1,3. A especificidade ao ligando reflecte a especificidade ao 

substrato dos módulos catalíticos associados, GH26 e GH5, que actuam especificamente em 

glucanos de ligações β-1,3-1,4- ou β-1,4, respectivamente. A estrutura tridimensional do 

CtCBM11 conciliada com os estudos de mutagénese dirigida mostraram que a fenda profunda 

identificada na estrutura da proteína constitui o local de interacção com o ligando e que os 

resíduos Tyr-22, Tyr-53 e Tyr-129 desempenham a função fulcral no reconhecimento ao 

carbohidrato. Os resíduos Tyr-53 e Tyr-129 estão localizados paralelamente na fenda do 

CtCBM11, sendo que o Tyr-129 está conservado em todos os membros da família 11 dos 

CBMs. Embora a Tyr-22 esteja presente apenas em duas das quatro proteínas da família 11 

dos CBMs que se conhecem, é possível que a posição ocupada por este resíduo e a sua 

alteração reflicta as diferenças na especificidade ao ligando nos outros módulos de CBM11. É 

importante verificar que a mutação desta tirosina (Tyr-22) origina uma pronunciada redução 

na afinidade pelos polissacáridos, maior do que a verificada para a Tyr-53 e Tyr-129. 
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Globalmente, os resultados apresentados neste capítulo demonstram que as diferenças na 

especificidade aos substratos apresentadas pelos dois domínios catalíticos na Lic26A-Cel5E, 

influenciam, ambos, a especificidade do ligando do CBM11 associado. Além disso, este 

estudo mostra pela primeira vez a existência de CBMs que apresentam especificidade para 

polímeros de glucose contendo ligações mistas β-1,3 e β-1,4 numa única fenda.  
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Capítulo VI 
 

A estrutura da coesina do tipo II do Clostridium 

thermocellum: Determinantes moleculares de especificidade 
em complexos coesina-doquerina 
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6. A estrutura da coesina do tipo II do Clostridium thermocellum: 

Determinantes moleculares de especificidade em complexos coesina-

doquerina 
 

6.1. Introdução 
 

A degradação dos hidratos de carbono da parede celular vegetal requer a acção 

concertada de um extenso consórcio de glicósido hidrolases, liases e esterases microbianas, 

constituindo um importante processo biológico com considerável interesse industrial. Embora 

as enzimas produzidas por microrganismos de biótipos aeróbios e anaeróbios sejam, do ponto 

de vista estrutural e funcional, em tudo semelhantes, verifica-se que a sua estratégia de 

actuação durante o processo de hidrólise é diferente. As bactérias e os fungos aeróbios 

secretam hidrolases capazes de degradar a parede celular vegetal que desempenham uma 

sinergia funcional mas não estão associados fisicamente, ou seja, actuam de forma individual. 

Pelo contrário, as enzimas sintetizadas pelos microrganismos anaeróbios surgem fisicamente 

associadas, em complexos celulolíticos multi-enzimáticos de elevada massa molecular, que 

estão normalmente associados ao microrganismo e que se denominam por celulossomas 

(Fontes et al., 1995). Um dos paradigmas para descrever e caracterizar os sistemas integrados 

de celulases e hemicelulases é o complexo multi-enzimático secretado pela bactéria anaeróbia 

termófila Clostridium thermocellum (Bayer et al., 2004). A associação íntima das proteínas 

dentro do celulossoma melhora a sinergia entre as várias enzimas fazendo com que o 

complexo hidrolítico seja um dos sistemas de degradação das paredes celulares vegetais mais 

eficientes que se conhece (Fierobe et al., 2001; Fierobe et al., 2005). De facto, o celulossoma 

representa um sistema organizado de enzimas que promove a acção cooperativa enzimática e 

o direccionamento mais eficiente dos substratos. 

Estudos sobre o sistema de degradação da parede celular vegetal pelo C. thermocellum 

têm fornecido valiosos conhecimentos sobre o mecanismo de organização enzimática no 

celulossoma e da forma como este se associa com a parede celular da bactéria. O celulossoma 

estrutura-se pela interacção de nove subunidades enzimáticas a uma proteína não catalítica 

denominada por CipA (Béguin e Alzari, 1998). Neste complexo termo-estável, a proteína de 

integração celulossomal, a CipA, possui nove módulos homólogos repetidos, designados de 

coesinas do tipo I, os quais se ligam a domínios doquerina do tipo I, constituídas por uma 

sequência repetida de 23 resíduos, que estão presentes nas várias subunidades catalíticas 

celulossomais (Bayer et al., 2004). Como não existe uma especificidade significativa entre as 
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coesinas e as doquerinas do tipo I, cada celulossoma compreende um reportório diferente de 

nove enzimas e assim a composição destes complexos é estabelecida pelo nível de expressão 

dos vários componentes celulossomais (Yaron et al., 1995). A recente sequenciação do 

genoma do C. thermocellum revelou que existem cerca de 71 proteínas contendo doquerinas 

do tipo I, o que demonstra a complexidade do sistema enzimático produzido por esta bactéria. 

Por outro lado, a interacção do celulossoma à superfície da bactéria é orquestrada por quatro 

proteínas, a SbdA, a Orf2p, a OlpB e a Novel 2, as quais interagem com a parede celular do 

C. thermocellum por intermédio dos domínios SLH (Leibovitz e Béguin, 1996; Leibovitz et 

al., 1997). Estas proteínas possuem coesinas do tipo II, que associam o celulossoma à 

superfície da bactéria por ligação à doquerina do tipo II presente na parte C-terminal da CipA 

(Figura 6.1).  
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Orf2C2Orf2C1Orf2C1

 

Figura 6.1. Representação esquemática dos policelulossomas do C. thermocellum (adaptado da 
figura original publicada por Pinheiro et al., 2007). Nesta figura encontramos representadas as 
quatro proteínas que permitem a ligação do celulossoma à superfície da bactéria, a SdbA, a Orf2p, a 
OlpB e a Novel 2, respectivamente. Além disso, encontra-se representada uma proteína extracelular de 
ancoramento de sete celulossomas via CipA (Ext). 
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A sequência do genoma do C. thermocellum evidenciou a presença de uma quinta 

proteína contendo 7 coesinas do tipo II com um péptido de sinalização e sem doquerina do 

tipo I, o que sugere tratar-se de uma proteína extracelular de ancoramento de sete 

celulossomas via CipA. Assim estas proteínas contendo domínios múltiplos de coesina do 

tipo II contribuem para a formação dos denominados policelulossomas. Colectivamente, as 

cinco proteínas de ancoragem identificadas no genoma do C. thermocellum possuem 15 

domínios de coesinas do tipo II, o que contrasta com as duas doquerinas do tipo II na CipA 

(Figura 6.1). A comparação da estrutura primária das coesinas e doquerinas do C. 

thermocellum revela uma limitada similaridade entre os tipos I e II ao nível das coesinas 

(~20%) e das doquerinas (~30%) (Mechaly et al., 2001), o que é consistente com a verificada 

ausência da especificidade cruzada entre os pares de coesina-doquerina dos tipos I e o II.  

A elucidação dos determinantes moleculares que controlam a especificidade do 

reconhecimento coesina-doquerina é crucial para compreender o mecanismo de estruturação 

do celulossoma e da sua interacção à superfície da bactéria. As estruturas tridimensionais de 

algumas coesinas do tipo I do C. thermocellum, nomeadamente a segunda e a sétima, foram 

determinadas por Shimon et al. (1997) e Tavares et al. (1997), respectivamente. As estruturas 

das coesinas do tipo I organizam-se num conjunto de nove cadeias β apresentando uma 

tipologia de sanduíche β. Por outro lado, a estrutura tridimensional da doquerina I, resolvida 

por NMR, apresenta duas hélices α, e um motivo EF-hand (Lytle et al., 2001). Na segunda 

coesina da CipA, as cadeias β encontram-se dispostas em duas folhas, constituídas por 4 e 5 

cadeias β em alinhamento antiparalelo (Shimon et al., 1997). Estas duas folhas são 

constituídas pelas cadeias β 8, 3, 6 e 5, e pelas cadeias β 9, 1, 2, 7, e 4, respectivamente, 

reencontrando-se a cadeia β 9 da extremidade carboxílica (C-) e a cadeia β 1 da extremidade 

amínica (N-), alinhadas de forma paralela, e as restantes cadeias β em alinhamento 

antiparalelo (Shimon et al., 1997). A estrutura da coesina 7 da CipA é muito semelhante à 

coesina 2 sendo que as diferenças topológicas poderão dever-se essencialmente ao facto de a 

sua sequência primária ser relativamente diferente, uma vez que as coesinas dos extremos da 

CipA, especialmente a coesina 1, 2, e 9 apresentam uma sequência primária menos 

conservada que as coesinas centrais, que apresentam similaridade de cerca de 95 % (Tavares 

et al., 1997). A resolução da estrutura do complexo coesina-doquerina do tipo I foi um passo 

importante para a compreensão dos determinantes moleculares responsáveis pela formação do 

complexo multi-enzimático de celulases e hemicelulases secretado pelo C. thermocellum 

(Carvalho et al., 2003). Embora seja conhecida a estrutura das coesinas do tipo II do 
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Acetivibrio cellulolyticus (Noach et al., 2003) e do Bacteroides cellulosolvens (Noach et al., 

2005), até ao momento deste projecto era desconhecida a estrutura do complexo coesina-

doquerina do tipo II do C. thermocellum, impedindo o esclarecimento dos determinantes 

moleculares de especificidade em complexos do tipo I e II. Desta forma este capítulo teve 

como objectivo determinar a estrutura tridimensional da coesina do tipo II do C. 

thermocellum. Os resultados sugerem que a face que compreende as cadeias 8-3-6-5 da 

estrutura da coesina do tipo II do C. thermocellum, constitui a plataforma de interacção com a 

doquerina do tipo II. 

 

6.2. Resultados e Discussão 
 

6.2.1. Clonagem do gene codificador da coesina do tipo II do C. thermocellum em 

pET-21a 
 

De forma a hiper-expressar a coesina II do C. thermocellum em E. coli, produziu-se uma 

versão truncada da enzima SdbA correspondente à região deste módulo, utilizando-se a 

tecnologia do DNA recombinante. O gene codificador do domínio coesina da SdbA (resíduos 

29-191), designada de coesina do tipo II (CtCohII), foi amplificado por PCR a partir do DNA 

genómico do C. thermocellum utilizando os iniciadores que foram desenhados a partir da 

sequência génica do C. thermocellum disponível no GenBank (portal NCBI: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov), com o número de acesso U49980 (Quadro 6.1 e 6.2) (Figura 

6.2). 

 

Quadro 6.1. Iniciadores utilizados na amplificação do gene codificador da coesina do tipo II do 
C. thermocellum. Os locais de reconhecimento das enzimas de restrição desenhadas nas terminações 
5’ encontram-se assinaladas a negrito.  

Gene Iniciadores Sequência nucleótidica 

F(A) 
5’-CTCGCTAGCGATAAAGCCTCGAGC-3’             

                          NheI 
CohII 

R(B) 5’-CACCTCGAGATCCGGCTGTATTAC-3’ 
                          XhoI 
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F(A)

R(B)

F(A)

R(B)

F(A)

R(B)

 

Figura 6.2. Sequência nucleotídica e aminoacídica da CtCohII do C. thermocellum, que se 
encontra registada no GenBank com o número de acesso U49980 (Portal NCBI: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). A região de emparelhamento dos iniciadores utilizados para 
amplificação do gene codificador desta proteína encontram-se assinalados F(A) (verde) e R(B) (azul). 
 

Quadro 6.2 Parâmetros da reacção de PCR utilizada para amplificação do gene codificador da 
CtCohII do C. thermocellum. 

Parâmetros do Ciclo de PCR 

Segmento 
Total de 
Ciclos 

Temperatura Tempo  

Desnaturação inicial 1 94 ºC 4 minutos 

Desnaturação 93 ºC 30 segundos 

Emparelhamento 60 ºC 1 minuto 

Elongação 

30 

72 ºC 45 segundos 

Elongação final 1 72 ºC 10 minutos 

Manutenção 1 20 ºC ∞ 

 

Após a reacção de PCR, as diferentes amostras foram sujeitas a uma electroforese em 

gel de agarose de 1 % (p/v) (Secção 3.7.1) e o fragmento resultante da amplificação, com 490 

pb, codificador da proteína CtCohII, foi recuperado do gel de acordo com a metodologia 

referida na Secção 3.7.4. Após a recuperação do fragmento de DNA procedeu-se à reacção de 

poliadenilação (Secção 3.5.5) e correspondente ligação do ácido nucleico ao vector de 

clonagem pGEM® –T Easy (Promega), tal como o descrito na Secção 3.6.2.1, tendo-se gerado 
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o plasmídeo recombinante denominado por pC1-Gem. Finalmente, o fragmento de DNA 

inserido neste vector foi sujeito a uma digestão dupla, com as endonucleases de restrição NheI 

e XhoI (Secção 3.6.1), para excisão do fragmento de 490 pb. Os produtos da reacção de 

restrição foram sujeitos a uma electroforese em gel de agarose a 1% (p/v) (Secção 3.7.1), que 

permitiu identificar as bandas de DNA relativas ao fragmento correspondente à proteína 

CtCohII e ao vector (pGEM). 

Após a purificação do DNA a partir do gel de agarose, procedeu-se à sua ligação ao 

vector de expressão procariótica pET-21a, previamente digerido (Secção 3.6.1) com NheI e 

XhoI, (Secção 3.6.2.2), de forma a gerar o plasmídeo recombinate pC1. A reacção de ligação 

decorreu conforme descrito na Secção 3.6.4 sob acção da T4 DNA ligase. O DNA plasmídico 

das colónias geradas pela transformação de células XL10Gold (Secção 3.8.2) com a ligação 

anterior, foi extraído conforme descrito na Secção 3.5.1.2. Para confirmar a ausência de 

mutações no produto de PCR que possa ter ocorrido durante a amplificação, o gene CohII, 

clonado em pET-21a, foi sequenciado recorrendo aos serviços da empresa STAB VIDA 

(Portugal).  

A clonagem efectuou-se para que a proteína recombinante possuísse uma cauda de seis 

histidinas na extremidade carboxílica (C-). Esta característica permitirá a sua purificação por 

cromatografia de afinidade com iões níquel imobilizados.  

 

6.2.2. Hiper-expressão da CtCohII em E. coli 
 

Para concretizar a hiper-expressão da CtCohII em E. coli, o plasmídeo recombinante 

pC1 em que o gene codificador da CtCohII se encontra sob o controlo do promotor T7, foi 

utilizado para transformar células E. coli BL21(DE3) (Novagen) (Secção 3.8.2). As células 

recombinantes foram inoculadas em meio LB (Secção 3.3), suplementado com 100 µg/ml de 

ampicilina (Secção 3.4) e incubadas a 37 ºC a 200 rev/min. No momento em que a cultura 

microbiana atingiu uma densidade óptica de 0,5-0,6 a 595 nm, a expressão do gene Coh do C. 

thermocellum foi induzida por adição de IPTG à concentração final de 1 mmol/l (Secção 

3.12.2). A expressão prolongou-se por 4 horas a 37ºC e a 200 rev/min, e os níveis de 

solubilidade atingidos foram avaliados por análise SDS-PAGE (Secção 3.13.3) dos extractos 

celulares solúveis e insolúveis obtidos após sonicação tal como referido na Secção 3.12.3. Na 

Figura 6.3 encontram-se representados os extractos proteicos de E. coli após indução com 

IPTG onde é possível observara a hiper-expressão da proteína recombinante CtCohII. As 

fracções solúveis dos sedimentos celulares foram obtidas por centrifugação da suspensão 
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bacteriana resultante da adição de um volume 1/50 do volume original do tampão 50 mmol/l 

de Hepes, 1 mol/l de NaCl e 10 mmol/l de Imidazol, pH 7,5, após ultra-sonicação.  

 

1 2 3

Proteína recombinante CtCohII

1 2 31 2 3

Proteína recombinante CtCohII

 

Figura 6.3. Análise por SDS-PAGE dos extractos celulares da estirpe de E. coli recombinante a 
expressar a CtCohII. Na linha 1 o marcador de massa molecular LMW (GE Healthcare). Na linha 2 
encontra-se representado as proteínas de E. coli antes da indução com IPTG e na linha 3 as proteínas 
de E. coli após 4 horas de indução com IPTG. A banda proteica corresponde à CtCohII encontra-se 
assinalada. 
 

6.2.3. Purificação da CtCohII recombinante produzida em E. coli BL21(DE3) 

 

Uma vez que as bactérias recombinantes de E. coli BL21(DE3) expressam a proteína 

recombinante sob a forma solúvel, procedeu-se à sua purificação por cromatografia de 

afinidade com metal imobilizado utilizando o sistema HisTrap (GE Healthcare), acoplado a 

um cromatógrafo ÄKTA FPLC (Secção 3.12.5.1.2). A fracção proteica solúvel foi filtrada 

utilizando um filtro GHP Acrodisc 0,45 µm (Pall – Gelman), para remoção de partículas não 

recolhidas na centrifugação anterior e previamente à injecção da amostra na coluna de 

cromatografia. A eluição das fracções da proteína recombinante ocorreu durante a lavagem da 

coluna com um gradiente de concentração crescente de imidazol, tal como referido na Secção 

3.12.5.1.2. As fracções eluídas da coluna foram analisadas por electroforese em géis de 

poliacrilamida (Secção 3.13) desnaturante e não desnaturante, para avaliação do grau de 

pureza e homogeneidade conformacional. 

Uma vez que a solução em que a proteína foi eluída possui uma elevada concentração de 

imidazol (entre 200 a 300 mmol/l), efectuou-se uma dessalinização de forma a remover esta 

molécula e manter a proteína numa solução tampão IEX A (Secção 3.12.5.2), à qual foi 
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adicionado 1 mmol/l da CaCl2. A dessalinização ocorreu em colunas PD-10 (GE Healthcare), 

com matriz Sephadex G-25 (GE Healthcare), tal como descrito na Secção 3.12.5.4.  

Para aumentar o grau de pureza da proteína recombinante, procedeu-se a uma 

cromatografia de permuta aniónica, de acordo com o descrito na Secção 3.12.5.2. Assim, 

realizaram-se duas injecções de 10 ml cada, correspondendo cada injecção à proteína 

purificada anteriormente a partir de 8 litros de cultura bacteriana recombinante. Após este 

passo cromatográfico, as diferentes fracções eluídas foram analisadas por electroforese não 

desnaturante e desnaturante em géis de poliacrilamida, para avaliar o grau de pureza e 

homogeneidade atingido (Figura 6.4). As fracções mais puras da proteína foram concentradas 

até 24 g/l em 1 mmol/l de CaCl2, após terem sofrido três lavagens na mesma solução (Secção 

3.12.5.6) A concentração de proteína foi determinada de acordo com o descrito na Secção 

3.12.5.6.  

 

Figura 6.4. Fracções da coesina II recolhidas após cromatografia de permuta 
aniónica. As fracções colhidas durante a eluição foram analisadas por electroforese em gel 
desnaturante (16% T, 3% C) (Painel A) e não desnaturante (10% T, 3% C) (Painel B). P representa o 
marcador de massa molecular LMW (GE Healthcare) (Painel A) ou a ASB-fracção V a uma 
concentração de 1 mg/ml (Painel B). As linhas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de ambos os painéis, correspondem às 
fracções eluídas durante a purificação.  
 

6.2.4. Ensaio de cristalização da proteína CtCohII 
 

6.2.4.1. Produção de cristais 

 

Para identificação das condições de cristalização da proteína CtCohII utilizaram-se os 

kits de cristalização Crystal Screen HR2-110 (Hampton Research), Crystal Screen 2 HR2-

112 (Hampton Research), PEG/Ion Screen™ HR2-126 (Hampton Research) e o Clear 

Strategy ScreenTM I e II MD1-14 e MD1-15 (Molecular Dimensions) (Secção 3.3.4.7). A 

formação de cristais foi testada com a proteína a uma concentração de 24 g/l e de 12 g/l, tendo 

a diluição sido efectuada em água Sigma contendo 1 mmol/l de CaCl2. Os ensaios de 

cristalização decorreram a 19 ºC e as placas de cristalização foram mantidas à mesma 

1 2 2 3 3 P 1 4 4 5 5 6 6 P P 

A B 
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temperatura durante 2-3 dias, após o qual se constatou o aparecimento de cristais na condição 

5% (p/v) de isopropanol e 2 mol/l sulfato de amónio, que corresponde à solução nº 5 do 

Crystal Screen 2 HR2-112 (Hampton Research) e na condição 0,2 mol/l do tartarato de 

potássio e sódio e 20 % (v/v) de PEG 3350, correspondente à solução 37 PEG/Ion Screen TM 

HR2-126 (Hampton Research). 

 

6.2.4.2. Avaliação preliminar dos cristais  

 

A avaliação preliminar dos cristais foi efectuada em colaboração com o grupo da 

Professora Maria João Romão, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa. Nesta fase, foram testados os cristais que apresentavam melhores características 

morfológicas, que foram obtidos na concentração de 12 g/l na condição nº 5 do Crystal Screen 

2 HR2-112 (Hampton Research) referida anteriormente. Os cristais foram congelados na 

presença de 30 % (v/v) de glicerol. Nesta análise preliminar os cristais apresentavam um 

padrão de difracção de 2,50 Å para exposições de 10 minutos.  

 

6.2.4.3. Resolução da estrutura tridimensional da coesina do tipo II 

 

A resolução da estrutura tridimensional da coesina do tipo II foi efectuada em 

colaboração com o grupo da professora Maria João Romão, da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Dados relativos ao padrão de difracção dos 

cristais obtidos na condição 5 do Crystal Screen 2 HR2-112 (Hampton Research) foram 

recolhidos na ID14-2 do ESRF (European Synchorotron Radiation Facility, Grenoble, França, 

e a estrutura final foi refinada à resolução de 1,8 Å. Os dados colhidos foram analisados 

recorrendo aos programas MOSFLM e SCALA da CCP4 (Collaborative Computational 

Project, Number 4, 1994).  

A análise dos cristais da CtCohII revelou que pertenciam ao grupo espacial P6322, com 

os parâmetros unitários da célula a = b = 79,7 Å e c = 101,7 Å. A estrutura da CtCohII foi 

resolvida utilizando uma combinação dos métodos MIR (Multiple-isomorphous replacement) 

e MAD (Multiple-wavelenght anomalous dispersion). As coordenadas da estrutura resolvida 

neste trabalho, ou seja, da CtCohII, estão depositadas no Protein Data Bank 

(http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do) com o seguinte número de acesso: 2BM3.  
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6.2.5. Estrutura tridimensional da CtCohII 
 

A CtCohII apresenta uma estrutura elíptica com uma α-hélix e várias cadeias β 

formando dois grupos de folhas β alinhadas num alongado barril β (ou num formato de 

sanduíche β) que apresenta uma estrutura clássica do tipo super-enrolada (Figura 6.5 a). As 

duas folhas compreendem as cadeias β 9 (Glu-161 - Ile-163), β 1 (Ser-8 - Phe-13), β 2 (Gly-

21 - Asn 31), β 7 (Ser-114 – Ile-124) e β 4 (Leu-50 – Val-53) numa das faces e as cadeias β 5 

(Ile-81 - Ala 84), β 6 (Ile-92 - Ala 98), β 3 (Ala-37 – Val-44) e β 8 (Thr-147 – Asp-151) na 

outra superfície. A hélix α (Ile-102 – Thr-108) está localizada entre as cadeias β 6 e 7. As 

cadeias 1 e 9 estão alinhadas de uma forma paralela em relação uma à outra, enquanto que as 

restantes cadeias β estão dispostas numa forma anti-paralela. Nas cadeias β 4 e β 8 foi 

também observado duas regiões interrompidas, denominadas de “β-flaps”. A utilização do 

programa DALI, revelou que a estrutura da CtCohII apresenta elevada identidade com a 

estrutura tridimensional da CtCohII do Acetivibrio cellulolyticus (AcCohII) pertencente à 

subunidade celulossomal ScaB (Noach et al., 2003), apresentando um desvio de cerca de 1,1 

Å traçado em cerca de 159 resíduos. A CtCohII possui também, alguma semelhança em 

relação ao segundo e sétimo domínios coesina do tipo I da CipA do C. thermocellum, com um 

desvio de cerca de 1,67 Å para 103 resíduos (Figura 6.5 b). Além disso, a CtCohII apresenta 

uma estrutura similar a muitos módulos de ligação a hidrato de carbonos (CBMs) pertencentes 

às famílias 2, 4, 6, 9, 15, 17, 22, 27, 28, 29, 32, 34 e 36, que compreendem duas folhas β e 

que adoptam uma configuração clássica super-enrolada (Boraston et al., 2004). A 

similaridade com os CBM da família 2 é particularmente marcada. A estrutura tridimensional 

apresentada pelos CBMs da família 2 e pelas coesinas quer do tipo I quer do tipo II, é 

consistente com um relacionamento evolucionário comum entre estas proteínas, indicando 

que elas possam ter divergido de um ancestral comum. A superfície de reconhecimento para 

hidratos de carbono ou proteína, respectivamente nos CBMs e nas coesinas, podem ter 

surgido pela existência de pressões selectivas diferentes. 
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Figura 6.5. Estruturas tridimensionais das coesinas do C. thermocellum. (a) A estrutura da 
CtCohII, obtida no âmbito deste trabalho, em que as cadeias se encontram coloridas de azul na 
terminação N e a vermelho na terminação C. (b) Uma sobreposição da CtCohII (a verde) com a 
coesina do tipo II do A. cellulolyticus a verde mostarda e o complexo coesina-doquerina tipo I do C. 
thermocellum a vermelho e cinzento escuro, respectivamente.  
 

6.2.6. Diferenças estruturais entre as coesinas do tipo I e do tipo II 
 

Apesar de existir uma reduzida similaridade entre as sequências das coesinas do tipo I e 

do tipo II, as suas estruturas tridimensionais são muito semelhantes (Figura 6.5 b). Ambas as 

proteínas são constituídas por duas folhas β compreendendo as mesmas cadeias β que 

essencialmente se sobrepõem no espaço tridimensional. As diferenças mais significativas na 

estrutura tridimensional das duas proteínas são as seguintes: a cadeia β 4 na CtCohII é menor 

que a cadeia β correspondente na CtCohI e a ansa que liga as cadeias β 4 e 5 é 

consideravelmente maior na coesina do tipo II do que na do tipo I. De facto, na CtCohII os 

primeiros 17 resíduos desta ansa, que se estendem do resíduo Asp-54 até à Arg-70, ocupam 

uma posição completamente diferente na região equivalente das coesinas do tipo I, que 

compreendem a extremidade C- da cadeia β 5. Por outro lado, a hélix α entre as cadeias β 6 e 

7 na CtCohII está ausente nas coesinas do tipo I. A última cadeia β da coesina do tipo I está 

interrompida por uma pequena ansa constituída por três aminoácidos, enquanto que a cadeia β 

9 na CtCohII é muito menor sendo que a pequena ansa está ausente na estrutura secundária. 

Possivelmente, as diferenças funcionais mais significativas entre as estruturas das 

coesinas I e II são a orientação das cadeias β 8 e 5 e a ansa de ligação das cadeias β 7 e 8. A 

cadeia β 8 da coesina do tipo I está numa orientação planar com as outras cadeias β que 

constituem esta face da proteína. Assim, nenhum dos aminoácidos na cadeia β 8 contribui 
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para a interacção com o ligando que está centrada em redor das cadeias β 3, 5 e 6. Pelo 

contrário, a cadeia β 8 na CtCohII está inclinada em relação às outras cadeias na folha e, 

assim, alguns dos resíduos desta folha podem contribuir para o reconhecimento da doquerina. 

Na CtCohII, a cadeia β 8 é consideravelmente mais curta do que a cadeia equivalente na 

coesina do tipo I, enquanto que a ansa de ligação das cadeias β 7 e 8 é maior e apresenta uma 

conformação diferente às coesinas da CipA. Assim, em semelhança com o que acontece com 

a décima primeira coesina do tipo II da proteína de integração do B. cellulosolvens, a cadeia β 

5 está elevada cerca de 2-4 Å relativamente à região correspondente nas coesinas do tipo I do 

C. thermocellum. Como referido por Noach et al. (2005), esta alteração estrutural da cadeia β 

5 pode influenciar a localização da doquerina nas interacções do tipo II relativamente ao 

complexo coesina/doquerina do tipo I. 

A resolução da estrutura do complexo coesina-doquerina do tipo I foi um primeiro passo 

na compreensão dos mecanismos moleculares responsáveis pela formação e estruturação do 

celulossoma., sugerindo, também, como o complexo coesina-doquerina do tipo II se pode 

eventualmente formar. O local de ligação à doquerina na coesina do tipo I consiste 

essencialmente numa superfície planar compreendendo as cadeias β 3, 5 e 6. Dadas as 

semelhanças na estrutura tridimensional apresentada pela CtCohII e pela coesina do tipo I é 

muito provável que a localização da superfície de ligação à doquerina nesta duas proteínas 

esteja conservado (Figura 6.5.b). No entanto, a estrutura do complexo coesina-doquerina do 

tipo I sobreposta com a CtCohII conduz a alguns choques espaciais entre as duas estruturas. O 

esqueleto da Arg-23 da doquerina pode colidir com a cadeia lateral do Asp-85, enquanto que 

o grupo guanidina da Arg-23 estabelece contactos desfavoráveis com a Thr-137 e Ser-139 da 

CtCohII. É possível que a Ala-28 nas doquerinas do tipo II, correspondente ao resíduo Arg-23 

nas doquerinas do tipo I (Pagès et al., 1997), não estabeleça contactos desfavoráveis com a 

CtCohII visto que o aminoácido é consideravelmente menor que a arginina. O estudo do 

presumível local de ligação da CtCohII (cadeias β 3, 5 e 6) à doquerina, sugere a existência de 

diferenças na especificidade ao ligando demonstrada pelas coesinas do tipo I e do tipo II. 

Assim, enquanto que a superfície electrostática do local de interacção ao ligando na coesina 

do tipo I é predominantemente de carga negativa, a região correspondente na CtCohII possui 

uma ligeira carga positiva (Figura 6.6).  
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Figura 6.6. Visão ortogonal das potenciais superfícies electrostáticas da sétima coesina da CipA 
do tipo I do C. thermocellum (Carvalho et al., 2003), da coesina do tipo II resolvida neste 
trabalho e a coesina do tipo II do A. cellulolyticus (Noach et al., 2003). A figura foi obtida através 
do programa PyMOL (http://pymol.sourceforge.net). A posição do domínio da doquerina, resultante 
da sobreposição do complexo do tipo I (Carvalho et al., 2003), está apresentada em forma de hélice a 
verde.  
 
 

É interessante verificar que a face da CtCohII que não interage com a doquerina é 

carregada positivamente, o que pode facilitar as interacções com as superfícies das bactérias 

carregadas negativamente e desta forma orientar a interacção com o ligando à folha β exposta 

na direcção do solvente prevenindo a destabilização entre a ligação do celulossoma e a parede 

celular da bactéria. Esta superfície carregada positivamente é, no entanto, também evidente na 

coesina do tipo I. Pelo contrário, na folha oposta, os três resíduos polares, Asn-37, Asp-39 e 

Glu-131 nas coesinas do tipo I que estabelecem pontes de hidrogénio directas a Ser-45 e Thr-

46 da doquerina associada não estão conservados na CtCohII, o que é consistente com a 

ausência dos hidroxi-aminoácidos na posição equivalente nas doquerinas do tipo II (Pagès et 

al., 1997; Schaeffer et al., 2002). Quando se sobrepõem a CtCohII com o complexo coesina-

doquerina do tipo I vemos que as cadeias laterais (que estão expostas ao solvente) dos 

aminoácidos pertencentes às cadeias β 3, 5 e 6 parecem desempenhar uma função no 

reconhecimento ao ligando: Gln-40, Asn-42, Ile-81, Ile-83, Ile-92, Asn-94, Ala-96 e Ala-98. 

É interessante verificar que a cadeia β 8, que compreende o componente final da folha β 1, 

está inclinada para dentro fazendo com que as cadeias laterais da Gln-148 e Phe-150 possam 
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também desempenhar uma função importante na interacção com o ligando. Finalmente, a Ser-

100, que possui uma cadeia lateral com dupla conformação e está localizada na ansa entre a 

cadeia β 6 e a hélice α, pode igualmente contribuir para o reconhecimento ao ligando.  

A importância funcional dos aminoácidos que se encontram no suposto local de ligação 

da CtCohII pode ser compreendida através da comparação da sequência primária de sete 

coesinas do tipo II do C. thermocellum presentes nas proteínas SdbA, OlpB e Orf2 (Leibovitz 

e Béguin, 1996) (Figura 6.7).  

 

 

Figura 6.7. Alinhamento da sequência primária das coesinas do tipo II do C. thermocellum, da 
coesina tipo II N-terminal do A. cellulolyticus (Ac) e a décima primeira coesina do tipo II do B. 

cellulosolvens (Bc). Os resíduos da SdbA que parecem estar envolvidos no reconhecimento à 
doquerina estão identificados com um asterisco. Os resíduos são: Gln-40 (Q), Asn-42 (N), Ile-92 (I), 
Asn-94 (N), Thr-137 (T), Pró-141 (P) e Phe-150 (F). Elementos da estrutura secundária da CtCohII 
estão apresentados correspondendo às setas para as cadeias β e ao cilindro para a hélice α. O 
alinhamento foi realizado no software disponibilizado pelo portal: 
http://bioinfo.genepoletoulouse.prd.fr/multialin.html. 
 

Assim, os resíduos Gln-40, Ile-92, Asn-94, e Pro-141 são invariáveis, enquanto que o 

Asn-42, o Thr-137 e o Phe-150 estão conservados em seis, cinco e quatro nas outras coesinas 

pertencentes ao C. thermocellum, respectivamente. Esta observação sugere a existência de 
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uma plataforma comum de interacção com a doquerina e conservação ao nível dos resíduos 

que estão directamente envolvidos na ligação. 

Tal como a coesina do tipo II da SdbA, as coesinas da OlpB e ORF2 mostraram que se 

ligam à doquerina do tipo II da CipA (Leibovitz e Béguin, 1996), sendo provável que a 

especificidade das coesinas do tipo II do C. thermocellum seja essencialmente idêntica. 

Assim, podemos predizer que os aminoácidos que interagem com a doquerina associada estão 

altamente conservados, tal como ocorre nas nove coesinas do tipo I da CipA, que todas se 

ligam a doquerinas do tipo I (Bayer et al., 2004). Assim, sugere-se que o Gln-40, a Asn-42, a 

Ile-92, a Asn-94, a Thr-137, a Pro-141 e a Phe-150 (Figura 6.8) podem desempenhar uma 

função chave na ligação da doquerina na CipA e desta forma na ligação do celulossoma na 

superfície do C. thermocellum.  

Além de utilizarmos uma aproximação por comparação das sequências primária e 

terciária para identificar os resíduos da coesina II potencialmente envolvidos no 

reconhecimento à doquerina, se compararmos a estrutura tridimensional da CtCohII com a 

coesina do tipo II do A. cellulyticus (AcCohII), será possível validar a identificação destes 

aminoácidos. Assim, uma sobreposição das duas estruturas (Figura 6.8) mostra que a 

localização espacial dos resíduos anteriormente referidos na CtCohII e AcCohII (resíduos 

apresentados entre parênteses) estão conservados: Gln-40 (Gln-38), Asn-42 (Asn-40), Asp-85 

(Asp-81), Ile-92 (Ile-88), Asn-94 (Asn-90), Thr-137 (Thr-132), Pro-141 (Pro-137) e Phe-150 

(Phe-146). Assim, todos os aminoácidos que são invariáveis ou altamente conservados nas 

coesinas do tipo II do C. thermocellum estão também conservados nas coesinas do tipo II do 

A. cellulyticus. Estas comparações não oferecem somente uma evidência forte para o papel 

funcional destes resíduos em coesinas do tipo II, que parecem estar a desempenhar uma 

função chave na interacção com o ligando, mas sugerem também que o mecanismo de 

reconhecimento para a formação do complexo coesina-doquerina do tipo II está altamente 

conservado entre bactérias de espécies diferentes.  
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Figura 6.8. Imagem em estéreo divergente da sobreposição da coesina do tipo II do C. 
thermocellum a verde e da coesina do tipo II do A. cellulolyticus, a verde mostarda. Os resíduos 
Gln-40, Asn-42, Asp-85, Ile-92, Asn-94, Thr-137, Pró-141, Phe-150 da coesina II e os equivalentes 
respectivos do A. cellulolyticus indicados no sistema “Ball-and-stick” estão apresentados. A figura foi 
elaborada através da utilização do software MOLSCRIPT (Kraulis, 1991).  

 

6.2.7. Discussão global 
 

No decurso deste trabalho, a estrutura do complexo coesina-doquerina do tipo II do 

celulossoma do C. thermocellum foi resolvida (Adams et al., 2006) (Figura 6.9). Tal como 

descrito neste capítulo, o módulo Coh do tipo II no complexo apresenta uma topologia 

clássica super-enrolada formada por sanduíche β de nove cadeias com um centro hidrofóbico 

extenso e a formação do complexo não promoveu nenhuma alteração estrutural aparente. As 

duas superfícies da sanduíche β compreendem as cadeias 8, 3, 6 e 5 (conhecida como a face 

8−3-6−5) e as cadeias 9, 1, 2, 7, e 4 (face 9−1-2−7-4), respectivamente, em que a cadeia β 9 

(extremidade C-) e a cadeia β 1 (extremidade N-) estão numa posição paralela uma à outra, 

enquanto que as restantes cadeias estão alinhadas numa combinação antiparalela. A única 

hélice α, da estrutura, entre as cadeias 6 e 7, e que interrompe o desenvolvimento normal das 

folhas 4 e 8, que também foi identificada na coesina do A. cellulotycum (Noach et al., 2003) e 

do B. cellulosolvens (Noach et al., 2003; Noach et al., 2005) mantêm a mesma topologia 

aquando da formação do complexo. É interessante verificar que a estrutura do complexo do 

tipo II foi obtida com a doquerina em fusão com o módulo “X”, de função desconhecida mas 

que parece ter uma função primordial na estruturação e estabilidade da proteína. Assim, a 

comparação da SdbA da coesina do tipo II na ausência do módulo XDoc indica que o módulo 

CohII sofre uma alteração configuracional mínima alterando a sua ligação ao módulo XDoc. 

Esta observação é extensível a todos os módulos da coesina do tipo II, dadas as semelhanças 

estruturais da coesina do tipo II da SdbA do complexo e dos módulos coesina tipo II do A. 

cellulotycum e do B. cellulosolvens. 
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A estrutura do complexo coesina-doquerina do tipo II, indica que a ligação é 

estabelecida pela face que compreende as cadeias 8-3-6-5 e a ansa posicionada na hélice entre 

as cadeias 6 e 7 e a estrutura planar formada que incluem ambas as ansas formadas pelas 

hélices da doquerina do tipo II. Os resíduos Ile-93, Ile-95, Ala-108, Ala-110, Ser-112, Tyr-

113, Ile-114, Pro-153 e Phe-162 da coesina do tipo II e Leu-111, Val-114, Ile118, Phe121, 

Thr-124, Ala-141, Met-144, Gln-145, Ile-147, Met-148 e Phe-154 da doquerina do tipo II 

contribuem para o pronunciado carácter hidrofóbico da ligação entre os módulos envolvidos 

no complexo do tipo II. Uma significante rede de pontes de hidrogénio é também responsável 

pela ligação das duas moléculas e inclui contactos directos e mediados pela água entre os 

resíduos envolvidos na ligação. Tal como no complexo do tipo I, dois iões de cálcio 

apresentam uma importante função na especificidade da doquerina do tipo II (Adams et al., 

2006).  

Desta forma, confirmada a hipótese avançada neste trabalho, a face que compreende as 

cadeias 8−3-6−5 da estrutura da coesina do tipo II do C. thermocellum constitui a plataforma 

de interacção com a doquerina do tipo II, tal como apresentado na estrutura do complexo do 

tipo II resolvida por Adams et al. (2006). Alguns dos resíduos que contribuem para o 

pronunciado carácter hidrofóbico da interacção coesina-doquerina tipo II foram anteriormente 

previstos com este trabalho.  
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Módulo X

Coesina do tipo II

Doquerina do tipo II 

Módulo X

Coesina do tipo II

Módulo X

Coesina do tipo II

Doquerina do tipo II 

 

Figura 6.9. Estrutura tridimensional do complexo coesina-doquerina do tipo II. A coesina do tipo 
II está representada a azul acinzentado, a doquerina do tipo II está representada a verde e o módulo X 
de cor rosa avermelhado. As cadeias β do módulo X e da coesina do tipo II estão numeradas a 
amarelo. As terminações N e C estão assinaladas, e os iões cálcio estão figurados nas esferas laranja. 
(Adaptado de Adams et al., 2006)  
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Capítulo VII 
 

O efeito da suplementação enzimática no valor nutritivo de 
dietas à base de Lupinus albus para leitões desmamados 

precocemente 
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7. O efeito da suplementação enzimática no valor nutritivo de dietas à base 

de Lupinus albus para leitões desmamados precocemente 
 

7.1. Introdução 
 

Nos últimos 10 anos a produção suinícola mundial tem aumentado a sua produção a um 

ritmo de 2,8% ao ano (Roppa, 2006), tendo-se procurado incorporar matérias-primas que não 

concorram com a alimentação humana e que possam suprir as exigências dos animais a um 

menor custo, sem diminuir a sua produtividade.  

Devido à encefalopatia espongiforme bovina (BSE) na Europa, a utilização de farinhas 

animais foi proibida na União Europeia (UE), embora as proteínas marinhas continuem a 

serem utilizadas na alimentação de suínos e aves de capoeira. Estes sectores da produção 

animal são grandes consumidores de matérias-primas ricas em proteína e energia, o que 

tenderá a conduzir a um aumento da procura deste tipo de alimento com tendência a agravar o 

seu preço. Desta forma a UE desenvolveu uma política no sentido de promover a produção e a 

utilização de proteaginosas em alimentação animal, nomeadamente ervilha, feijão, tremoço 

doce, girassol e soja, uma vez que os seus grãos apresentam na sua composição química um 

equilíbrio proteína:energia particularmente favorável à alimentação dos animais 

monogástricos, fazendo reduzir os níveis de importação de outras matérias-primas ricas em 

proteína.  

O grão do Lupinus albus doce, de nome vulgar tremoço branco doce, apresenta um 

elevado conteúdo em proteína e gordura, o que o torna uma potencial fonte de proteína e 

energia para dietas à base de cereais para leitões (Gatel, 1994). Contudo, o nível de 

polissacáridos não amiláceos (PNAs) presente nas sementes do Lupinus é consideravelmente 

elevado, quando comparado com outras fontes proteicas vegetais, como é o caso das ervilhas 

e dos grãos de soja (Bach Knudsen, 1997). Como consequência, uma porção considerável da 

energia do Lupinus é digerida no intestino grosso e, desta forma, é aproveitada com menor 

eficiência pelo animal do que a energia absorvida no intestino delgado. A suplementação de 

dietas com enzimas exógenas que degradam os poli e oligossacáridos da parede celular 

vegetal que não são degradados pelo reportório de enzimas endógenas, podem conduzir a uma 

hidrólise dos PNAs no intestino delgado com um efeito positivo na digestibilidade da energia 

(Yin et al., 2000). 

Os alfa-galactósidos da série rafinose são encontrados em grande abundância em 

proteaginosas vegetais como o tremoço, a soja e a ervilha. Encontram-se conteúdos para a 
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rafinose e estaquiose na ordem dos 0,4 % e 2,8% (Mohamed e Rayas-Duarte, 1995), 0,1 % e 

4,6 % (Kim et al., 2003), 0,7 % e 3,1 % (Jones et al., 1999), para o tremoço, para a soja e para 

a ervilha, respectivamente. Os animais monogástricos, bem como os pré-ruminates, são 

incapazes de utilizar os alfa-galactósidos devido à inexistência de enzimas endógenas com 

actividade α-galactosidásica na sua mucosa intestinal. Por outro lado, a presença de α-

galactósidos no tracto digestivo dos animais é ainda responsável pela redução da energia 

metabolizável das proteaginosas e é causadora de flatulência (Gdala et al., 1997). Assim, uma 

possível forma de reduzir estes efeitos antinutricionais, será a inclusão de α-galactosidases 

(EC 3.2.1.22) na dieta, que degradam os α-galactósidos dos alimentos, podendo assim 

aumentar a digestibilidade ileal dos oligossacáridos da série da rafinose (Gdala et al., 1997; 

Pan et al., 2002).  

Este trabalho procurou avaliar o interesse da utilização de α-galactosidases microbianas 

para melhorar o valor nutritivo de dietas de iniciação para leitões contendo um elevado teor de 

Lupinus albus.  

 

7.2. Resultados e Discussão 
 

Para avaliar a capacidade de enzimas exógenas com actividade α-galactosidásica ou 

hemicelulásica para melhorar o valor nutritivo de uma dieta-base de trigo e Lupinus albus cv 

Arès para leitões, foram utilizados três preparados comerciais de enzimas microbianas. Antes 

de se iniciar o ensaio com os animais, foi efectuado um estudo para avaliar a actividade e 

especificidade das enzimas comerciais que iriam ser utilizadas. 

 

7.2.1. Caracterização bioquímica das misturas comerciais de enzimas e 

determinação dos níveis de incorporação das enzimas exógenas nas dietas 
 

As misturas enzimáticas comerciais utilizadas neste estudo foram: a RoxazymeG200, a 

Alpha-Gal1000, e a Safizym-GP (Secção 3.19.1). Segundo a ficha técnica, o 

RoxazymeG200, contém enzimas com níveis elevados de actividade sobre arabinoxilanos e 

em ordem decrescente de actividade sobre β-1,3 e β-1,4 glucanos e celulose. Por outro lado, o 

fabricante indica que o Alpha-Gal1000 actua preferencialmente sobre oligossacáridos da 

série rafinose e estaquiose. Por fim, a Safizym-GP apresenta uma actividade α-

galactosidásica de 100 U/g indicada pelo fabricante.  
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No nosso laboratório efectuou-se um estudo prévio (Centeno, 2006) para avaliar a 

actividade e/ou a especificidade de acção das enzimas comerciais Alpha-Gal1000 e Safizym-

GP, uma vez que as enzimas comerciais utilizadas estão precariamente caracterizadas e 

podem estar associadas a actividades para com outros polissacáridos. Nestas circunstâncias 

torna-se difícil deduzir qual a importância de cada uma das actividades presentes nos 

complexos comerciais, na redução da acção de factores anti-nutritivos particulares, 

nomeadamente na actividade específica sobre oligossacáridos da série rafinose. Por outro 

lado, é difícil contabilizar a importância de potenciais acções sinergísticas das enzimas 

presentes nas referidas misturas. Centeno (2006) determinou a eficácia destes preparados 

enzimáticos na degradação de oligossacáridos purificados (rafinose e estaquiose). Os 

resultados apresentados no Quadro 7.1 mostram que as misturas comerciais possuem uma 

actividade muito elevada para hidrolisar oligossacáridos da série rafinose em especial a 

Alpha-Gal1000. 

 
Quadro 7.1. Actividade catalítica das alfa-galactosidases em estudo sobre alfa-
galactósidos purificados, ao pH óptimo de cada enzima e a 37 ºC.  

 Enzima (U/ml) Enzima (U/g) 
Substrato Alpha-Gal1000 Safizym-GP 

Rafinose 537,02 95,75 (a) 
Estaquiose 564,15 84,00 (a) 

(a) Unidades por g de excipiente (enzima + excipiente). (Adaptado de Centeno 2006) 

 

Após os ensaios bioquímicos realizados aos dois preparados de enzimas, os níveis de 

incorporação na dieta base de trigo com L. albus foram determinados para cada um dos 

regimes (Secção 3.19.1), em que se utilizou 1 ml/kg (v/p) de Alpha-Gal1000 e 5 g/kg (p/p) 

de Safizym-GP. No caso do complexo RoxazymeG200 foi seguida a recomendação 

comercial em que se utilizou 1g/kg (p/p).  

 

7.2.2. Composição química dos regimes experimentais 
 

Os valores determinados para a composição química dos regimes experimentais 

utilizados neste trabalho encontram-se apresentados no Quadro 7.2.  

Os valores apresentados referem-se à média (± desvio padrão) das composições dos 

quatro regimes utilizados, nomeadamente o Rb, o Rb+Sf, o Rb+α-gal e o Rb+Cpx. Podemos 

observar no Quadro 7.2, a maior variabilidade no doseamento das fracções NDF, ADF, e 
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ADL, que apresentam um coeficiente de variação de percentagens de 7,64, 6,67 e 19,34, 

respectivamente. 

 

Quadro 7.2. Composição química do regime base utilizado para testar o efeito da suplementação 
enzimática no valor nutritivo de dietas contendo L. albus para leitões desmamados 
precocemente. (Média ±±±± Desvio padrão) 
 Rb(2) 

Composição química   
Matéria seca (%) 89,61 ± 0,352 
Cinzas (%) 5,47 ± 0,055 
Gordura bruta (%) 8,82 ± 0,659 
Proteína bruta(%) 20,23 ±0,399 
NDF(1) (%) 13,61 ± 1,040 
ADF(1) (%) 5,53 ± 0,369 
ADL(1) (%) 1,21 ± 0,234 
Aminoácidos (%)  
Essenciais  

Treonina 0,75 ± 0,013 
Valina 0,86 ± 0,010 

Metionina 0,70 ± 0,029 
Cistina 0,31 ± 0,010 

Isoleucina 1,41 ± 0,033 
Leucina 1,41 ± 0,033 

Fenilalanina 0,79 ± 0,013 
Lisina 1,39 ± 0,036 

Histidina 0,41 ± 0,005 
Arginina  1,32 ± 0,032 

Metionina+Cistina  1,01 ± 0,037 
Não essenciais  

Ácido aspártico 1,67 ± 0,057 
Serina  0,90 ± 0,034 

Ácido glutâmico 3,92 ± 0,106 
Prolina  1,26 ± 0,051 
Glicina 0,86 ± 0,008 
Alanina 0,83 ± 0,013 

(1)NDF = Fibra detergente neutra, ADF = Fibra detergente ácida, ADL = Lenhina detergente ácida. 
(2)Rb = Regime base ± desvio padrão. 

 

7.2.3. Digestibilidade fecal aparente (DFA) 
 

Os resultados da digestibilidade fecal aparente dos principais constituintes do regime 

estão apresentados no Quadro 7.3. A inclusão de alfa-galactosidases estimulou a ingestão de 

alimento pelos leitões durante o período de medida da digestibilidade fecal aparente, 

verificando-se uma diferença significativa para o regime Rb+α-gal (Quadro 7.3). Isto foi 

evidenciado pelo facto de, ainda que os animais estivessem a uma alimentação igualizada, os 

leitões que receberam o regime base refugavam mais. O nível de ingestão expresso em 
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g/dia/kg de peso vivo foi cerca de 10% superior (P<0,05) nos regimes suplementados com as 

enzimas, sendo 31,9 g/kg, 35,1 g/kg, 36,9 g/kg e 34,1 g/kg para os regimes Rb, Rb+Sf, Rb+α-

gal e Rb+Cpx, respectivamente. A redução de fenómenos de flatulência, como resultado de 

uma melhor degradação dos alfa-galactósidos presentes no L. albus pelas alfa-galactosidases 

exógenas, poderá justificar este incremento na ingestão de alimento (Gdala et al., 1997; Pan et 

al., 2002; Kim e Baker, 2003). 

Pelo contrário, a suplementação enzimática não teve efeito na digestibilidade da matéria 

seca e da proteína bruta do regime (Quadro 7.3). Quando observamos os valores relativos à 

inclusão de enzimas exógenas nos regimes, esta provocou um decréscimo (p<0,01) da 

digestibilidade fecal aparentte (DFA) da fracção NDF em cerca de 20 % do Rb+Sf em relação 

ao Rb, de 12 % do Rb+α-gal em relação ao Rb, e cerca de 10 % do Rb+Cpx em relação ao 

Rb. 

Um decréscimo semelhante verifica-se na digestibilidade da fracção ADF de 38 %, 27 

% e 22,5 % para os regimes Rb+Sf, Rb+α-gal e Rb+Cpx em relação ao Rb, respectivamente. 

 

Quadro 7.3. Efeito da utilização de alfa-galactosidases associadas ou não a um complexo 
enzimático (Roxazyme) no regime de desmame do leitão sobre a digestibilidade fecal aparente. 
 Rb Rb+Sf Rb+αααα-gal Rb+Cpx R DPR(1) 
PI (2) (kg) 7,84 7,99 7,99 8,02 NS 0,82 
PF (2) (kg) 8,21 8,35 8,40 8,31 NS 0,93 
Ingestão       

g/dia 292(a) 321(ab) 338(b) 309(a) • 42 
g/d/kg 31,9(a) 35,1(ab) 36,9(b) 34,1(ab) ∗ 4,0 

DFA       
MS(2) 0,813 0,786 0,806 0,797 NS 0,039 

Cinzas(2) 0,659 0,629 0,640 0,626 NS 0,072 
Energia(2) 0,792 0,771 0,789 0,780 NS 0,045 

GB(2) 0,708 0,706 0,752 0,727 NS 0,076 
PB(2) 0,809 0,786 0,811 0,802 NS 0,049 

NDF(2) 0,649(a) 0,501(b) 0,569(b) 0,582(ab) ∗∗ 0,079 
ADF(2) 0,576(a) 0,357(b) 0,420(b) 0,446(b) ∗∗ 0,115 
HC(2) 0,714(a) 0,565(b) 0,608(b) 0,626(b) ∗∗ 0,078 

CEL(2) 0,573(a) 0,318(b) 0,388(b) 0,424(b) ∗∗ 0,132 
(1)Efeitos: R: regime, ∗: P<0,05, •: P<0,10, NS: não significativo. DPR: desvio padrão da residual. a,b: 

numa mesma linha as médias afectadas por uma mesma letra não são significantemente diferentes.  
(2)PI = Peso inicial, PF = Peso final, MS = Matéria seca, GB = Gordura bruta, PB = Proteína bruta, NDF = 

Fibra detergente neutra, ADF = Fibra detergente ácida, HC = Hemicelulose (NDF-ADF), CEL = Celulose (ADF-
ADL). 

 

A menor digestibilidade fecal aparente das fracções NDF e ADF nos regimes 

suplementados com as enzimas digestivas (Quadro 7.3) é difícil de explicar, principalmente 
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no Rb+Cpx em que se utilizou um complexo com enzimas com actividade celulolítica e 

hemicelulolítica. Em relação ao Rb+α-gal estas diferenças podem-se justificar pelo maior 

nível de ingestão. Sendo que, o aumento do nível de ingestão de alimento pode acelerar a 

velocidade do trânsito digestivo, diminuindo o tempo de permanência dos conteúdos no tubo 

digestivo e portanto o grau de degradação dos constituintes parietais (Stagonias e Pearce, 

1985). No entanto apenas se trata de uma hipótese, não nos permitindo tirar nenhuma 

conclusão.  

É importante ressaltar que os complexos enzimáticos utilizados neste estudo, tiveram 

como objectivo uma actuação directa sobre os oligossacáridos da série rafinose presentes no 

L. albus. Contudo estes hidratos de carbono não fazem parte das fracções da parede celular 

doseadas laboratorialmente, tal como o NDF e o ADF. Por outro lado, há que se considerar 

que os oligossacáridos da série rafinose são potencialmente hidrolisados pelas α-

galactosidases exógenas ao nível do intestino delgado, principalmente no duodeno e jejuno 

(Kim et al., 2003). Este facto levanta-nos a hipótese de que poderá chegar menos substrato 

fermentativo ao intestino grosso, suportando assim a ideia de que possa haver uma menor 

população microbiana com consequente redução do coeficiente de utilização digestiva do 

NDF e ADF nos regimes com as alfa-galactosidases. Deve-se salientar que os oligossacáridos 

que não sofreram acção das enzimas exógenas e persistam na digesta, serão fermentados pelos 

microrganismos residentes no intestino grosso produzindo ácidos gordos voláteis (AGVs). No 

entanto torna-se difícil quantificar o efeito das glicósido hidrolases exógenas sobre esses 

oligossacáridos, por meio de ensaio de digestibilidade. Finalmente, a maior digestibilidade 

das hemiceluloses relativamente à celulose está de acordo com os resultados obtidos por 

Freire et al. (2000), mostrando que, nos suínos, as hemiceluloses são bem digeridas a nível 

fecal enquanto que a celulose é menos degradada.  

 

7.2.4. Digestibilidade ileal aparente (DIA) 
 

Os resultados apresentados no Quadro 7.4, referentes ao ganho de peso e ingestão diário 

de alimento, não apresentam diferenças significativas entre tratamentos, sendo importante 

salientar que, mesmo após a anastomose ileo-rectal os leitões ingeriram por dia mais de 400 g 

de alimento, o que é considerado um bom nível de ingestão. A ausência de efeito significativo 

da suplementação da dieta com α-galactosidases e com o complexo enzimático 

RoxazymeG200 na digestibilidade ileal aparente da PB (Quadro 7.4) e dos aminoácidos 
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(Quadro 7.5) é compreensível, uma vez que estas enzimas não possuem actividade 

proteolítica. Um efeito positivo das alfa-galactosidases sobre a digestibilidade ileal da 

proteína só se pode compreender ao nível da digestibilidade aparente. As α-galactosidases 

podem reduzir a excreção endógena de azoto (N) e assim melhorarem a digestibilidade ileal 

aparente. Os resultados obtidos por Gdala et al. (1997) e Kim et al. (2003), sugerem a 

evidência anterior, uma vez que estes autores mostraram que embora a digestibilidade da 

proteína não tenha sido afectada pela suplementação enzimática, a digestibilidade ileal da 

maioria dos aminoácidos foi melhorada com a adição de α-galactosidases. Assim a 

digestibilidade dos nutrientes parece ser melhorada quando se adicionam α-galactosidases às 

dietas que contem oligossacáridos da família rafinose (Gdala et al., 1997). No entanto os 

nossos resultados não confirmam os obtidos por estes autores. 

 

Quadro 7.4: Efeito da utilização de alfa-galactosidases associadas ou não a um complexo 
enzimático (Roxazyme) no regime de desmame do leitão sobre a digestibilidade ileal aparente. 
 Rb Rb+Sf Rb+αααα-gal Rb+Cpx R DPR(1) 

PI (2) (kg) 9,06 9,43 9,11 8,91 NS 0,84 
PF (2) (kg) 9,92 10,29 9,96 10,10 NS 1,11 
Ingestão       

g/dia 435 454 410 440 NS 58 
g/d/kg 47,7 46,3 43,1 46,2 NS 4,1 

DIA       
MS 0,632 0,679 0,669 0,653 NS 0,090 

Cinzas(2) 0,236 0,324 0,225 0,182 NS 0,220 
Energia(2) 0,645 0,675 0,677 0,671 NS 0,087 

GB(2) 0,705 0,669 0,760 0,737 NS 0,129 
PB(2) 0,669 0,700 0,694 0,694 NS 0,083 

NDF(2) 0,200(a) 0,342(b) 0,301(ab) 0,324(b) • 0,113 
ADF(2) 0,198(a) 0,081(b) 0,041(b) 0,010(b) ∗ 0,161 
HC(2) 0,438 0,519 0,491 0,517) NS 0,090 

CEL(2) -0,433(a) 0,017(b) -0,043(b) -0,087(b) ∗ 0,178 
(1)Efeitos: R: regime,∗: P<0,05, •: P<0,10, NS: não significativo. DPR: desvio padrão da residual. a,b: 

numa mesma linha as médias afectadas por uma mesma letra não são significantemente diferentes.  
(2)PI = Peso inicial, PF = Peso final, MS = Matéria seca, GB = Gordura bruta, PB = Proteína bruta, NDF = 

Fibra detergente neutra, ADF = Fibra detergente ácida, HC = Hemicelulose (NDF-ADF), CEL = Celulose (ADF-
ADL). 
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Quadro 7.5: Efeito da utilização de alfa-galactosidases associadas ou não a um complexo 
enzimático (RoxazymeG200) no regime de desmame do leitão sobre a digestibilidade ileal 
aparente dos aminoácidos do regime. 
 Rb Rb+Sf Rb+αααα-gal Rb+Cpx R DPR(1) 

Essenciais(2)       
MET 0,876 0,885 0,883 0,887 NS 0,031 
CYS 0,695 0,728 0,700 0,692 NS 0,082 
LYS 0,846 0,864 0,885 0,868 NS 0,043 
THR 0,633 0,678 0,701 0,654 NS 0,089 
ARG 0,823 0,846 0,854 0,843 NS 0,044 
ILE 0,712 0,741 0,757 0,739 NS 0,068 
LEU 0,740 0,768 0,768 0,758 NS 0,067 
VAL 0,677 0,709 0,722 0,695 NS 0,076 
HIS 0,761 0,792 0,778 0,766 NS 0,063 
PHE 0,701 0,733 0,726 0,709 NS 0,075 

Não essenciais(3)       
GLY 0,654 0,694 0,679 0,664 NS 0,085 
SER 0,722 0,756 0,733 0,728 NS 0,071 
PRÓ 0,783 0,795 0,800 0,796 NS 0,061 
ALA 0,627 0,665 0,658 0,647 NS 0,093 
ASP 0,685 0,717 0,718 0,709 NS 0,075 
GLU 0,836 0,862 0,855 0,846 NS 0,043 

(1)Efeitos: R: regime, NS: não significativo. DPR: desvio padrão da residual. a,b: numa mesma linha as 
médias afectadas por uma mesma letra não são significantemente diferentes.  

(2)MET = Metionina, CYS = Cistina, LYS = Lisina, THR = Treonina, ARG = Arginina, ILE = Isoleucina, 
LEU = Leucina, VAl = Valina, HIS = Histidina, PHE = Fenilalanina. 

(3)GLY = Glicina, SER = Serina, PRO = Prolina, ALA = Alanina, ASP = Ácido aspártico, GLU = Ácido 
glutâmico. 

 

Ao observamos o Quadro 7.4, verificamos uma melhoria significativa da degradação, ao 

nível ileal, das fracções NDF e ADF nos regimes suplementados com as enzimas digestivas. 

Se em relação ao regime Rb+Cpx este efeito se justifica por acção das hemicelulases e 

celulases presentes no complexo comercial RoxazymeG200, já em relação aos regimes 

Rb+Sf e Rb+α-gal só se poderá justificar por uma actividade hemicelulolítica e celulolítica 

residual dos complexos de alfa-galactosidases estudadas. Embora se saiba que as alfa-

galactosidases são enzimas específicas que catalizam a hidrólise de ligações α-1,6-

galactosídicas, dos α-galactósidos rafinose, estaquiose, verbascose ou ajugose, os estudos 

desenvolvidos por Centeno (2006) sugerem que as α-galactosidases utilizadas neste trabalho 

contêm uma actividade celulolítica e hemicelulolítica acessória.  

Por outro lado, considerando o modelo complexo da estrutura da parede celular vegetal, 

em que encontramos celulose, xiloglucanos, pectinas e arabionogalactanos (Carpita e Gibeaut, 

1993), é possível que o efeito das α-galactosidases na digestibilidade da fibra resulte de uma 

acção na promoção do acesso das enzimas endógenas ou microbianas existentes no intestino 

delgado a estes substratos.  
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A existência de valores por vezes negativos para a digestibilidade ileal da celulose pode 

justificar-se pelo facto desta fracção ser calculada por diferença (ADF-ADL) e ilustra a sua 

resistência a qualquer degradação no intestino delgado dos leitões.  

De acordo com os nossos resultados, a melhoria da digestibilidade ileal aparente das 

fracções NDF nos regimes Rb+Sf, Rb+α-gal e Rb+Cpx não foi suficiente para melhorar, 

significativamente, a digestibilidade ileal da matéria seca e da energia dos regimes embora a 

digestibilidade ileal destas fracções tenha tido um aumento numérico de 5 % (P>0,05). No 

entanto, segundo os resultados de vários autores, a suplementação do regime alimentar dos 

suínos com alfa-galactosidases ou com complexos enzimáticos contendo estas enzimas pode 

melhorar a digestibilidade ileal aparente da matéria seca e da energia (Gdala et al., 1997; 

Baucells et al., 2000; Kim et al., 2003).  

A fracção ADF é pouco degradada no tubo digestivo dos leitões e a variabilidade de 

resultados obtidos neste estudo é elevada, com um coeficiente de variação residual superior a 

200 %, o que implica que o efeito das enzimas na digestibilidade ileal do ADF seja analisado 

com prudência. 

 

7.2.5. Digestibilidade ileal verdadeira (DIV) 
 

Os resultados referentes à digestibilidade ileal verdadeira dos aminoácidos (DIV) 

resultantes dos tratamentos relativos à suplementação com as várias enzimas estão 

apresentados no Quadro 7.6.  

Destes resultados é de salientar que a digestibilidade ileal verdadeira da lisina, 

metionina e treonina foi em média de 0,90, 0,91, e 0,76, respectivamente. Estes valores 

bastante elevados sugerem que a actividade proteolítica das enzimas digestivas dos leitões foi 

suficiente para digerir a proteína do L. albus, independentemente da suplementação 

enzimática. Relativamente aos aminoácidos essenciais, a maior diferença entre a 

digestibilidade ileal verdadeira e a digestibilidade ileal aparente verifica-se para a treonina e 

para a leucina, evidenciando a importância da perda destes aminoácidos nas secreções 

endógenas ileais. A digestibilidade ileal verdadeira dos aminoácidos não variou 

significativamente com a inclusão de alfa-galactosidases associadas ou não à 

RoxazymeG200 no regime dos leitões, o que confirma os resultados encontrados para a 

digestibilidade ileal aparente. 
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Quadro 7.6: Efeito da utilização de alfa-galactosidases associadas ou não a um complexo 
enzimático (RoxazymeG200) no regime de desmame do leitão sobre a digestibilidade ileal 
verdadeira dos aminoácidos do regime. 
 Rb Rb+Sf Rb+αααα-gal Rb+Cpx R DPR(1) 
Essenciais(2)       

MET 0,913 0,915 0,901 0,914 NS 0,023 
CYS 0,823 0,846 0,780 0,803 NS 0,057 
LYS 0,891 0,901 0,904 0,900 NS 0,036 
THR 0,762 0,791 0,772 0,764 NS 0,075 
ARG 0,876 0,893 0,882 0,883 NS 0,032 
ILE 0,800 0,818 0,799 0,806 NS 0,053 
LEU 0,826 0,842 0,811 0,824 NS 0,048 
VAL 0,784 0,805 0,776 0,781 NS 0,060 
HIS 0,854 0,877 0,823 0,843 NS 0,047 
PHE 0,810 0,829 0,790 0,798 NS 0,056 

Não essenciais(3)       
GLY 0,800 0,830 0,764 0,795 NS 0,060 
SER 0,820 0,842 0,787 0,808 NS 0,052 
PRÓ 0,899 0,899 0,868 0,897 NS 0,040 
ALA 0,757 0,779 0,729 0,751 NS 0,069 
ASP 0,778 0,799 0,767 0,782 NS 0,059 
GLU 0,888 0,906 0,879 0,884 NS 0,032 

(1)Efeitos: R: regime, NS: não significativo. DPR: desvio padrão da residual. a,b: numa mesma linha as 
médias afectadas por uma mesma letra não são significantemente diferentes.  

(2)MET = Metionina, CYS = Cistina, LYS = Lisina, THR = Treonina, ARG = Arginina, ILE = Isoleucina, 
LEU = Leucina, VAl = Valina, HIS = Histidina, PHE = Fenilalanina. 

(3)GLY = Glicina, SER = Serina, PRO = Prolina, ALA = Alanina, ASP = Ácido aspártico, GLU = Ácido 
glutâmico. 
 

7.2.6. Composição da excreção azotada endógena não específica 
 

Uma vez que os leitões receberam 4 regimes experimentais, com suplementação 

enzimática diferente, antes de serem alimentados com um regime isento de proteína, podendo 

aparecer um efeito residual destes regimes na composição da excreção azotada endógena 

decidimos apresentar os valores para cada regime em separado (Quadro 7.7). O Quadro 7.7 

mostra que o efeito ninhada sobre a composição em aminoácidos do endógeno ileal não 

específico é significativo e ilustra de forma clara a variabilidade na composição desta fracção 

de animal para animal. A excreção azotada endógena não específica representa a fracção do 

endógeno que é independente da composição dos alimentos, o que está de acordo com a 

ausência de efeito significativo do regime sobre a composição desta fracção. Os dados 

relativos à excreção ileal azotada endógena dos aminoácidos essenciais apresentados no 

Quadro 7.7 mostram que a treonina e a leucina são os aminoácidos que se encontram em 

maior quantidade na excreção endógena ileal. Estes resultados confirmam a importância que 

estes aminoácidos têm nas despesas de conservação nos suínos. Com efeito a perda ileal de 

treonina através da mucina intestinal representa nos suínos cerca de 1/3 das perdas endógenas 
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basais de aminoácidos (Lien et al., 1997). Por outro lado, embora a deficiência em treonina 

possa não penalizar a curto prazo o crescimento do animal, num período a médio prazo pode 

comprometer o funcionamento do sistema digestivo e imunológico, e reduzir a sua 

disponibilidade para a síntese de proteína muscular, reflectindo-se de forma negativa no 

crescimento dos suínos. 

Além disso, uma redução na produção de mucina, eventualmente como resultado de 

uma carência em treonina alimentar, pode ser responsável por uma menor utilização digestiva 

dos alimentos e por uma maior ocorrência de diarreias (Ball, 2002). Cerca de 50 % da 

treonina alimentar é utilizada pela mucosa do tubo digestivo para a síntese de proteínas 

intestinais, entre as quais a mucina assume maior importância quantitativa (Bengala Freire e 

Gaspar, 2003). As mucinas presentes nos mucos são glicoproteínas altamente resistentes à 

hidrólise enzimática, contribuindo juntamente com as células de escamação da mucosa para a 

maior parte da excreção endógena de azoto ao nível ileal. 

 

Quadro 7.7: Composição em aminoácidos da excreção ileal endógena não específica dos leitões 
(g/kg MS ingerida). 
 RIP(a) RIP(b) RIP(c) RIP(d) N DPR(1) 

Essenciais(2)       
MET 0,156 0,180 0,151 0,170 ∗ NS 
CYS 0,280 0,323 0,300 0,330 NS NS 
LYS 0,337 0,431 0,320 0,398 NS NS 
THR 0,704 0,772 0,700 0,802 NS NS 
ARG 0,443 0,503 0,433 0,503 ∗ NS 
ILE 0,433 0,464 0,411 0,478 ∗ NS 
LEU 0,753 0,814 0,734 0,854 ∗ NS 
VAL 0,610 0,657 0,590 0,679 ∗ NS 
HIS 0,233 0,283 0,203 0,276 NS NS 
PHE 0,602 0,646 0,622 0,657 ∗ NS 

Não 
essenciais(3) 

      

GLY 0,898 1,001 0,897 1,051 Ns NS 
SER 0,586 0,641 0,586 0,665 NS NS 
PRÓ 1,085 1,058 0,991 1,180 NS NS 
ALA 0,702 0,806 0,711 0,784 • NS 
ASP 1,013 1,116 1,015 1,133 • NS 
GLU 1,163 1,305 1,158 1,291 • NS 

(1)Efeitos: N: Ninhada, ∗: P<0,05, •: P<0,10, NS: não significativo. DPR: desvio padrão da residual. 
(2)MET = Metionina, CYS = Cistina, LYS = Lisina, THR = Treonina, ARG = Arginina, ILE = Isoleucina, 

LEU = Leucina, VAl = Valina, HIS = Histidina, PHE = Fenilalanina. 
(3)GLY = Glicina, SER = Serina, PRO = Prolina, ALA = Alanina, ASP = Ácido aspártico, GLU = Ácido 

glutâmico. 
(a)Grupo de leitões que receberam o Rb, seguindo-se o regime isento de proteína. 
(b)Grupo de leitões que receberam o Rb+Sf seguindo-se o regime isento de proteína. 
(c)Grupo de leitões que receberam o Rb+α-Gal seguindo-se o regime isento de proteína. 
(d)Grupo de leitões que receberam o Rb+Cpx seguindo-se o regime isento de proteína. 
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Uma vez que não se verificou um efeito residual na composição em aminoácidos da 

excreção ileal endógena não específica, será plausível apresentar um valor médio para a 

composição do endógeno não específico dos leitões. 

 

Quadro 7.8: Valor médio e desvio padrão da composição em aminoácidos da excreção ileal 
endógena não específica dos leitões (g/kg MS ingerida) (Média ±±±± Desvio padrão). 
 RIP(1) 

Essenciais(2)  
MET 0,164 ± 0,013 
CYS 0,308 ± 0,023 
LYS 0,372 ± 0,052 
THR 0,745 ± 0,051 
ARG 0,471 ± 0,038 
ILE 0,447 ± 0,030 
LEU 0,789 ± 0,055 
VAL 0,634 ± 0,041 
HIS 0,249 ± 0,038 
PHE 0,632 ± 0,025 

Não essenciais(3)  
GLY 0,962 ±0,077 
SER 0,620 ± 0,040 
PRÓ 1,079 ± 0,078 
ALA 0,751 ± 0,052 
ASP 1,069 ± 0,064 
GLU 1,229 ± 0,080 

(1)RIP = Regime Isento de Proteína 
(2)MET = Metionina, CYS = Cistina, LYS = Lisina, THR = Treonina, ARG = Arginina, ILE = Isoleucina, 

LEU = Leucina, VAl = Valina, HIS = Histidina, PHE = Fenilalanina. 
(3)GLY = Glicina, SER = Serina, PRO = Prolina, ALA = Alanina, ASP = Ácido aspártico, GLU = Ácido 

glutâmico. 
 

7.2.7. Discussão global 
 

Tendo em conta os factos descritos na secção 2.8.4, realizamos um estudo em se avaliou 

o efeito da suplementação de dietas à base de trigo e Lupinus albus, com alfa-galactosidases 

para leitões. A opção da utilização de leitões justifica-se pelo facto do seu sistema digestivo 

estar menos desenvolvido do que nos animais adultos e como tal, os efeitos da suplementação 

enzimática são potencialmente mais marcados. Na Austrália, onde se utiliza o tremoço doce 

como constituinte usual das dietas para suínos, sugere-se um nível de inclusão do L. albus nas 

dietas de suínos em crescimento de 10-15 % (Common Wealth Scientific and Industrial 

Research Organization [CSIRO], 1987). O mesmo se confirma pelos resultados obtidos por 

MvNive e Castel (1995) e Donovan et al. (1993), em que estes autores referem que a inclusão 

óptima do tremoço deverá ser entre 5,6% e 12,4% nas dietas de iniciação para leitões, de 
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forma a não prejudicar o desempenho do animal. O facto de neste trabalho se ter utilizado 

30% de L. albus teve como objectivo testar um potencial efeito benéfico das alfa-

galactosidases. No entanto, segundo os nossos resultados o efeito positivo que esperávamos 

advir das enzimas exógenas não ocorreu. Dos resultados observados, no que diz respeito à 

ingestão de alimento e peso do animal, verificamos que os leitões apresentaram uma boa 

adaptação ao regime independentemente da suplementação enzimática, uma vez que ingeriam 

ao valor que propusemos de início, nomeadamente 50 g de alimento por kg de peso do 

animal. No presente estudo, a digestibilidade ileal do NDF apresenta uma melhoria quando se 

suplementa a dieta com misturas de enzimas com actividade α-galactosídica, o que nos parece 

que confirma a digestibilidade mais elevada dos alfa-galactósidos descrita anteriormente por 

Canibe e Bach Knudsen (1997), Gdala et al. (1997) e Bucells et al. (2000). No entanto, 

quando tomamos em atenção o estudo realizado por Centeno (2006), parece que este efeito 

positivo resulta da presença de enzimas com actividade celulolítica e hemicelulolítica de 

hidrolases da parede celular nas misturas de alfa-galactosidases e não da acção da enzima 

alfa-galactosidase “per se”.  

No nosso caso, o facto de não haver evidências de qualquer efeito na digestibilidade das 

dietas suplementadas com alfa-galactosidases, não suporta a ideia de que as enzimas se 

encontrem inactivas, uma vez que os resultados obtidos “in vitro” por Centeno (2006) 

indicam que as enzimas são adequadas para utilização neste tipo de ensaio. De facto, o estudo 

realizado por Centeno (2006) demonstrou que, as enzimas utilizadas neste estudo 

apresentavam um perfil adequado para funcionar em compartimentos gastrointestinais onde o 

pH ronda os valores 6-7, são resistentes à passagem pelo estômago com um pH muito ácido e 

que são resistentes à proteólise.  

Em conclusão, os nossos resultados sugerem que a suplementação de uma dieta base de 

L. albus com alfa-galactosidases associada ou não com uma mistura enzimática de celulases e 

hemicelulases, não apresentou efeitos significativos na digestibilidade aparente fecal ou ileal 

das dietas e na digestibilidade ileal verdadeira dos aminoácidos. Assim, o interesse da 

utilização de alfa-galactosidases para suplementar dietas contendo níveis consideráveis de 

Lupinus para melhorar a performance dos leitões requer ser confirmada com mais 

investigação nesta área, nomeadamente a necessidade de realização de ensaios zootécnicos. 
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8. Considerações finais e perspectivas futuras  
 

As plantas superiores fixam o carbono através do processo fotossintético, considerado 

por muitos como o processo biológico mais importante da natureza. Este processo biológico 

transforma a luz solar em energia química, sendo os hidratos de carbono o reservatório mais 

importante para o carbono e energia fixados. Os diferentes tipos de hidratos de carbono 

sintetizados podem ser usados como precursores de vários componentes celulares ou como 

componentes estruturais da parede celular. O carbono incorporado nos polissacáridos da 

parede celular constitui uma fonte de energia renovável que pode ser convertido por via 

microbiana em compostos valiosos como o etanol. A hidrólise biológica completa da celulose 

e da hemicelulose só é possível pela acção integrada de diferentes enzimas com origem em 

microrganismos, na sua grande maioria bactérias e fungos, contribuindo para a necessária 

reciclagem do carbono orgânico nos ecossistemas. Com o objectivo de revelar as estruturas e 

relações funcionais de celulases e hemicelulases, os mecanismos de regulação genética que 

controlam a expressão destas enzimas, os factores que condicionam a estabilidade e 

actividade das enzimas, entre outros, têm sido feitos esforços na esperança que o aumento de 

conhecimentos nesta área possa conduzir ao melhor aproveitamento biotecnológico da 

celulose e hemicelulose. Neste trabalho, aprofundaram-se aspectos estruturais e funcionais de 

dois CBMs pertencentes às famílias 6 e 11, e revelou-se a estrutura de uma coesina do tipo II, 

tendo-se identificado os aminoácidos responsáveis pela ligação à doquerina da CipA e, desta 

forma, a ligação do celulossoma à superfície do C. thermocellum. Além disso, pretendeu-se 

avaliar a capacidade de enzimas exógenas com actividade alfa-galactosidásica. 

O trabalho apresentado nesta dissertação representa uma parte de um percurso em que 

foram feitas opções. A presente dissertação esclareceu alguns aspectos da biologia molecular 

de celulases e hemicelulases e aponta novas pistas de trabalho. Assim, de seguida, são 

discutidos e integrados os resultados mais importantes do trabalho e referidas, também, novas 

linhas de trabalho.  

No capítulo 4, foram apresentados os resultados relativos à caracterização do CBM6-2 

da Cel5B do C. mixtus. Esta enzima apresenta dois CBMs da família 6 na região C-terminal, 

denominados CBM6-1 e CBM6-2, e possui um módulo catalítico N-terminal da família GH5. 

Neste estudo ficou demonstrado que a CmCBM6-2 interage com hidratos de carbono em duas 

fendas diferentes. Ambos os locais de ligação estão capacitados para reconhecer glucanos 

com cadeias β-1,3 ou β-1,4, embora os β-glucanos de cadeias β-1,3 se liguem fracamente à 

fenda B. Uma outra característica, nada comum dos CBMs, da CmCBM6-2 é que apenas a 
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fenda B é capaz de se ligar a glucanos de cadeia mista β-1,3-β-1,4, enquanto que os xilo-

oligossacáridos interagem exclusivamente com a fenda A. Ao resolver-se a estrutura do 

CmCBM6-2, observou-se que as duas fendas de ligação interagem com ligandos insolúveis 

conjuntamente, mas individualmente apresentam diferenças significativas na especificidade, 

conferindo uma plasticidade notória no reconhecimento de hidratos de carbono. Neste 

trabalho a função do módulo CBM6-2 do C. mixtus foi explorada em detalhe. No entanto, a 

homologia apresentada entre o CBM6-2 e o CBM6-1 aponta, para que o papel dos dois 

módulos seja bastante similar. Por isso, será pertinente explorar, num futuro muito próximo, o 

papel biológico da CBM6-1. 

No capítulo 5 caracterizou-se, igualmente, um CBM da família 11, o CBM11, um 

módulo pertencente à Lic26A-Cel5E. Demonstrou-se que as diferenças na especificidade aos 

substratos apresentadas pelos dois domínios catalíticos na Lic26A-Cel5E, influenciam, 

ambos, a especificidade do ligando do CBM11 associado. Assim, a especificidade para os 

ligandos do CBM11 reflecte a especificidade para o substrato dos módulos catalíticos 

associados, GH26 e GH5, que actuam em glucanos de ligações β-1,3-1,4- ou β-1,4, 

respectivamente. Também foi demonstrado que a CtCBM11 não apresenta qualquer afinidade 

para glucanos contendo somente ligações β-1,3. Finalmente, este estudo mostra pela primeira 

vez a existência de CBMs que apresentam especificidade para polímeros de glucose contendo 

ligações mistas β-1,3 e β-1,4 numa única fenda.  

Apresentamos, também, a estrutura da coesina do tipo II do C. thermocellum, sugerindo-

se que a ligação com a doquerina é estabelecida pela face que compreende as cadeias 8-3-6-5 

e a ansa posicionada na hélice entre as cadeias 6 e 7. Os resíduos Ile-93, Ile-95, Ala-108, Ala-

110, Ser-112, Tyr-113, Ile-114, Pro-153 e Phe-162 da coesina do tipo II contribuem para o 

pronunciado carácter hidrofóbico da ligação entre os módulos envolvidos no complexo do 

tipo II. No decurso deste trabalho, a estrutura do complexo coesina-doquerina do tipo II do 

celulossoma do C. thermocellum foi resolvida por Adams et al. (2006), corroborando os 

resultados aqui apresentados. 

A utilização de enzimas exógenas surgiu recentemente como uma alternativa para 

aumentar a digestibilidade e o valor nutritivo de matérias-primas para monogástricos, 

contribuindo para minorar problemas nutritivos nestes animais e, consequentemente, melhorar 

a sua performance produtiva. Com este intuito propusemo-nos avaliar a capacidade de 

enzimas exógenas com actividade alfa-galactosidásica ou hemicelulásica para melhorar o 

valor nutritivo de uma dieta-base de trigo e Lupinus albus para leitões. Pela análise dos nossos 
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resultados sugere-se que a suplementação de uma dieta base de L. albus com alfa-

galactosidases associada ou não com uma mistura enzimática de celulases e hemicelulases, 

não apresentou efeitos significativos nas digestibilidades aparentes fecais ou ileais das dietas e 

na digestibilidade ileal verdadeira dos aminoácidos. Estes resultados sugerem que o valor de 

utilização de alfa-galactosidases para suplementar dietas contendo níveis consideráveis de 

Lupinus para melhorar a performance dos leitões requer ser confirmada com mais 

investigação nesta área.  

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 - 247 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo IX 
 

Referências Bibliográficas 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências bibliográficas  

 - 249 - 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Abou-Hachem, M.; Nordberg Karlsson, E.; Bartonek-Roxa, E.; Raghothama, S.; Simpson, 
P.J.; Gilbert, H.J.; Williamson, M.P. e Holst, O. (2000). Carbohydrate-binding 
modules from a thermostable Rhodothermus marinus xylanase: cloning, expression 
and binding studies. Biochem. J., 345: 53-60. 

 
Abou-Hachem, M.; Karlsson, E.N.; Simpson, P.J.; Linse, S.; Sellers, P.; Williamson, M.P.; 

Jamieson, S.J.; Gilbert, H.J.; Bolam, D.N. e Holst, O. (2002). Calcium binding and 
thermostability of carbohydrate binding module CBM4-2 of Xyn10A from 
Rhodothermus marinus. Biochemistry, 41:5720-9 

 
Adams, J.J.; Pal, G.; Jia Z. e Smith, S.P. (2006). Mechanism of bacterial cell-surface 

attachment revealed by the structure of cellulosomal type II cohesin-dockerin complex. 
Proc Natl Acad Sci U.S.A., 103: 305-10.  

 
Alfthan, K.; Takkinen, K.; Sizmann, D.; Soderlund, H. e Teeri, T.T. (1995). Properties of a 

single-chain antibody containing different linker peptides. Protein Eng., 8: 725-31.  
 
Ali, E.; Araki, R.; Zhao, G.; Sakka, M.; Kimura, T.; Ohmiya, K. e Sakka, K. (2005). 

Functions of family-22 carbohydrate-binding modules in Clostridium josui Xyn10A. 
Biosci Biotechnol Biochem., 69: 2389-94. 

 
Araki, R.; Ali, M.K.; Sakka, M.; Kimura, T.; Sakka, K. e Ohmiya, K. (2004). Essential role 

of the family-22 carbohydrate-binding modules for beta-1,3-1,4-glucanase activity of 
Clostridium stercorarium Xyn10B. FEBS Lett., 561: 155-8. 

 
ARC (1981). The nutrient requirements of pigs. Commonwealth Agriculture Bureaux, 

Farnham Royal Slough, England, 305 pp. 
 
Aumaitre, A; Peiniau, J. E Madec, F. (1995). Digestive adaptation after weaning and 

nutritional consequences in the piglet. Pig news and Information, 16: 73-79. 
 
Bach Knudsen, K.E., Jensen, B.B. e Hansen, I. (1993). Digestion of polysaccharides and 

other major components in the small and large intestine of pigs on diets consisting of 
oat fractions rich in β-D-glucan. Br. J. Nutr., 70: 537-556. 

 
Bach Knudsen, K.E. (1997). Carbohydrate and lignin contents of plant materials used in 

animal feeding. Anim. Feed Sci. Technol., 67: 319-338. 
 
Ball, R.O. (2002). Definition of amino acid requirements in pigs: partitioning between gut 

and muscle. SCSA Symposium, Québec 2002, Canadá, 17-25 pp. 
 
Barrel, P.; Suarezs, C.; Batanero, E.; Alfonso, C.; Alche, J.D.; Rodriguez-Garcia, M.I.; 

Villalba, M.; Rivas, G. e Rodriguez, R. (2005). An olive pollen protein with allergenic 
activity, Ole e 10, defines a novel family of carbohydrate-binding modules and is 
potentially implicated in pollen germination. Biochem J., 390: 77-84.  

 



Referências bibliográficas  

 - 250 - 

Batterham, E.S., Andersen, L.M.; Lowe, R.F. e Darnell, R.E. (1986). Nutritional value of 
lupin (Lupinus albus)-seed meal for growing pigs: availability of lysine, effect of 
autoclaving and net energy content. Br. J. Nutr., 56: 645-659. 

 
Baucells, F.; Pérez, J.F.; Morales, J. e Gasa, J. (2000). Effect of α-galactosidase 

supplementation of cereal-soy-bean-pea diets on the productive performances, 
digestibility and lower gut fermentation in growing and finishing pigs. Anim. Sci., 71: 
157-164. 

 
Bayer, E.A.; Setter, E. e Lamed, R. (1985). Organization and distribution of the cellulosome 

in Clostridium thermocellum. J Bacteriol., 163: 552-9. 
 
Bayer, E.A.; Chanzy, H.; Lamed, R. e Shoham, Y. (1998a). Cellulose, cellulases and 

cellulosomes. Curr. Opin. Struct. Biol., 8: 548-557. 
 
Bayer, E.A.; Shimon, L.J.W.; Shoham, Y. e Lamed, R. (1998b). Cellulosomes-structure and 

ultrastructure. J. of Struct. Biol., 124: 221-234. 
 
Bayer, E.A.; Shoham, Y. e Lamed, R. (2000). Cellulose-decomosing prokaryotes and their 

enzyme systems. In M. Dorkin, S. Falkow, E. Rosenderg, K.-H. Schleifer and E. 
Stackebrant (eds), THE PROKARYOTES: An evolving Electronic Resource for the 
Microbiological community, 3rd edition. Springer-Verlag, New York.  

 
Bayer, E.A.; Belaich, J.P.; Shoham, Y. e Lamed, R. (2004). The cellulosomes: multienzyme 

machines for degradation of plant cell wall polysaccharides. Annu. Rev. Microbiol., 
58: 521-54.  

 
Bayer, E.A.; Lamed, R. e Himmel, M.E. (2007). The potencial of cellulases and cellulosomes 

for cellulosic waste management. Curr. Opin. in Biotechn., 18: 237-245. 
 
Bedford, M. R. (2000). Exogenous enzymes in monogastric nutrition – their current value 

and future beneficts. Anim. Feed Sci. Technol., 86: 1-13. 
 
Béguin, P.; Cornet, P. e Aubert, J.P. (1985). Sequence of a cellulase gene of the thermophilic 

bacterium Clostridium thermocellum.J Bacteriol., 162: 102-5.  
 
Béguin, P. (1990). Molecular biology of cellulose degradation. Annu. Rev. Microbiol., 44: 

219-48.  
 
Béguin, P. e Aubert, J.P. (1994). The biological degradation of cellulose. FEMS 

Microbiology Rev., 13: 25-58. 
 
Béguin, P. e Alzari, P.M. (1998).The cellulosome of Clostridium thermocellum. Biochem. 

Soc. Trans., 26: 178-85.  
 
Bengala Freire, J.P.; Peiniau, J. E Aumaitre, A. (1990). Conséquences digestives et 

métaboliques de l’introduction de glucides pariétaux dans la ration du porcelet sevré. 
Sci. Aliment., 10: 293-307.  

 



Referências bibliográficas  

 - 251 - 

Bengala Freire, J.P. e Gaspar, A.M. (2003). Efeito da treonina no metabolismo intestinal dos 
suínos. Alim. Animal, Vol XIV, 45: 14-21. 

 
Bergquist, J.A.; Gibbs, M.D.; Morris, D.D.; Te’o, V.S.J.; Saul, D.J. e Morgan, H.W. (1999). 

Molecular diversity of thermophilic cellulolytic and hemicellulolytic bacteria. FEMS 
Microbiol. Ecol., 28: 99-110.  

 
Berns, K.I. e Thomas, C.A. (1965). Isolation of high molecular weight DNA from 

Hemophilus influenzae. Jour. of Mol. Biol., 11: 476-490. 
 
Biely, P. (1985). Microbial xylanolytic systems. Trends Biotechnol., 3: 286-290. 
 
Black, G.W.; Hazlewood, G.P.; Xue, G.P.; Orpin, C.G. e Gilbert, H.J. (1994). Xylanase B 

from Neocalimastix patriciarum contains a non-catalytic 455-residue linker sequence 
comprised of 57 repeats of an octapeptide. Biochem. J., 299: 381-387. 

 
Black, G.W.; Rixon, J.E.; Clarke, J.H.; Hazlewood, G.P.; Theodorou, M.K.; Morris, P. e 

Gilbert, H.J. (1996). Evidence that linker sequences and cellulose-binding domains 
enhance the activity of hemicellulases against complex substrates. Biochem. J., 319: 
515-20. 

 
Blackall, L.L.; Hayward, A.C. e Sly, L.I. (1985). Cellulolytic and dextranolytic gram-

negative bacteria: revival of the genus Cellvibrio. J. Appl. Bacteriol., 59: 81-97. 
 
Bok, J.D.; Yernool, D.A. e Everleigh, D.E. (1998). Purification, characterization and 

molecular analysis of thermostable cellulases CelA and CelB from Thermotoga 
neapolitana. Appl. Environ. Microbiol., 64: 4774-4781.      

 
Bolam, D.N.; Ciruela, A.; McQueen-Mason, S.; Simpson, P.; Williamson, M.P.; Rixon, J.E.; 

Boraston, A.; Hazlewood, G.P. e Gilbert, H.J. (1998). Pseudomonas cellulose-binding 
domains mediate their effects by increasing enzyme substrate proximity. Biochem. J., 
331: 775-81.  

 
Bolam, D.N.; Xie, H.; Pell, G.; Hogg, D.; Galbraith, G.; Henrissat, B. e Gilbert, H.J. (2004). 

X4 modules represent a new family of carbohydrate-binding modules that display 
novel properties. J. Biol. Chem., 279: 22953-63.  

 
Boraston, A.; Bray, M.; Burn, E.; Creagh, A.L.; Gilkes, N.; Guarna, M.; Jervis, E.; Johnson, 

P.; Kormos, J.; McIntosh, L.; McLean, B.; Sandercock, L., Tomme, P.; Haynes, C.; 
Warren, A. e Kilburn, D. (1998). The structure and function of cellulose binding 
domains. In M. Clacyssen, W. Ncrinkx and K. Picns (eds), Carbohydrate from 
Trichoderma reesei and other microorganisms. The Royal Society of Chemistry, 
Cambridge, United Kingdom, 139-146 pp. 

 
Boraston, A.B.; McLean, B.W.; Kormos, J.M.; Alam, M.; Gilkes, N.R.; Haynes, C.A.; 

Tomme, P.; Kilburn, D.G. e Warren, A.J. (1999). Carbohydrate-binding modules: 
diversity of structure and function. In H.J. Gilbert, G.J. Davies, B. Henrissat e B. 
Svensson (eds), Recent advances in carbohydrate bioengineering. The Royal Society 
of Chemistry, Cambridge, United Kingdom, 202-211 pp. 

 



Referências bibliográficas  

 - 252 - 

Boraston, A.B.; Tomme, P.; Amandoron, E.A. e Kilburn, D.G. (2000). A novel mechanism 
of xylan binding by a lectin-like module from Streptomyces lividans xylanase 10A. 
Biochem. J., 3: 933-41. 

 
Boraston, A.B.; Alam, M.;  Kormos, J.M.; Tomme, P.; Haynes, C.A.; Warren, R.A. e 

Kilburn, D.G. (2001). Binding specificity and thermodynamics of a family 9 
carbohydrate-binding module from Thermotoga maritima xylanase 10A. Biochem., 
40: 6240-7. 

 
Boraston, A.B.; Nurizzo, D.; Notenboom, V.; Ducros, V.; Rose, D.R.; Kilburn, D.G. e 

Davies, G.J. (2002). Differential oligosaccharide recognition by evolutionarily-related 
beta-1,4 and beta-1,3 glucan-binding modules. J. Mol. Biol., 319: 1143-56. 

 
Boraston, A.; Kwan, E.;Chiu, O.; Warren, A. e Kilburn, D. (2003a). Recognition and 

hydrolysis of noncrystalline cellulose. J. Biol. Chem., 278: 6120-7.  
 
Boraston, A.B.; Revett, T.J.; Bopraston, C.M.; Nurizzo, D. e Davies, G.J. (2003b). Structural 

and thermodynamic dissection of specific mannan recognition by a carbohydrate 
binding module, TmCBM27. Structure, 11: 665-75. 

 
Boraston, A.B.; Notenboom, V.; Warren, R.A.; Kilburn, D.G.; Rose, D.R. e Davies, G. 

(2003c). Structure and ligand binding of carbohydrate-binding module CsCBM6-3 
reveals similarities with fucose-specific lectins and "galactose-binding" domains. J. 
Mol. Biol., 327: 659-69. 

 
Boraston, A.B.; Bolam, D.N.; Gilbert, H.J. e Davies, G.J. (2004). Carbohydrate-binding 

modules: fine-tuning polysaccharide recognition. Biochem J., 382: 769-81.  
 
Borneman, W.S.; Ljungdahl, L.G.; Hartley, R.D. e Akin, D.E. (1993). Feruloyl and p-

coumaroyl esterases from the anaerobic fungus Neocallimastix strain MC-2: properties 
and functions in plant cell wall degradation. In M.P. Coughlan and Hazlewood G.P. 
(ed), Hemicellulose and henicellulases. Portland Press, London: 85-102 pp. 

 
Bradford, M.M. (1976). A rapid and sensitive method for the quantification of microgram 

quantities of protein utilizing the principal of protein-dye binding. Analytical 
Biochem., 72: 248-254. 

 
Braithwaite, K.L.; Black, G.W.; Hazlewood, G.P.; Ali, B.R. e Gilbert, H.J. (1995). A non-

modular endo-beta-1,4-mannanase from Pseudomonas fluorescens subspecies 
cellulose. Biochem. J., 305: 1005-1010. 

 
Brett, C.T. e Waldron, K.W. (1996). Physiology and Biochemistry of Plant Cell Wall. 2nd ed. 

Chapman & Hall, London, 255p. 
 
Brown, T.A. (1990). Gene cloning. Second edition. Manchester. Ed. Chapman and Hall. 

London, 34: 70-72. 
 
Buckeridge, M.S.; Panegassi, V.R.; Rocha, D.C. e Dietrich, S.M.C. (1995). Seed 

galactomannan in theclassification and evolution of the leguminosae. Phytochemistry, 
38: 871-875. 



Referências bibliográficas  

 - 253 - 

 
Byrne, K.A.; Lehnert, S.A.; Johnson, S.E. e Moore, S.S. (1999). Isolation of a cDNA 

encoding a putative cellulase in the red claw crayfish Cherax quadricarinatus. Gene, 
239: 317-324. 

 
Campbell, G.L. e Bedford, M.R. (1992). Enzymes applications for monogastric feed: A 

review. Canadian J. Anim. Sci., 72: 449-466. 
 
Canibe, N. e Bach Knudsen, K.E. (1997). Digestibility of dried and toasted peas in pigs. 1. 

Ileal and total tract digestibilities of carbohydrates. Anim. Feed Sci. and Technol., 64: 
293-310. 

 
Carpita, N.C. e Gibeaut, D.M. (1993). Structural models of primary cell walls in flowering 

plants: consistency of molecular structure with the physical properties of the walls 
during growth. Plant J., 3: 1 30. 

 
Carré, B.; Brillouet, J.M. e Thibault, J.T. (1985). Characterisation of polysaccharides from 

white lupin (Lupinus albus L.) cotyledons. J. Agric. Food Chem., 33: 285-292. 
 
Carvalho, A.L.; Dias, F.M.V.; Prates, J.A.M.; Nagy, T.; Gilbert, H.J.; Davies, G.J.; Ferreira, 

L.M.A.; Romão, M.J. e Fontes, C.M.G.A. (2003). Cellulosome assembly revealed by 
the crystal structure of the cohesin-dockerin complex. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 
100: 13809-14. 

 
Catala, C. e Bennett, A.B (1998). Cloning and sequence analysis of Tomcel8, a new plant 

endo-1,4-β-glucanase gene, enconding a protein with a putative carbohydrate binding 
domain. Plant Physiol., 118: 1535. 

 
Centeno, M.S.J. (2006). Caracterização e modificação genética de polissacaridases tendo em 

vista a sua utilização na alimentação de animais monogástricos. Tese de 
doutoramento, Faculdade de Medicina Veterinária, Universidade Técnica de Lisboa, 
Lisboa, Portugal, pp. 214-226. 

 
Centeno, M.S.; Goyal, A.; Prates, J.A.M.; Ferreira, L.M.A.; Gilbert, H.J. e Fontes, C.M.G.A. 

(2006a). Novel modular enzymes encoded by a cellulase gene cluster in Cellvibrio 
mixtus. FEMS Microbiol Lett., 265: 26-34.  

 
Centeno, M.S.; Guerreiro, C.I.P.D.; Dias, F.M.V.; Morland, C.; Tailford, L.E.; Goyal, A.;  

Prates, J.A.M.; Ferreira, L.M.A.; Caldeira, R.M.H.; Mongodin, E.F.; Nelson, K.E.; 
Gilbert, H.J. e Fontes, C.M.G.A. (2006b). Galactomannan hydrolysis and mannose 
metabolism in Cellvibrio mixtus. FEMS Microbiol Lett., 261: 123-132.  

 
 
Charnock, S.J.; Bolam, D.N.; Turkenburg, J.P.; Gilbert, H.J.; Ferreira, L.M.A.; Davies, G. e 

Fontes, C.M.G.A. (2000). The X6 "thermostabilizing" domains of xylanases are 
carbohydrate-binding modules: structure and biochemistry of the Clostridium 
thermocellum X6b domain. Biochemistry, 39: 5013-21.  

 
 
 



Referências bibliográficas  

 - 254 - 

Charnock, S.J.; Bolam, D.N.; Nurizzo, D.; Szabó, L.; McKie, V.A.; Gilbert, H.J. e Davies, 
G. (2002). Promiscuity in ligand-binding: The three-dimensional structure of a 
Piromyces carbohydrate-binding module, CBM29-2, in complex with cello- and 
mannohexaose. Proc Natl Acad Sci U.S.A., 99:14077-82.   

 
Chaudhary, P.; Kumar, N.N. e Deobagkar, D.N. (1997). The glucanases of Cellulomonas. 

Biotechnol. Adv., 15: 315-331. 
 
Chauvaux, S.; Béguin, P.; Aubert, J.P.; Bhat, K.M.; Gow, L.A.; Wood, T.M. e Bairoch, A. 

(1990). Calcium-binding affinity and calcium-enhanced actiuvity of Clostridium 
thermocellum endoglucanase D. Biochem. J., 265: 261-265. 

 
Chesson, A. (1993). Feed enzymes. Anim. Feed Sci. and Technol., 45: 65-79. 
 
Chiang, S.H.; Pettigrew, J.E.; Clarke, S.D. e Cornelius, S.G. (1989). Digestion and 

absorption of fish oil by neonatal piglets. J. Nutr., 119: 1741-1743. 
 
Choct, M. (1997). Feed non-starch polysaccharides: Chemical structures and nutritional 

significance. Feed Milling International, 13-16 pp. 
 
Cléophas, G.M.L.; Hartingsveldt, W.V.; Somers, W.A.C. e van der Lugt, J.P.K. (1995). 

Enzymes can play an important role in poultry nutrition. World Poultry-Misset 4: 12-
15. 

 
Collins, T.; Gerday, C. e Feller, G. (2005). Xylanases, xylanase families and extremophilic 

xylanases. FEMS Microbiol. Rev., 29: 3-23. 
 
Cosgrove, D.J. (1999). Enzymes and other agents that enhance cell wall extensibility. Ann. 

Rev. of Plant Physiol. and Plant Mol. Biol., 50: 391-417. 
 
Cosgrove, D.J. (2005). Growth of the plant cell wall. Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 6: 850-861.    
 
Coughlan, M.P. (1985). The properties of fungal and bacterial cellulases with comment for 

their products and applications. Biotech. Gen. Eng. Rev., 3: 39-109.   
 
Coughlan, M.P. and Hazlewood, G.P. (1993). β-1,4-D-xylan degrading enzymes systems: 

biochemistry, molecular biology and applications. Biotechnol. Appl. Biochem., 17: 
259-289.  

 
Coutinho, P.M. e Henrissat, B. (1999). Carbohydrate-Active enzymes.Acedido em Março de 

2008. Disponível em http://afmb.cnrs-mrs.fr/~pedro/CAZY/db.html. 
 
CSIRO (1987). Feeding Standards for Australian Livestock Pigs. Commonwealth Scientific 

and Industrial Research Organization (Australia), East Melbourne, Vict. 226 pp. 
 
Czjzek, M.; Bolam, D.N.; Mosbah, A.; Allouch, J.; Fontes, C.M.G.A.; Ferreira, L.M.A.; 

Bornet, O.; Zamboni, V., Darbon, H., Smith, N.L.; Gary W.; Black, G.W.; Henrissat, 
B. e Gilbert, H.J. (2001). The location of the ligand-binding site of carbohydrate-
binding modules that have evolved from a common sequence is not conserved. J. Biol. 
Chem., 276: 48580-7.   



Referências bibliográficas  

 - 255 - 

 
Darcy-Vrillon, B. e Laplace, J.P. (1990). Digesta collection procedure may affect ileal 

digestibility in pigs fed fiet based on wheat bran or beet pulp. Anim. Feed Sci. 
Technol., 27: 307-316. 

 
Davies, G. e Henrissat, B. (1995). Structures and mechanisms of glycosyl hydrolases. 

Structure, 3: 853-859.  
 
Davies, G. e Henrissat, B. (2002). Plant glyco-related genomics. Structural enzymology of 

carbohydrate-active enzymes: implications for the post-genomic era. Biochem. Soc. 
Trans., 30: 291–297.  

 
Dea, I.C.M. e Morrison, A (1975). Chemistry and interactions of seed galactomannans. Adv. 

Carbohydr. Chem Biochem., 31: 241-312. 
 
Dekker, R.F. e Richards, G.N. (1976). Hemicellulases: their occurrence, purification, 

properties, and mode of action. Adv. Carbohydr. Chem. Biochem., 32: 277-352. 
 
De Langue, C.F.M.; Souffrant, W.B. e Sauer, W.C. (1990). Real ileal protein and amino 

acids digestibilities in feedstuffs for growing pigs as determined with the 15N-isotope 
dilution technique. J. Anim. Sci., 68: 409-418. 

 
Dias, F.M.V.; Goyal, A.; Gilbert, H.J.; Prates, J.A.M.; Ferreira, L.M.A. e Fontes, C.M.G.A. 

(2004). The N-terminal family 22 carbohydrate-binding module of xylanase 10B of 
Clostridium thermocellum is not thermostabilizing domain. FEMS Microbiol. Lett., 
238: 71-78. 

 
Din, N.R.; Gilkes, R.N.; Tekant, B.; Miller, R.C.; Warren, R.A.J. e Kilburn, D.G. (1991). 

Non-hydrolytic disruption of cellulose fibers by the binding domain of a bacterial 
cellulose. Bio/technology, 9: 1096-1099. 

 
Divne, C.; Ståhlberg, J.; Reinikainen, T.; Ruohonen, L.; Petterson, G.; Knowles, J.K.; Teeri, 

T. e Jones, T.A. (1994). The three-dimensional crystal structure of the catalytic core of 
cellobiohydrolase I from Trichoderma reesei. Science, 265: 524-8. 

 
Doi, R.H. e Kosugi, A. (2004). Cellulosomes: Plant-cell-wall-degrading enzyme complexes. 

Nat. Rev. Microbiol., 2: 541-51.       
 
Donovan, B.C.; McNiven, M.A.; van Lunen, T.A.; Anderson, D.M: e MacLeod, J.A. (1993). 

Replacement of soybean meal dehydrated lupins in pig diets. Anim. Feed Sci. 
Technol., 43:77-85. 

 
Eberhardt, R.Y.; Gilbert, H.J e Hazlewood, G.P. (2000). Primary sequence and enzymatic 

properties of two modular endoglucanases, Cel5A and Cel45A, from the anaerobic 
fungus Piromyces equi. Microbiology, 146: 1999 - 2008.  

 
EC (1998). Commission directive 98/64/EC establishing Community methods of analysis for 

the determination of aminoacids, crude oils and fats, and olaquindox in feedingstuffs 
and amending Directive 71/393/EEc. Officila Jour. of the European Communities, 
L257: 14-28. 



Referências bibliográficas  

 - 256 - 

 
Efrid, R.C.; Armstrong, W.D.; Herman, D.L. (1982). The delevelopment of digestive 

capacity in young pigs: effects of weaning regimen and dietary treatment. J. Anim. 
Sci., 55: 1370-1379. 

 
Emami, K.; Nagy, T.; Fontes, C.M.; Ferreira, L.M. e Gilbert, H.J. (2002). Evidence for 

temporal regulation of the two Pseudomonas cellulosa xylanases belonging to 
glycoside hydrolase family 11. J. Bacteriol., 184: 4124-33. 

 
Evans, A.J.; Cheung, P.C.K. e Cheetham, N.W.H. (1993). The carbohydrate composition of 

cotyledons and hulls of cultivars of Lupinus angustifolius from Western Australian. J. 
Sci. Food Agric., 61: 189-194. 

 
Faijes, M.; Perez, X.; Perez, O e Planas, A. (2003). Glycosynthase activity of Bacillus 

licheniformis 1,3-1,4-beta-glucanase mutants: specificity, kinetics, and mechanism. 
Biochem., 42: 13304-18. 

 
Félix, C.R. e Ljungdahl, L.G. (1993). The cellulosome: the exocellular organelle of 

Clostridium. Annu. Rev. Microbiol., 47: 791-819. 
 
Ferket, P.R. (1993). Practical of feed enzymes for turkeys and broilers. The J. of Appl. Poult. 

Res., 2: 75-81. 
 
Fernandes, A.C.; Fontes, C.M.; Gilbert, H.J.; Hazlewood, G.P.; Fernandes, T.H. e Ferreira, 

L.M.A. (1999). Homologous xylanases from Clostridium thermocellum: evidence for 
bi-functional activity, synergism between xylanase catalytic modules and the presence 
of xylan-binding domains in enzyme complexes. Biochem. J., 342: 105-110. 

 
Ferreira, L.M.A.; Durrant, A.J.; Hall, J.; Hazlewood, G.P. e Gilbert, H.J. (1990). Spatial 

separation of protein domains is not necessary for catalytic activity or substrate 
binding in a xylanase. Biochem. J., 269: 261-4. 

 
Ferreira, L.M.A.; Hazlewood, G.P.; Barker, P.J. e Gilbert, H.J. (1991). The cellodextrinase 

from Pseudomonas fluorescens subsp. cellulosa consists of multiple functional 
domains. Biochem. J., 279:793-9. 

 
Ferreira, L.M.A. e Fernandes, T.H. (1992). Melhoramento da biodegradação da celulose. 

Veterin. Técnica, 6: 14-19. 
 
Ferreira, L.M.A. e Fernandes, T.H. (1993). Mecanismos moleculares de degradação da 

celulose e hemicelulose. Rev. Portug. de Ciênc. Veterin., 505:12-24. 
 
Fierobe, H.P.; Pages, S.; Belaich, A.; Champ, S.; Lexa, D. e Belaich, J.P. (1999). 

Cellulosome from Clostridium cellulolyticum: molecular study of the 
Dockerin/Cohesin interaction. Biochem., 38: 12822-32.  

 
Fierobe, H.P.; Mechaly, A.; Tardif, C.; Belaich, A.; Lamed, R.; Shoham, Y.; Belaich, J.P. e 

Bayer, E.A. (2001). Design and production of active cellulosome chimeras. Selective 
incorporation of dockerin-containing enzymes into defined functional complexes. J. 
Biol. Chem., 276: 21257-61.  



Referências bibliográficas  

 - 257 - 

 
Fierobe, H.P.; Mingardon, F.; Mechaly, A.; Rincon, M.T.; Pagès, S.; Lamed, R.; Tardif, C.; 

Belaich, J.P. e Bayer, E.A. (2005). Action of designer cellulosomes on homogeneous 
versus complex substrates: controlled incorporation of three distinct enzymes into a 
defined trifunctional scaffoldin. J. Biol. Chem., 280:16325-34. 

 
Finnegan, P.M.; Brumbley, S.M.; O’Shea, M.G.; Nevalainen, H. e Berquist, P.L. (2005). 

Diverse dextranase genes from Paenibacillus species. Arch. Microbiol., 183: 140-7. 
 
Fleming, S.E. (1981). A study of relationships between flatus potencial and carbohydrate 

distribution in legume seeds. J. Food Sci., 46: 794-799. 
 
Fontes, C.M.; Hazlewood, G.P.; Morag, E.; Hall, J.; Hinst, B.H. e Gilbert, H.J. (1995). 

Evidence for a general role for non-catalytic thermostabilizing domains in xylanases 
from thermophilic bacteria. Biochem. J., 307: 151-8. 

 
Fontes, C.M.; Fernandes, T.H. e Ferreira, L.M.A. (1996). Estratégias de degradação biológica 

da celulose e hemiceluloses. Rev. Portug. de Ciências Veterin. pp. 106-115. 
 
Fontes, C.M.; Clarke, J.H.; Hazlewood, G.P.; Fernandes, T.H.; Gilbert, H.J. e Ferreira, L.M. 

(1997). Possible roles for a non-modular, thermostable and proteinase-resistant 
cellulase from the mesophilic aerobic soil bacterium Cellvibrio mixtus. Appl. 
Microbiol. Biotechnol., 48: 473-9.  

 
Fontes, C.M.; Clarke, J.H.; Hazlewood, G.P.; Fernandes, T.H.; Gilbert, H.J. e Ferreira, L.M. 

(1998). Identification of tandemly repeated type VI cellulose-binding domains in an 
endoglucanase from the aerobic soil bacterium Cellvibrio mixtus. Appl. Microbiol. 
Biotechnol., 49: 552-9.  

 
Fontes, C.M.; Gilbert, H.J.; Hazlewood, G.P.; Clarke, J.M.; Prates, J.A.; McKie, V.A:; Nagy, 

T.; Fernandes, T.H. e Ferreira, L.M. (2000). A novel Cellvibrio mixtus family 10 
xylanase that is both intracellular and expressed under non-inducing conditions. 
Microbiol., 146: 1959-67. 

 
Fontes, C.M.G.A.; Ponte, P.I.P.; Reis, T.C.; Soares, M.A.C.; Gama, L.T.; Dias, F.M.V. e 

Ferreira, L.M.A. (2004). A family 6 carbohydrate-binding module potentiates the 
efficiency of a recombinant xylanase used to supplement cereal-based diets for 
poultry. Brit. Poultry Sci., 45: 648-656. 

 
Freelove, A.C.; Bolam, D.N.; White, P.; Hazlewood, G.P. e Gilbert, H.J. (2001). A novel 

carbohydrate-binding protein is a component of the plant cell wall-degrading complex 
of Piromyces equi. J. Biol. Chem., 276: 43010-7.  

 
Freire, J. P. B. (1989). La digestibilté total et iléale dês glucides chez le porcelet sevré 

précocement: conséquences physiologiques et métaboliques. Thése de Doctorat, 
Université de Rennes, 150 pp.  

 
Freire, J. P. B. (1998). Maneio alimentar de leitões: adaptação digestiva ao regime de 

desmame. 1ªS Jornadas Internacionais de Suinicultura, UTAD, Vila Real, 111-120 pp. 
 



Referências bibliográficas  

 - 258 - 

Freire, J.P.B., Guerreiro, A.J.G.; Cunha, L.F.; Aumaitre, A. (2000). Effect of dietary fibre 
source on total tract digestibility, ceacum volatile fatty acids and digestive transit time 
in the weaned piglet. Ani. Feed Sci. and Technol., 87: 71-83. 

 
Freire, J.P.B.; Dias, R.I.M., Cunha, L.F. e Aumaitre, A. (2003). The effect of genotype and 

dietary fibre level on the ceacal bacterial enzyme activity of young piglets: digestive 
consequences. Ani. Feed Sci. and Technol., 106: 119-130. 

 
Fry, S.C. (1995). Polysaccharides – modifying enzymes in the plant cell wall. Ann. Rev. of 

Plant Physiol. and Plant Mol. Biol., 46: 497-520. 
 
Fujimoto, Z.; Kuno, A.; Kaneko, S.; Yoshida, S.; Kobayashi, H.; Kusakabe, I. e Mizuno, H. 

(2000). Crystal structure of Streptomyces olivaceoviridis E-86 beta-xylanase 
containing xylan-binding domain. J. Mol. Biol., 300: 575-85. 

 
Fujimoto, Z.; Kuno, A.; Kaneko, S.; Yoshida, S.; Kobayashi, H.; Kusakabe, I. e Mizuno, H. 

(2002). Crystal structures of the sugar complexes of Streptomyces olivaceoviridis E-86 
xylanase: sugar binding structure of the family 13 carbohydrate binding module. J. 
Mol. Biol., 316: 65-78. 

 
Fujita, Y., Ito, J., Ueda, M., Fukuda, H. E Kondo, A. (2004). Synergistic saccharification, 

and direct fermentation to ethanol, of amorphous cellulose by use of an engineered 
yeast strain codisplaying three types of cellulolytic enzyme. Appl. Environ. 
Microbiol., 70: 1207-12.  

 
Fuller, M.F. e Livingstone, R.M. (1982). Effect of ileo-rectal anastomosis on intestinal 

propulsion. In: Annual Report of studies in Animal Nutrition and Allied Sciences, 
Rowett Research Institut, Aberdeen, 39: 45pp. 

 
Fuller, M.F. (1991). Methodologies for measurement of digestion. In: M.W. A. Verstegen, J. 

Huisman, L. den Hartog (Eds), Proceedings of the 5th international Symposium on 
Digestive physiology in Pigs. Pudoc, Wageningen, Netherlands, 273-288 pp. 

 
Fuller, M.F.; Darcy-Vrillon, B.; Laplace, J.P.; Picard, M.; Cadenhead, A.; Jung, J.; Brown, D. 

e Franklin, M.F. (1994). The measurement of dietary amino acid digestibility in pigs, 
rats and chickens: a comparison of methodologies. Anim. Feed Sci. Technol., 48: 305-
324. 

 
Galante, Y.M.; De Conti, A. e Monteverdi, R. (1998). Application of Trichoderma enzymes 

in food and feed industries. In: Harman, G.F. e Kubicek, C.P., (eds). Trichoderma & 
Gliocladium – Enzymes, biological control and commercial applications. Vol 2, 
London: Taylor & Francis, 327-342 pp. 

 
Gatel, F. (1994). Protein quality of legume seeds for non-ruminant animals: a literature 

review. Anim. Feed Sci. Tech., 45: 317-348. 
 
Gaudin, C.; Belaich, A.; Champ, S. e Belaich, J.P. (2000). CelE, a multidomain cellulase 

from Clostridium cellulolyticum: a key enzyme in the cellulosome? J. Bacteriol., 128: 
1910-1915. 

 



Referências bibliográficas  

 - 259 - 

Gdala, J.; Jansman, A.J.M.; van Leeuwen, P.; Huisman, J. e Verstegen, M.W.A. (1996). 
Lupins (L. luteus, L. albus, L. angustifolius) as a protein source for young pigs. Anim. 
Feed Sci. Technol., 62: 239-249. 

 
Gdala, J.; Jansman, A.J.M.; Huisman, J.; Bucaczewska, L.; van Leeuwen, P. (1997). The 

influence of α-galactosidase supplementation on ileal digestibility of lupin seeds 
carbohydrates and dietary protein in young pigs. Anim. Feed Sci. Technol., 67: 115-
125. 

 
Gibeaut, D.M. e Carpita, N.C. (1994). Biosynthesis of plant cell wall polysaccharides. 

FASEB J., 8: 904-915. 
 
Gilbert, H.J.; Hall, J.; Hazlewood, G.P. e Ferreira, L.M (1990). The N-terminal region of an 

endoglucanase from Pseudomonas fluorescens subspecies cellulosa constitutes a 
cellulose-binding domain that is distinct from the catalytic centre. Mol. Microbiol., 4: 
759-67. 

 
Gilbert, H.J. e Hazlewood, G.P. (1991). Genetic modification of fibre digestion. Proc. Nutr. 

Soc., 50: 173-194. 
 
Gilbert, H.J. e Hazlewood, G.P. (1993). Bacterial cellulases and xilanases. J. General 

Microbiol., 139: 187-194. 
 
Gilbert, H.J.; Bolam, D.N.; Szabó, L.; Xie, H.; Williamson, M.P.; Simpson, P.J.; Jamal, S.; 

Boraston, A.B.; Kilburn, D.G. e Warren, R.A. (2001). In Carbohydrate 
Bioengineering Interdisciplinary Approaches (Teeri, T.T.; Svensson, B.; Gilbert, H.J. 
e Feizi, T., eds). Royal Society of Chemistry, Cambridge, UK. 

 
Gilbert, H.J.; Bolam, D.N.; Szabó, L.; Xie, H.; Williamson, M.P.; Simpson, P.J.; Jamal, S.; 

Boraston, A.B.; Kilburn, D.G. e Warren, A.R. (2002). An update on carbohydrate 
binding modules. In Feizi, T.; Gilbert, H.J.; Svensson, B.; Teeri, T.T. (eds), 
Carbohydrate Bioengineering: Interdisciplinary Approaches. The Royal Society of 
Chemistry, Cambridge, UK.  

 
Gilkes, N.R.; Warren, R.A..; Miller, R.C.Jr. e Kilburn, D.G. (1988). Precise excision of the 

cellulose-binding domains from two Cellulomonas fimi cellulases by a homologous 
protease and the effects of catalysis. J. Biol. Chem., 263: 10401-10407.   

 
Gilkes, N.R.; Henrissat, B.; Kilbum, D.G.; Millen, R.C.Jr. e Warren, R.A. (1991). Domains in 

microbial beta-1, 4-glycanases: sequence conservation, function, and enzyme families. 
Microbiol. Rev., 55: 303-15.  

 
Gilkes, N.R.; Kilbum, D.G.; Millen, R.C.Jr.;  Warren, R.A.; Sugiyama, J.; Chanzy, H. e 

Henrissat, B. (1993). Visualization of the adsorption of a bacterial endo-beta-1,4-
glucanase and its isolated cellulose-binding domain to crystalline cellulose. Int. J. 
Biol. Macromol., 15: 347-51. 

 
 
 



Referências bibliográficas  

 - 260 - 

Gill, J.; Rixon, J.E.; Bolam, D.N.; McQueen-Mason, S.; Simpson, P.; Williamson, M.P.; 
Hazlewood, G.P. e Gilbert, H.J. (1999). The type II and X cellulose-binding domains 
of Pseudomonas xylanase A potentiate catalytic activity against complex substrates by 
a common mechanism. Biochem. J., 342: 473-80. 

 
Gubitz, G.M. e Cavaco-Paulo, A. (2001). Biotechnology in the textile industry-perspectives 

for the new millennium. J. Biotechnol., 89: 89-90.  
 
Guenter, W. (2003). Pratical experience whith the use de enzymes. Acedido em 15 de 

Setembro de 2006. Disponível na Internet: 
http://www.idre.ca/books/focus/821/chp6.html.  

 
Hall, J.; Hazlewood, G.P.; Barker, P.J. e Gilbert, H.J. (1988). Conserved reiterated domains 

in Clostridium thermocellum endoglucanases are not essential for catalytic activity. 
Gene, 69: 29-38. 

 
Hall, J.; Black, G.W.; Ferreira, L.M.A; Millward-Sadler, S.J.; Ali, R.B.; Hazlewood, G.P. e 

Gilbert, H.J. (1995). The non-catalytic cellulose-binding domain of a novel cellulase 
from Pseudomonas fluorescens subsp. cellulosa is important for the efficient 
hydrolysis of Avicel. Biochem J., 309:749-56.  

 
Harhangi, H.R.; Freelove, A.C.J.; Ubhayasekera, W.; van Dinther, M.; Steenbakkers, P.J.M.; 

Akhmanova, A.; van der Drift, C.; Jetten, M.S.M.; Mowbray, S.L.; Gilbert, H.J. e Op 
den Camp, H. J. M. (2003). Cel6A, a major exoglucanase from the cellulosome of the 
anaerobic fungi Piromyces sp. E2 and Piromyces equi. Biochim. Biophys. Acta., 
1628: 30-9. 

 
Hashimoto, H.; Tamai, Y.; Okazaki, F.; Tamaru, Y.; Shimizu, T.; Araki, T. e Sato, M. 

(2005). The first crystal structure of a family 31 carbohydrate-binding module with 
affinity to beta-1,3-xylan. FEBS Lett, 579: 4324-8.  

 
Hatada, Y.; Hidaka, Y.; Nogi, Y.; Uchimura, K.; Katayama, K.; Li, Z.; Akita, M.; Ohta, Y.; 

Goda, S.; Ito, H.; Matsui, H.; Ito, S. E Horikoshi, K. (2004). Hyper-production of an 
isomalto-dextranase of an Arthrobacter sp. by a proteases-deficient Bacillus subtilis: 
sequencing, properties, and crystallization of the recombinant enzyme. Appl. 
Microbiol. Biotechnol., 65: 583-92.  

 
Hayashi, T.; Marsden, M.P.F. e Delmer, D.P. (1987). Pea xylogflucan and cellulose. Plant 

Physiol., 83: 384-389. 
 
Hayashi, T. (1989). Xyloglucans in the primary cell wall. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant 

Mol. Biol., 40:139-68.  
 
Hazlewood, G.P. e Gilbert, H.J. (1993). Xylan and cellulose utilization by the clostridia. 

Biothecnol., 25: 311-41. 
 
Hazlewood, G.P. e Gilbert, H.J. (1998). Structure and function analysis of Pseudomonas 

plant cell wall hydrolases. Prog. Nucleic Acid. Res. Mol. Biol., 61: 211-41. 
 



Referências bibliográficas  

 - 261 - 

Henrissat, B. (1991). A classification of glycosyl hydrolases based on amino acid sequence 
similarities. Biochem. J., 280: 309-316.  

 
Henrissat, B.; Callebaut, I.; Fabrega, S.; Lehn, P.; Momon, J.P. e Davies, G. (1995). 

Conserved catalytic machinery and the prediction of a common fold for several 
families of glycosyl hydrolases. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 92: 7090-4. 

 
Henrissat, B. e Davies, G. (1997). Structural and sequence-based classification of glycoside 

hydrolases. Curr. Opin. in Struct. Biol., 7: 637-644. 
 
Henrissat, B.; Teeri, T.T. e Warren, R.A.J. (1998). A scheme for designating enzymes that 

hydrolase the polysaccharides in the cell walls of plants. FEBS Letters, 425: 352-354. 
 
Henrissat, B. e Davies, G. (2000). Glycoside hydrolases and glycosyltransferases. Families, 

modules, and implications for genomics. Plant Physiol., 124: 1515-1519. 
 
Heredia, A.; Jiménez, A. and Guillén, R. (1995). Composition of plant cell walls. Z Lebensm 

Unters Forsch, 200: 24-31.   
 
Hjemmeside, K.M. (2006). Acedido em 7 de Novembro de 2006. Disponível em: 

http://www.kennmadsen.dk. 
 
Hogg, D.; Pell, G.; Dupree, P.; Goubet, F.; Martin-Orue, S.M; Armand, S. e Gilbert, H.J. 

(2003). The modular architecture of Cellvibrio japonicus mannanases in glycoside 
hydrolase families 5 and 26 points to differences in their role in mannan degradation. 
Biochem J., 371: 1027-43. 

 
Holm, L. e Sander, C. (1993). Protein structure comparison by alignment of distance 

matrices. J. Mol. Biol., 233: 123-38.  
 
Holmes, D.S. e Quigley, M. (1981). A rapid method for the preparation of bacterial plasmid. 

Analytical Biochem., 114: 193-197. 
 
Holtzapple, M.; Cognata, M.; Shu, Y. e Hendrickson, C. (1990). Inhibition of Trichoderma 

reesei cellulase by sugars and solvents. Biotechnol. Bioeng., 36: 275-287. 
 
INRA (1984). L’alimentation des animaux monogastriques: por, lapin, volailles. INRA, Paris.  
 
Inoue, H.; Nojima, H. e Okayama, H. (1990). High efficiency transformation of Escherichia 

coli with plasmids. Gene, 96: 23-28. 
 
Irwin, D.C.; Shin, D.H.; Zhang, S.; Barr, B.K.; Sakon, J.; Karplus, P.A. e Wilson, D.B. 

(1998). Roles of the catalytic domain and two cellulose binding domains of 
Thermomonospora fusca E4 in cellulose hydrolysis. J. Bacteriol., 180: 1709-14. 

 
Irwin, D.C.; Cheng, M.; Xiang, B.; Rose, J.K. e Wilson, D.B. (2003). Cloning, expression 

and characterization of a family-74 xyloglucanase from Thermobifida fusca. Eur. J. 
Biochem., 270: 3083-91.  

 



Referências bibliográficas  

 - 262 - 

ITCF – Eurolysine (1995). Ileal digestibility of amino acids in feedstuffs for pigs. Institut 
Technique des Céréales et des Fourrages, Eurolysine, Paris, 52 pp. 

 
Jackson, M.E. (2002). Potencial of NSP enzymes in pullet and layer corn-soybean meal 

based diets. Multi-State Feeding and Nutrition Publications. Disponivel em 
http://ag.ansc.purdue.edu/poultry/multistate/NSOEnzymes.pdf. 

 
Jamal-Talabani, S.; Boraston, A.B.; Turkenburg, J.P.; Tarbouriech, N.; Ducros, V.M. e 

Davies, G.J. (2004). Ab initio structure determination and functional characterization 
of CBM36; a new family of calcium-dependent carbohydrate binding modules. 
Struct., 12: 1177-1187. 

 
Jansman, A.J.M., Verstegen, M.W.A.; Huisman, J.  e van den Berg, J.W.O. (1995). Effects 

of hulls of faba beans (Vicia faba L.) with a low or high content of condensed tannins 
on the apparent ileal and fecal digestibility of nutrients and the excretion of 
endogenous protein in ileal digesta and faeces of pigs. J. Anim. Sci., 73: 118-127. 

 
Jansman, A.J.M. e Van der Kills, J.D. (2002). Optimising nutrient digestion, absorption and 

gut barrier function in monogastrics: reality or Ilusion? In: Nutrition and health of the 
gastrointestinal tract, 1st Edition.. Ed Blok M.C., Vahl, H.A.; de Lang, L.; van de 
Braak, A.E.; Hemke, G.; Hessing, M.; Wageningen Academic Publishers, 
Netherlands, 16-36 pp. 

 
Jarvis, M.C. (1984). Structure and properties of pectin gels in plant cell walls. Plant Cell and 

Environm., 7: 153-164. 
 
Jensen, M.S.; Jensen, S.K. e Jakobsen, K. (1997). Development of digestive enzymes in pigs 

with emphasis on lipolytic activity in the stomach and pancreas. J. Anim. Sci., 75: 
437-445. 

 
Johnson, R.; Williams, P. e Campbell, R. (1993). Use of enzyme in pig production. Enzymes 

in Animal Production. C. Wenk e M.E. Boessinger (ed), Kasrtause Ittingen, 
Switzerland. 49-60 pp. 

 
Johnson, P.E.; Brun, E.; MacKenzie, L.F.; Withers, S.G. e McIntosh, L.P. (1999). The 

cellulose-binding domains from Cellulomonas fimi beta-1, 4-glucanase CenC bind 
nitroxide spin-labeled cellooligosaccharides in multiple orientations. J. Mol. Biol., 
287: 609-25. 

 
Jondreville, C. (1994). Formulação com base no teor em aminoácidos digestivos. 

Alimentação Animal, 19: 32-36. 
 
Jones, D.A.; DuPont M.S.; Ambrose M.J.; Frias J. e Hedley, C.L. (1999). The discovery of 

compositional variation for the raffinose family of oligosaccharides in pea seeds. Seed 
Sci. Res.,  9: 305-310 

 
Karr-Lilienthal, L.K.; Kadzere, C.T.; grieshop, C.M. e Fahey Jr, G.C. (2005). Chemical and 

nutritional properties of soybean carbohydrates as related to nonruminants: A review. 
Livestock Prod. Sci., 97:1-12. 

 



Referências bibliográficas  

 - 263 - 

Kellett, L.E.; Poole, D.M.; Ferreira, L.M.; Durrant, A.J.; Hazlewood, G.P. e Gilbert, H.J. 
(1990). Xylanase B and an arabinofuranosidase from Pseudomonas fluorescens subsp. 
cellulosa contain identical cellulose-binding domains and are encoded by adjacent 
genes.Biochem. J., 272: 369-76. 

 
Kelly, J.D.; Cheeke, P.R. e Patton, N.M. (1990). Evaluation of lupin (Lupin albus) seed as a 

feedstuff for swine and rabbits. Jour. of Appl. Rabbit Research, 13: 145-150. 
 
Kemm, E.H.; Minnaar, J.P.; Ras, M.N. e Davies, S.J. (1987). Lupin seed meal (Lupinus albus 

cv Buttercup) as a source of protein for early weaned piglets. South African Jour. of 
Ani. Sci., 17: 37-42. 

 
Kidd, M.T.; Morgan J.R.; G.W. e Zumwalt, C.D. (2001). α-Galactosidase enzyme 

supplementation to corn and soybean meal broiler diets. The J. of Appl. Poultry Res., 
10: 186-193. 

 
Kim; H.; Goto, M.; Jeong, H.J.; Jung, K.H., Kwon, I. e Furukawa, K. (1998). Functional 

analysis of a hybrid endoglucanase of bacterial origin having a cellulose binding 
domain from a fungal exoglucanase. Appl. Biochem. Biotechnol., 75:193-204. 

 
Kim, S.W e Baker, D.H. (2003). Use of enzyme supplements in pig diets based on soybean 

meal. Review. Pig News and Information, 24: 91-96. 
 
Kim, S.W.; Knabe, D.A.; Hong, K.J. e Easter, R.A. (2003). Use of carbohydrases in corn-

soybean meal-based nursery diets. J. Anim. Sci., 81: 2496-504. 
 
King, R.H.; Dunshea, F.R.; Morrish, L.; Eason, P.J.; van Barneveld, R.J.; Mullan, B.P. e 

Campbell, R.G. (2000). The energetic value of Lupinus angustifolius and Lupinus 
albus for growing pigs. Anim. Feed Sci. Technol., 83: 17-30. 

 
Knuth, M.W. e Burgess, R.R. (1987). Purification of proteins in the denaturated state. In: 

Protein purification. Micro to Macro, Alan, R. Liss, pp 279-305. 
 
Kono, H.; Waelchli, M.R.; Fujiwara, M.; Erata, T. e Takai, M. (1999). Transglycosylation of 

cellobiose by partially purified Trichoderma viride cellulase. Carbohydr Res., 319: 29-
37. 

 
Krause, D.O.; Easter, R.A. e Mackie, R.I. (1994). Fermentation of stachyose and raffinose by 

hind-gut bacteria of the weanling pig. Lett. Appl. Microbiol., 18: 349-352. 
 
Kries, A.; Augier, V.; Venaut, M. e Grimaldi, J.L. (1992). Diminution des taux protéiques: 

influence sur la quantité d’azote excrété et sur les performances zootechniques du porc 
charcutier. Journées Rech. Porcine en France, 24: 219-226. 

 
Kroon, P.A.; Williamson, G.; Fish, N.M.; Archer, D. B. e Belshaw, N.J. (2000). A modular 

esterase from Penicillium funiculosum which releases ferulic acid from plant cell walls 
and binds crystalline cellulose contains a carbohydrate binding module. Eur. J. 
Biochem., 267:6740-52. 

 



Referências bibliográficas  

 - 264 - 

Kuhls, K.; Lieckfeldt, E.; Samuels, G.J.; Kovacs, W.; Meyer, W.; Petrini, o.; Gams, W.; 
Borner, T. e Kubicek, C.P. (1996). Molecular evidence that the asexual industrial 
fungus Trichoderma reesei is a clonal derivative of the ascomycete Hypocrea 
jecorina. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 93: 7755-60. 

 
Kulkarni, N.; Shendye, A. e Rao, M. (1999). Molecular and biotechnological aspects of 

xilanases. FEMS Microbiol., 23:411-56.   
 
Kraulis, P.J. (1991). Molscript: a program to produce both detailed and schematic plots of 

protein structures. J. Appl. Crystallog., 24: 946-950. 
 
Laemmli, U.K. (1970). Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of the 

bacteriophage T4. Nature, 227: 680-685. 
 
Lahaye, M; Rondeau-Mouro, C.; Deniaud, E. e Buleon, A. (2003). Solid-state 13C NMR 

spectroscopy studies of xylans in the cell wall of Palmaria palmata (L. Kuntze, 
Rhodophyta). Carbohydr. Res., 338: 1559-69. 

 
Lamed, R.; Naimark, J.; Morgenstern, E. e Bayer, E.A. (1987). Specialized cell surface 

structures in cellulolytic bacteria. J. Bacteriol., 169: 3792-800. 
 
Lamed, R. e Bayer, E.A. (1988). The cellulosome of Clostridium thermocellum. Adv. Appl. 

Microbiol., 33: 1-46. 
 
Langsford, M.L.; Gilkes, N.R.; Singh, B.; Moser, B.; Miller, R.C-; Warren, R.A. e Kilburn, 

D.G. (1987). Glycosylation of bacterial cellulases prevents proteolytic cleavage 
between functional domains. FEBS Lett., 225: 163-7. 

 
Laplace, J.P.; Darcy-Vrillon, B. e Picard, M. (1985). Évaluation de la disponibilité des acides 

aminés: choix raisonné d’une méthode. Jounées Rech. Porcine en France, 17: 353-370. 
 
Leibovitz, E. e Beguin, P. (1996). A new type of cohesin domain that specifically binds the 

dockerin domain of the Clostridium thermocellum cellulosome-integrating protein 
CipA. J. Bacteriol., 178: 3077-84. 

 
Leibovitz, E.; Ohayon, H.; Gounon, P. e Beguin, P. (1997). Characterization and subcellular 

localization of the Clostridium thermocellum scaffoldin dockerin binding protein 
SdbA. J. Bacteriol., 179: 2519-23. 

 
Lehtio, J.; Sugiyama, J.; Gustavsson, M.; Fransson, L., Linder, M. e Teeri, T.T. (2003). The 

binding specificity and affinity determinants of family 1 and family 3 cellulose 
binding modules. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 100: 484-9.  

 
Lemaire, M.; Ohayon, H.; Gounon, P.; Fujino, T. e Beguin, P. (1995). OlpB, a new outer 

layer protein of Clostridium thermocellum, and binding of its S-layer-like domains to 
components of the cell envelope. J. Bacteriol., 177: 2451-9.  

 
Leschine, S.B. (1995). Cellulose degradation in anaerobic environments. Annu. Rev. 

Microbiol., 49: 399-426.  
 



Referências bibliográficas  

 - 265 - 

Leterme, P.; van Leeuwen, P.; Théwis, A. e Huisman, J. (1994). Effect of the carbohydrate 
fractions of pea seeds on the endogenous amino acid flow at the terminal ileum of the 
pig. In: W. B. Souffrant, H. Hagemeister (ed), digestive Physiology in Pigs. EAAp 
Publ. Nº 80. Forschungsinttitut fur die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere, 
Dummerstorf, Germany, 67 pp. 

 
Leterme, P. e Théwis, A. (1995). La digestibilité iléal réelle dês acides aminés chez le porc. 

Méthodes d’estimation et intérêt pratique. Journées Rech. Porcine en France, 27: 197-
208. 

 
Levy, I.; Shani, Z. e Shoseyov, O. (2002). Modification of polysaccharides and plant cell wall 

by endo-1,4-β-glucanase and cellulose-binding domains. Biomol. Engineering., 19: 
17-30. 

 
Lien, K.A.; Sauer, W.C. e Fenton, M. (1997). Mucin output in ileal digesta of pigs fed a 

protein-free diet. Z Ernahrungswiss., 36:182-90.  
 
Lindermann, M.D.; Cornelius, S.G.; el Kandelgy, S.M.; Moser, R.L. e Pettigrew, J.E. 

(1986). Effect of age, weaning and diet on digestive enzyme levels in the piglet. J. 
Anim. Sci., 62: 1298-307. 

 
Liying, Z.; Li, D.; Quiao, S.; Johnson, E.W.; Li, B.; Thacker, P.A. e Han, I.K. (2003). Effects 

of stachyose on performance, diarrhoea incidence and intestinal bacteria in weanling 
pigs. Arch. of Anim. Nutrit., 57: 1-10. 

 
Longland, A.C. (1991). Digestive enzyme activities in pigs and poultry. In: in vitro digestion 

for pigs and poultry, Ed Fuller M.F., Scotland, 3-18 pp. 
 
Low, A.G. (1982). Digestibility and availability of amino acids from feedstuff for pigs: a 

review. Livest. Prod. Sci., 9: 511-520. 
 
Lowe, P.E.; Rhind, S.K.; Sugrue, R. e Marston, F.A.O. (1987). Solubilization, refolding and 

purification of eucaryotic proteins expressed in E. coli. In: Protein Purification. Micro 
to Macro, Alan. Liss, Inc.; 429-442 pp. 

 
Lymar, E.S.; Li, B. e Renganathan, V. (1995). Purification and Characterization of a 

Cellulose-Binding (beta)-Glucosidase from Cellulose-Degrading Cultures of 
Phanerochaete chrysosporium. Appl. Environ. Microbiol., 61: 2976-2980. 

 
Lynd, L.R.; Weimer, P.J.; van Zyl, W.H. e Pretorius, I.S. (2002). Microbial Cellulose 

utilization: Fundamentals and Biotechnology. Microbiology and molecular biology 
reviews, p: 506-577.  

 
Lytle, B.L.; Volkman, B.F.; Westler, W.M. e Wu, J.H. (2000). Secondary structure and 

calcium-induced folding of the Clostridium thermocellum dockerin domain 
determined by NMR spectroscopy. Arch. Biochem. Biophys., 379: 237-44. 

 
Lytle, B.L.; Volkman, B.F.; Westler, W.M.; Heckman, M.P. e Wu, J.H. (2001). Solution 

structure of a type I dockerin domain, a novel prokaryotic, extracellular calcium-
binding domain. J. Mol. Biol., 307: 745-53. 



Referências bibliográficas  

 - 266 - 

 
Margolles-Clark, E.; Tenkanen, M.; Soderlund, H. e Penttila, M. (1996). Acetyl xylan 

esterase from Trichoderma reesei contains an active-site serine residue and a 
cellulose-binding domain. Eur. J. Biochem., 237: 553-60. 

 
Mariscal-Landin, G.; Sève, B.; Colléaux, Y. e Lebreton, Y. (1995). Endogenous amino 

nitrogen collected from pigs with end-to-end ileorectal anastomosis is affected by the 
method of estimation and altered by dietary fiber. J. Nutr., 125: 136-146. 

 
Mason, V.C.; Just, A. e Bech-Andersen, S. (1976). Bacterial activity in the hind-gut of pigs. 

2. Its influence on the apparent digestibility of nitrogen and amino acids. Z. 
Tierphysiol., Tierernahr. Futtermittelkd, 36: 310-319. 

 
Maxwell, C.V. e Carter, S.D. (2001). Feeding the weaned pig. In: Swine Nutrition, 2nd 

Edition. Ed Lewis A.J., Southem L.L., CRC Press, New York, 692-707 pp. 
 
McCartney, L; Blake, A.W.; Flint, J.; Bolam, D.N.; Boraston, A.B.; Gilbert, H.J. e Knox, 

J.P. (2006). Differential recognition of plant cell walls by microbial xylan-specific 
carbohydrate-binding modules. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 103: 4765-70. 

 
McDonald, P.; Edwards, R.A.; Greenhalg, J.F.D. e Morgan, C.A. (2002). Animal Nutrition. 

6th edition, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Hrtlow, UK¸ 15-388 pp. 
 
McKie, V.A.; Vincken, J.P.; Voragen, A.G.; van den Broek, L.A.; Stimson, E. E Gilbert, H.J. 

(2001). A new family of rhamnogalacturonan lyases contains an enzyme that binds to 
cellulose. Biochem. J., 355: 167-77. 

 
McLean, B.W.; Bray, M.R.; Boraston, A.B.; Gilkes, N.R.; Haynes, C.A. e Kilburn, D.G. 

(2000). Analysis of binding of the family 2a carbohydrate-binding module from 
Cellulomonas fimi xylanase 10A to cellulose: specificity and identification of 
functionally important amino acid residues. Protein Eng., 13: 801-9. 

 
McNiven, M.A. e Castell, A.G. (1995). Replacement of soybean meal with lupinseed 

(Lupinus albus) in pig starter diets. Anim. Feed Sci. and Technol., 52: 333-338. 
 
Mechaly; A.; Fierobe, H.P.; Belaich, A.; Belaich, J.P.; Lamed, R.; Shoham, Y. e Bayer, E.A. 

(2001). Cohesin-dockerin interaction in cellulosome assembly: a single hydroxyl 
group of a dockerin domain distinguishes between nonrecognition and high affinity 
recognition. J. Biol. Chem., 276: 9883-8.  

 
Medve, J.; Ståhlberg, J. e Tjerneld, F. (1994). Adsorption and synergism of cellobiohydrolase 

I and cellobiohydroilase II of Trichoderma reesei during hydrolysis of 
microcrystalline cellulose. Biotechnol. Bioeng., 44: 1064-1073. 

 
Meinke, A.; Gilkes, N.R.; kwan, E.; Kilburn, D.G.; Warren, R.A. e  Miller, R.C.Jr. (1994). 

Cellobiohydrolase A (CbhA) from the cellulolytic bacterium Cellulomonas fimi is a 
beta-1,4-exocellobiohydrolase analogous to Trichoderma reesei CBH II. Mol 
Microbiol., 12: 413-22. 

 



Referências bibliográficas  

 - 267 - 

Millward-Sadler, S.J.; Davidson, K.; Hazlewood, G.P.; Black, G.W.; Gilbert, H.J. e Clarke, 
J.H. (1995). Novel cellulose-binding domains, NodB homologues and conserved 
modular architecture in xylanases from the aerobic soil bacteria Pseudomonas 
fluorescens subsp. cellulosa and Cellvibrio mixtus. Biochem J., 312: 39-48. 

 
Minic, Z. e Jouanin, L. (2006). Plant glycoside hydrolases involved in cell wall 

polysaccharide degradation. Plant physiol. and Biochem., 44: 435-449. 
 
Miras, I.; Schaeffer, F.; Béguin, P. e Alzari, P.M. (2002). Mapping by site-directed 

mutagenesis of the region responsible for cohesin-dockerin interaction on the surface 
of the seventh cohesin domain of Clostridium thermocellum CipA. Biochem., 41: 
2115-19. 

 
Mitchell, H.H. (1924). A method of determining the biological value of protein. J. Biol. 

Chem., 58: 873-882. 
 
Miyanaga, A.; Koseki, T.; Matsuzawa, H.; Wakagi, T.; Shoun, H. e Fushinobu, S. (2004). 

Crystal structure of a family 54 alpha-L-arabinofuranosidase reveals a novel 
carbohydrate-binding module that can bind arabinose. J. Biol. Chem., 279: 44907-14. 

 
Mohamed, A.A. e Rayas-Duarte, P. (1995). Composition of Lupinus albus. Cereal 

Chemistry, 72: 645-647. 
 
Mohand-Oussaid, O.; payot, S.; Guedon, E.; Gelhaye, E.; Youyou, A. e Petitdemange, H. 

(1999). The extracellular xylan degradative system in Clostridium cellulolyticum 
cultivated on xylan: evidence for cell-free cellulosome production. J. Bacteriol., 181: 
4035-40. 

 
Morag, E.; Bayer, E.A e Lamed, R. (1990). Relationship of cellulosomal and 

noncellulosomal xylanases of Clostridium thermocellum to cellulose-degrading 
enzymes. J. Bacteriol., 172: 6098-105. 

 
Mougham, P.J. (1993). Towards an improved utilization of dietary amino acids by the 

growing pig. In: D.J.A. Cole, W. Haresign, P.C. Garsworthy (Eds), Recent 
developments in pig nutrition 2. Nottingham University Press, Nottingham, UK, 117-
136 pp. 

 
Mullis, K.B. e Faloona, F.A. (1987). Specific synthesis of DNA in vitro via a Polymerase-

catalysed Chain Reaction. Methods in Enzymol., 155: 335-350. 
 
Murzin, A.G.; Lesk, A.M. e Chothia, C. (1992). β-Trefoil fold. Patterns of structure and 

sequence in the Kunitz inhibitors interleukins-1 beta and 1 alpha and fibroblast growth 
factors. J. Mol. Biol., 223: 531-43. 

 
Najmudin, S.; Guerreiro, C.I.; Ferreira, L.M.; Romão, M.J.; Fontes, C.A. e Prates, J.A. 

(2005). Overexpression, purification and crystallization of the two C-terminal domains 
of the bifunctional cellulase ctCel9D-Cel44A from Clostridium thermocellum. Acta 
Crystallograph Sect. F. Struct. Biol. Cryst Commun., 61:1043-5. 

 



Referências bibliográficas  

 - 268 - 

Najmudin, S.; Guerreiro, C.I.; Carvalho, A.L.; Prates, J.A.; Correia, M.A.; Alves, V.D.; 
Ferreira, L.M.; Romão, M.J.; Gilbert, H.J.; Bolam, D.N. e Fontes, C.A. (2006). 
Xyloglucan is recognized by carbohydrate-binding modules that interact with beta-
glucan chains. J Biol Chem., 281: 8815-28. 

 
Navaza, J. (1994). AMoRe: an automated package for molecular replacement. Acta Cryst., 

50: 157-163. 
 
Naveed, A.; Acamovic, T. e Bedford, M.R. (1999). The influence of carbohydrate and 

protease supplementation on amino acid digestibility of lupin-based diets for broiler 
chicks. In: Proceedings of the Australian Poultry Science Symposium, 93-96 pp. 

 
NRC (1998). Nutrient requirements of swine: 10th revised edition. National Academy Press, 

Washington DC, USA: 
 
Ng, T.K.; Weiner, P.J. e Zeikus, J.G. (1977). Cellulolytic and physiological properties of 

Clostridium thermocellum. Arch. Microbiol., 114: 1-7.  
 
Nidetzky, B. e Steiner, W. (1993). A new approach for modelling cellulase-cellulose 

adsorption and kinetics of the enzymatic hydrolysis of microcrystalline cellulose. 
Biotechnol. Bioeng., 42: 469-479. 

 
Nidetzky, B.; Steiner, W.; Hayn, M. e Claeyssen, S.M. (1994). Cellulose hydrolysis by the 

cellulases from Trichoderma reesei: a new model for synergistic interaction. Biochem. 
J., 3: 705-10. 

 
Noach, I.; Lamed, R.; Xu, Q.; Rosenheck, S.; Shimon, L.J.; Bayer, E.A. e Frolow, F. (2003). 

Preliminary X-ray characterization and phasing of a type II cohesin domain from the 
cellulosome of Acetivibrio cellulolyticus. Acta Crystallogr. D. Biol. Crystallogr., 59: 
1670-3.  

 
Noach, I.; Frolow, F.; Jakoby, H.; Rosenheck, S.; Shimon, L.J.; Lamed, R. e Bayer, E.A. 

(2005). Crystal structure of a type-II cohesin module from the Bacteroides 
cellulosolvens cellulosome reveals novel and distinctive secondary structural elements. 
J. Mol. Biol., 348: 1-12.  

 
Notenboom, V.; Boraston, A.B.; Chiu., P.; Freelove, A.C.; Kilburn, D.G. e Rose, D.R. 

(2001). Recognition of cello-oligosaccharides by a family 17 carbohydrate-binding 
module: an X-ray crystallographic, thermodynamic and mutagenic study. J Mol Biol., 
314: 797-806. 

 
Notenboom, V.; Boraston, A.B.; Kilburn, D.G. e Rose, D.R. (2002). Crystal structures of the 

family 9 carbohydrate-binding module from Thermotoga maritima xylanase 10A in 
native and ligand-bound forms. Biochem., 40: 6248-56.  

 
Ohta, Y.; Hatada, Y.; Nogi, Y.; Li, Z.; Ito, S. E Horikoshi, K. (2004). Cloning, expression, 

and characterization of a glycoside hydrolase family 86 beta-agarase from a deep-sea 
Microbulbifer-like isolate. Appl Microbiol Biotechnol., 66: 266-75.  

 



Referências bibliográficas  

 - 269 - 

Owsley, W.F.; Orr, D.E. e Tribble, L.F. (1986). Effects of age and diet on the development of 
the pancreas and the synthesis and secretion of pancreatic enzymes in the young pig. J. 
Anim. Sci., 63: 497-504. 

 
Pagès, S.; Gal, L.; Belaich, A.; Gaudin, C.; Tardif, C. e Belaich, J.P. (1997). Role of 

scaffolding protein CipC of Clostridium cellulolyticum in cellulose degradation. J. 
Bacteriol., 179: 2810-6. 

 
Palomer, X.; Domínguez-Puigjaner, E.; Vendrell, M. E Llop-Tous, I. (2004). Study of 

strawberry cell endo-beta-1,4-glucanase protein accumulation and characterization of 
its in vitro activity by heterologous expression in Pichia pastoris. Plant Sci., 167: 509-
518.  

 
Pan, B.; Li, D.; Piao, X.; Zhang, L. e Guo, L. (2002). Effect of dietary supplementation with 

α-galactosidase preparation and stachyose on growth performance, nutrient 
digestibility and intestinal bacterial populations of piglets. Arch. Anim. Nutr., 56: 327-
337. 

 
Pell, G.; Williamson, Walters, C.; Du, H.; Gilbert, H.J. e Bolam, D.D. (2003). Importance of 

hydrophobic and polar residues in ligand binding in the family 15 carbohydrate-
binding module from Cellvibrio japonicus Xyn10C. Biochem., 42: 9316-23. 

 
Pell, G.; Szabó, L.; Charnock, S.J.; Xie, H.; Gloster, T.M.; Davies, G.J. e Gilbert, H.J. (2004). 

Structural and biochemical analysis of Cellvibrio japonicus xylanase 10C: how 
variation in substrate-binding cleft influences the catalytic profile of family GH-10 
xylanases. J Biol Chem., 279: 11777-88.  

 
Picard, M.; Bertrand, S.; Genin, F. e Maillard, M. (1984). Digestibilité des acides amines: 

intérêt de la technique du shunt iléo-rectal chez le porc. Journées Rech. Porcine en 
France, 16: 355-360. 

 
Pinheiro, B.; Prates, J.A.M.; Ferreira, L.M.A.; Bayer, E.; Gilbert, H.J. e Fontes, C.M.G.A. 

(2007). Novel cohesin-dockerin specifities in protein-protein complexes from 
Clostridium thermocellum. 7th Carbohydrate Bioengineering Meeting, 22-25 Abril, 
Braunschweig, Germany. 

 
Polizeli, M.L.T.M.; Rizzati, A.C.S.; Monti, A.; Terenzi, H.F.; Jorge, J.A. e Amorim, D.S. 

(2005). Xylanases from fungi: properties and industrial applications. Applied 
Microbiol. Biotechnol., 67: 577-591. 

 
Ponte, P.I.P.; Ferreira, L.M.A.; Soares, M.A.C.; Gama, L.T. e Fontes, C.M.G.A. (2004). 

Xylanase-inhibitors affect the action of exogenous enzymes used to supplement 
Triticum durum based diets for broiler chicks. J. of Appl. Poultry Res., 13: 660-666.  

 
Poutanen, K. (1997). Enzymes: an important tool in the improvement of the quality of cereal 

foods. Trends Food Sci. Technol., 8: 300-306. 
 
Prade, R.A (1999). Pectins, pectinases and plant-microbe interactions. Biotechnol. Genet. 

Eng. Rev., 16: 361-91.  
 



Referências bibliográficas  

 - 270 - 

Puls, J e Poutanen, K. (1989). Mechanisms of enzymatic hydrolysis of hemicelluloses 
(xylans) and procedures for determination of the enzyme activities involved. In. 
Enzyme Systems for lignocellulose degradation. Ed. M.P: Coughlan. Elsevier Applied 
Science. Commission of the European Communities, 151-165 pp.     

 
Quentin, M.; Ebbelaar, M.; Derksen, J.; Mariani, C. e van der Valk, H. (2002). Description of 

a cellulose-binding domain and a linker sequence from Aspergillus fungi. Appl 
Microbiol Biotechnol., 58: 658-62. 

 
Receveur, V.; Czjzek, M.; Schülein, M.; Panine, P. e Henrissat, B. (2002). Dimension, shape, 

and conformational flexibility of a two domain fungal cellulase in solution probed by 
small angle X-ray scattering. J. Biol. Chem., 277: 40887-92. 

 
Reis, T.A.; Dias, F.V.; Fontes, C.M.; Soares, M.C. e Ferreira, L.M. (2001). Avaliação do 

potencial biotecnológico de xilanases do Clostridium thermocellum e Cellvibrio 
mixtus: sua utilização na suplementação de dietas à base de trigo para frangos de 
carne. Rev. Port. de Ciências Veterin., 96: 125-134. 

 
Rérat, A. (1978). Digestion and absorption of carbohydrates and nitrogenous matters in the 

hindgut of the omnivorous nonruminant animal. J. Anim. Sci., 46: 1808-1837. 
 
Richardson, J.S. (1981). The anatomy and taxonomy of protein structure. Adv. Protein 

Chem., 34: 167-339. 
 
Ridley, B.L.; O’Neill, M.A. e Mohnen, D. (2001). Pectins: structure, biosynthesis and 

oligalacturonide-related signaly. Phytochem., 57: 929-967. 
 
Risley, C.R. e Lohrmann, T. (1998). Gowth performance and apparent digestibility of 

weaning pigs fed diets containing low stachyose soybean meal. J. of Anim. Sci., 76: 
179. 

 
Robert, X.; Haser, R.; Gottschalk, T.E.; Ratajezak, F.; Driguez, H.; Svensson, B. e Aghajari, 

N. (2003). The structure of barley alpha-amylase isozyme 1 reveals a novel role of 
domain C in substrate recognition and binding: a pair of sugar tongs. Structure, 11: 
973-84. 

 
Roppa, L. (2006) Perspectivas da produção mundial de carnes, 2006 a 2030. Revista Pork 

World, n 34: 16-27. Acedido em Fevereiro de 2007. Disponível em 
www.usp.br/fzea/fzea/event/evfzea/2007/mar/070316. 

 
Rose, J.K.C. e Bennett, A.B. (1999). Cooperative disassembly of the cellulose-xyloglucan 

network of plant cell walls: parallels between cell expansion and fruit ripening. Trends 
in Plant Science, 4: 176-183.    

 
Roussel, A. e Cambillau, C. (1991). TURBO-FRODO: Silicon Graphics Geometry Partners 

Directory, Silcon Graphics, Mountain View, CA, 86 pp. 
 
Rouvinen, J.; Bergfors, T.; Teeri, T.; Knowles, J.K. e Jones, T.A. (1990). Three-dimensional 

structure of cellobiohydrolase II from Trichoderma reesei. Science, 249: 380-6. 
 



Referências bibliográficas  

 - 271 - 

Saha, B.C. (2003). Hemicellulose bioconversion. J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 30: 279-291. 
 
Saiki, R.K.; Gelfand, D.H.; Stoffel, S.; Scharf, S.J.; Higuchi, R.; Horn, G.T.; Mullis, K.B. e 

Erlich, H.A. (1988). Primer-directed enzymatic amplification of DNA with 
thermostable DNA polymerase. Science, 239: 487-491. 

 
Saini, H.S. (1989). Legume seeds oligossacharides. Recent Advances of Research in 

Antinutritional factors in Legume seeds. Huisman, J.; van der Poel, A.F.B. e Liener, 
I.E., ed. Pudoc, Wageninger, The Netherlands. 

 
Salamitou, S.; Lemaire, M.; Fujino, T.; Ohayon, H.; Gounon, P.; Beguin, P. e Aubert, J.P. 

(1994a). Subcellular localization of Clostridium thermocellum ORF3p, a protein 
carrying a receptor for the docking sequence borne by the catalytic components of the 
cellulosome. J Bacteriol., 176: 2828-34.   

 
Salamitou, S.; Raynaud, O.; Lemaire, M.; Coughlan, M.; Beguin, P. e Aubert, J.P. (1994b). 

Recognition specificity of the duplicated segments present in Clostridium 
thermocellum endoglucanase CelD and in the cellulosome-integrating protein CipA. J. 
Bacteriol., 176: 2822-7. 

 
Sambrook, K.J.; Fritsch, E.F. e Maniatis, T. (1989). Molecular Cloning: A Laboratory 

Manual. Second edition. Ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York. 
 
Sandgren, M.; Ståhlberg, J. e Mitchinson, C. (2005). Structural and biochemical studies of 

GH family 12 cellulases: improved thermal stability, and ligand complexes. Prog. 
Biophys. Mol. Biol., 89: 246-91.  

 
Sanger, F.; Nicklen, S. e Coulson, A.R. (1977). DNA sequencing with chain-terminating 

inhibitors. Proceed. of the Nat. Academy of Sci., U.S.A., 74: 5463-5467. 
 
Sakon, J.; Irwin, D.; Wilson, D.B. e Karplus, P.A. (1997). Structure and mechanism of 

endo/exocellulase E4 from Thermomonospora fusca. Nat. Struct. Biol., 4: 810-8.  
 
SAS (1989). SAS/STAT User’s Guide, Version 6, Fourth Edition, Volume 2. SAS Institut 

Inc, Cary, NC, 846 pp. 
 
Saxena, I.M. e Brown, R.M. (2005). Celluloses biosynthesis: Current views and evolving 

concepts. Ann. Bot., 96: 9-21.  
 
Schaeffer, F.; Matuschek, M.; Guglielmi, G.; Miras, I.; Alzari, P.M. e Béguin, P. (2002). 

Duplicated dockerin subdomains of Clostridium thermocellum endoglucanase CelD 
bind to a cohesin domain of the scaffolding protein CipA with distinct thermodynamic 
parameters and a negative cooperativity. Biochem., 41: 2106-2114. 

 
Scharpf, M.; Connelly, G.P.; Lee, G.M.; Boraston, A.B.; Warren, R.A. e McIntosh, L.P. 

(2002). Site-specific characterization of the association of xylooligosaccharides with 
the CBM13 lectin-like xylan binding domain from Streptomyces lividans xylanase 
10A by NMR spectroscopy. Biochem., 41: 4255-63. 

 



Referências bibliográficas  

 - 272 - 

Schülein, M. (2000). Protein engineering of cellulases. Biochim. Biophys. Acta, 1543:239-
252.  

 
Schutte, J.B. (1991). Nutritional value physiological effects of D-xylose and L-arabinose in 

poultry and pigs. Ph.D. Thesis, TNO-Institute of Animal Nutrition and Physiology 
(ILOB), Wageninger. 

 
Sève, B. e Henry, Y. (1996). Protein utilization in non-ruminants. In: A.F. Nunes, A. V. 

Portugal, J. P. Costa, J. R. Ribeiro (eds), Protein metabolism and nutrition. 
Proceedings of the 7th International Symposium on Protein Metabolism and Nutrition. 
Vale de Santarém, Portugal, 59-82 pp. 

 
Shen, H.; Schmuck, M.; Pilz, I.; Gilkes, N.R.; Kilburn, D.G.; Miller, R.C.Jr. e Warren, R.A. 

(1991) Deletion of the linker connecting the catalytic and cellulose-binding domains 
of endoglucanase A (CenA) of Cellulomonas fimi alters its conformation and catalytic 
activity. J. Biol. Chem., 266: 11335-40. 

 
Shimon, L.J.; Bayer, E.A.; Morag, E.; Lamed, R.; Yaron, S.; Shoham, Y. e Frolow, F. (1997). 

A cohesin domain from Clostridium thermocellum: the crystal structure provides new 
insights into cellulosome assembly. Structure, 5: 381-90.   

 
Shoham, Y; Lamed, R. e Bayer, E.A. (1999) The cellulosome concept as an efficient 

microbial strategy for the degradation of insoluble polysaccharides.Trends Microbiol., 
7: 275-81.  

 
Shoseyov, O.; Shani, Z. e Levy, I. (2006). Carbohydrate Binding Modules: Biochemical 

Properties and Novel applications. Microbiol. and Mol. Biol. Rev., 70: 283-295.  
 
Simpson, P.J.; Bolam, D.N.; Cooper, A.; Ciruela, A.; Hazlewood, G.P.; Gilbert, H.J. e 

Williamson, M.P. (1999). A family IIb xylan-binding domain has a similar secondary 
structure to a homologous family IIa cellulose-binding domain but different ligand 
specificity. Structure, 7: 853-64. 

 
Simpson, P.J.; Xie, H.; Bolam, D.N.; Gilbert, H.J. e Williamson, M.P. (2000). The structural 

basis for the ligand specificity of family 2 carbohydrate-binding modules. J. Biol. 
Chem., 275: 41137-42. 

 
Singh, S.; Madlala, A.M. e Prior, B.A. (2003). Thermomyces lanuginosus: properties of 

strains and their hemicellulases. FEMS Microbiol. Rev., 27: 3-16.   
 
Sinnot, M. L. (1990). Catalytic mechanisms of enzyme glycosyl transfer. Chem. Rev., 90: 

1171-1202.  
 
Skov, L.K.; Mirza, O.; Sprogoe, D.; Dar, I.; Remaud-Simeon, M.; Albenne, C.; Monsan, P. e 

Gajhede, M. (2002). Oligosaccharide and sucrose complexes of amylosucrase. 
Structural implications for the polymerase activity. J. Biol .Chem., 277: 47741-7 

 
Slominski, B.A. (1994). Hydrolysis of galactooligosaccharides by commercial preparations 

of α-galactosidase and β-frutofuranose: potencial for use as dietary additives. J. of Sci. 
Food and Agriculture, 65: 323-330. 



Referências bibliográficas  

 - 273 - 

 
Smiricky, M.R.; Grieshop, C.M.; Albin, D.M.; Wubben, J.E.; Gabert, V.M. e Fahey Jr., G.C. 

(2002). The influence of soy oligosaccharides on apparent and true ileal amino acid 
digestibilities and fecal consistency in growing pigs. J. Anim. Sci., 80: 2433-2441. 

 
Sorensen, H.P. e Mortensen, K.K. (2005). Soluble expression of recombinant proteins 

separated by gel electrophoresis. J. of Mol. Biol., 98: 503-507. 
 
Sorimachi, K.; Le Gal-Coeffet, M.F.; Williamson, G.; Archer, D.B. e Williamson, M.P. 

(1997). Solution structure of the granular starch binding domain of Aspergillus niger 
glucoamylase bound to beta-cyclodextrin. Structure, 5: 647-61.       

 
Souffrant, W.B. (1991). Endogenous nitrogen losses during digestion in pigs.  In: M.W. A. 

Verstegen, J. Huisman, L. den Hartog (Eds), Proceedings of the 5th international 
Symposium on Digestive physiology in Pigs. Pudoc, Wageningen, Netherlands, 147-
166 pp. 

 
Spinelli, S.; Fierobe, h.P.; Belaich, A:; Belaich, J.P.; Henrissat, B. e Cambillau, C. (2000). 

Crystal structure of a cohesin module from Clostridium cellulolyticum: implications 
for dockerin recognition. J. Mol. Biol., 304: 189-200. 

 
Stagonias, G e Pearce, G.R. (1985). The digestion of fibre by pigs. 2. Volatile fatty acid 

concentrations in large intestine digesta. Br J Nutr., 53: 531-6. 
 
Stalbrand, H.; Saloheimo, A.; Vehmaanpera, J.; Henrissat, B. e Penttila, M. (1995). Cloning 

and expression in Saccharomyces cerevisiae of a Trichoderma reesei beta-mannanase 
gene containing a cellulose binding domain. Appl. Environ. Microbial., 61: 1097-7. 

 
Steel, R.G.D. e Torrie, J.H. (1980). Principles and Procedures of Statistics. McGraw-Hill 

Book Company, New York, 633 pp. 
 
Stoll, D.; Boraston, A.; Stalbrand, H.; McLean, B.W.; Kilbum, D.G. e Warren R.A. (2000). 

Mannanase Man26A from Cellulomonas fimi has a mannan-binding module. FEMS 
Microbiol. Lett., 183: 265-9. 

 
Studier, F.W. e Moffatt, B.A. (1986). Use of bacteriophage T7 lysozyme to improve an 

inducible T7 expression system. J. Mol. Biol., 219: 37-44. 
 
Sujak, A.; Katlarz, A. e Strobel, W. (2006). Compositional and mutritional evaluation of 

several lupin seeds. Food Chem., 98: 711-719. 
 
Sunna, A.; Gibbs, M.D. e Bergquist, P.L. (2001). Identification of novel beta-mannan- and 

beta-glucan-binding modules: evidence for a superfamily of carbohydrate-binding 
modules. Biochem. J., 356: 791-8.  

 
Szabó, L.; Jamal, S.; Xie, H.; Charnock, S.J.; Bolam, D.N.; Gilbert, H.J. e. Davies, G. (2001). 

Structure of a family 15 carbohydrate-binding module in complex with xylopentaose. 
Evidence that xylan binds in an approximate 3-fold helical conformation. J. Biol. 
Chem., 276: 49061-5.   

 



Referências bibliográficas  

 - 274 - 

Takeo, K. (1984). Affinity electrophoresis: principles and applications. Electrophoresis, 5: 
187-195. 

 
Tanksley, Jr. e Knabe, D.A. (1993). Ileal digestibility of amino acids in pigs feeds and their 

use in formulating diets. In: Cole, D.J.A.; Haresing, W. e Garnsworthy, P.C. Recent 
Development in pig nutrition 2. Nottinghan University, 375 pp. 

 
Tavares, G.A.; Beguin, P. e Alzari, P.M. (1997). The crystal structure of a type I cohesin 

domain at 1.7 Å resolution, J. Mol. Biol., 273: 701-713. 
 
Teeri, T.T. (1997). Crystaline cellulosedegradation: new insight into function of 

cellobiohydrolases. Trends Biotechnol., 15: 160-167.  
 
Teeri, T.T.; Koivula, A.; Linder, M.; Wohlfahrt, G.; Divne, C. e Jones, T.A. (1998). 

Trichoderma reesei cellobiohydrolases: why so efficient on crystalline cellulose? 
Biochem. Soc. Trans., 26: 173-8.  

 
Terwilliger, T.C. e Berendzen, J. (1999). Automated MAD e MIR structure solution. Acta 

Cryst., 55: 849-861. 
 
Tokatlidis, K.; Salamitou, S.; Béguin, P.; Dhurjati, P. e Aubert, P. (1991). Interaction of the 

duplicated segment carried by Clostridium thermocellum cellulases with cellulosome 
components. FEBS Lett., 291: 185-188. 

 
Tomme, P.; van Tilbeurgh, H.; Petterson, G.; van Damme, J.; Venderkerhone; J.; Knowles, 

J.; Teeri, T. e Claeyssons, H. (1988). Studies of the cellulolytic system of 
Trichoderma reesei QM9414. Analysis of domain function in two cellobiohydrolases 
by limited proteolysis. Eur. J. Biochem., 170: 575-585. 

 
Tomme, P.; Warren, R.A. e Gilkes, N.R. (1995). Cellulose hydrolysis by bacteria and fungi. 

Adv. Microb. Physiol., 37: 1-81. 
 
Tomme, P., Creagh, A.L.; Kilburn, D.G. e Haynes, C.A. (1996). Interaction of 

polysaccharides with the N-terminal cellulose-binding domain of Cellulomonas fimi 
CenC. 1. Binding specificity and calorimetric analysis. Biochem., 35: 13885-94. 

 
Tomme, P.; Boraston, A.; McLean, B.; Komos, J.; Creagh, A.L.; Sturch, K.; Gilkes, N.R.; 

Haynes, C.A.; Warren, R.A. e Kilbum, D.G. (1998). Characterization and affinity 
applications of cellulose-binding domains. J. Chromatogr. B. Biomed. Sci. Appl., 71: 
283-96. 

 
Vahouny, G.V (1982). Dietary fiber, lipoid metabolism, and atherosclerosis. Federation 

Proceed., 41: 2801-2806. 
 
Valjamae, P.; Sild, V.; Petterson, G. E Johansson, G. (1998). The initial kinetics of 

hydrolysis by cellobiohydrolases I and II is consistent with a cellulose surface-erosion 
model. Eur. J. Biochem., 253: 469-75. 

 
Van Barneveld, R.J. (1999). Understanding the nutritional chemisdtry of lupin (Lupinus spp.) 

seed to improve livestock production efficiency. Nutrition Resear. Rev., 12: 203-230. 



Referências bibliográficas  

 - 275 - 

 
Van Bueren, A.L.; Morland, C.; Gilbert, H.J. e Boraston, A.B. (2005). Family 6 carbohydrate 

binding modules recognize the non-reducing end of beta-1,3-linked glucans by 
presenting a unique ligand binding surface. J. Biol. Chem., 280: 530-7.  

 
Van Kempen, G.J.M. e Jansman, A.J.M. (1999). Use of EC produced oil seeds in animal 

feeds. In Recent Advancxes in animal Nutrition. Garnsworthy, P.C. e Cole, D.J.A., ed. 
Butterworths, London, 31-56 pp. 

 
Van Soest, P.J.; Robertson, J.B. e Lewis, B.A. (1991). Methods for dietary fibre, neutral 

detergent and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci., 
74: 3583-3597. 

 
Veldman, A.; Veen, W.A.G.; Barug, D. e van Paridon, P.A. (1993). Effect of α-galactosidase 

in feed on ileal piglet digestive physiology. J. Anim. Physiol. Anim. Nutr., 69: 57-65. 
 
Vries, R.P. e Visser, J. (2001). Aspergillus enzymes involved in degradation of plant cell wall 

polysaccharides. Microbiol. and Mol. Biol. Rev., 65: 497-522.  
 
Walsh, G.A.; Power, R.F.; Headon, D.R. (1993). Enzymes in the animal feed industry. 

Trends in Biotechnol., 11: 946-957. 
 
Wang, Q.; Tull, D.; Meinke, A.; Gilkes, N.R.; Warren, R.A.; Aebersold, R. E Withers, S.G. 

(1993). Glu280 is the nucleophile in the active site of Clostridium thermocellum CelC, 
a family A endo-beta-1,4-glucanase. J. Biol. Chem., 268: 14096-102. 

 
Warren, R.A.J. (1996). Microbial hydrolysis of polysaccharides. Annu. Rev. Microbiol., 50: 

183-212. 
 
Watanabe, T.; Ito, Y.; Yamada, T.; Hashimoto, M.; Sekine, S. E Tanaka, H. (1994). The 

roles of the C-terminal domain and type III domains of chitinase A1 from Bacillus 
circulans WL-12 in chitin degradation. J. Bacteriol., 176: 4465 - 4472. 

 
Watanabe, H.; Noda, H.; Tokuda, G. e Lo, N. (1998). A cellulase gene of termite origin. 

Nature, 394: 330-331.  
 
Weber, K. e Osborn, M. (1969). The reliability of molecular weight determinations by 

dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis. J. Biol. Chem., 244: 4406-4412. 
 
Wiggins, H.S. (1984). Nutritional value of sugars and related compounds undigested in the 

small gut. Proceed. of the Nutrition Society, 43: 69-85. 
 
Willats, W.G.; McCartney, L.; Mackie, W. e Knox, J.P. (2001). Pectin: Cell biology and 

prospects for functional analysis. Plant Mol. Biol., 47: 9-27. 
 
Williams, P.E.V. (1995). Digestible amino acids for non-ruminant animals: theory and recent 

challenges. Anim. Feed Sci. Technol., 53: 173-187. 
 



Referências bibliográficas  

 - 276 - 

Williamson, M.P.; Le Gal-Coeffet, M.F.; Sorimachi, K.; Furniss, C.S.; Archer, D.B. e 
Williamson, G. (1997). Function of conserved tryptophans in the Aspergillus niger 
glucoamylase 1 starch binding domain. Biochem., 36: 7535-9. 

 
Williamson, R.E; Burn, J.E. e Hocart, C.H. (2002). Towards the mechanism of cellulose 

synthesis. Trends Plant Sci., 7: 461-7.  
 
Wilson, D.B. (1992). Biochemistry and genetics of actinomycete cellulases. Crit Rev 

Biotechnol., 12: 45-63. 
 
Wood, T.M.; Wilson, C.A., McCrae, S.I. e Joblin, K.N. (1986). A higly active extracelular 

cellulase from the anaerobic rumen fungus Neocallimastix frontalis. FEMS Microbiol. 
Lett., 34: 37-40. 

 
Wynne, E.C. e Pemberton, J.M. (1986). Cloning of a Gene Cluster from Cellvibrio mixtus 

which Codes for Cellulase, Chitinase, Amylase, and Pectinase. Appl. Environ. 
Microbiol., 52: 1362-1367. 

 
Yague, E.; Beguin, P. e Aubert, J.P. (1990). Nucleotide sequence and deletion analysis of the 

cellulase-encoding gene celH of Clostridium thermocellum. Gene, 89: 61-7.  
 
Yaron, S.; Morag, E.; Bayer, E.A.; Lamed, R. e Shoham, Y. (1995). Expression, purification 

and subunit-binding properties of cohesins 2 and 3 of the Clostridium thermocellum 
cellulosome. FEBS Lett., 360: 121-4. 

 
Yen, J.T. (2001). Anatomy of the digestive system and nutritional physiology. In: Swine 

nutrition, 2 nd Edition, Ed Lewis, A.J. e Southern, L.L., Crc Press, New York, 35-58 
pp. 

 
Yin, Y.-L.; McEvoy, J.D.M Schulze, H., Hennig, U.; Souffrant, W.B. e McCracken, K.J. 

(2000). Apparent digestibility (ileal and overall) of nutrients and endogenous nitrogen 
losses in growing pigs fed wheat (var. Soissons) or its by-products without or with 
xilanase supplementation. Livest. Prod. Sci., 62: 119-132. 

 
Yin, Y.-L.; McEvoy, J.D.M Schulze, H. e McCracken, K.J. (2001). Effects of xilanase and 

antibiotic addition on ileal and faecal apparent digestibilities of dietary nutrients and 
evaluating HCl-insoluble ash as a dietary marker in growing pigs. Anim. Sci., 72: 95-
103. 

 
Xie, H.; Gilbert, H.J.; Charnock, S.J.; Davies, G.J.; Williamson, M.P.; Simpson, P.J.; 

Raghothama, S.; Fontes, C.M.; Dias, F.M.; Ferreira, L.M. e Bolam, D.N. (2001). 
Xyn10B carbohydrate-binding module 22-2: the role of conserved amino acids in 
ligand binding. Biochem., 40: 9167-76. 

 
Xu, G.Y.; Ong, E.; Gilkes, N.R.; Kilburn, D.G.; Muhandiram, D.R.; Harris-Brandts, M.; 

Carver, J.P.; Kay, L.E. e Harvey, T.S. (1995). Solution structure of a cellulose-binding 
domain from Cellulomonas fimi by nuclear magnetic resonance spectroscopy. 
Biochem., 34: 6993-7009 

 



Referências bibliográficas  

 - 277 - 

Xu, B.; Hellman, U.; Ersson, B. e Janson, J.C. (2000). Purification, characterization and 
amino-acid sequence analysis of a thermostable, low molecular mass endo-beta-1,4-
glucanase from blue mussel, Mytilus edulis. Eur. J. Biochem., 267: 4970-7.  

 
Xu, Q.; Gao, W.; Ding, S.Y.; Kenig, R.; Shoham, Y.; Bayer, E.A. e Lamed, R. (2003). The 

cellulosome system of Acetivibrio cellulolyticus includes a novel type of adaptor 
protein and a cell surface anchoring protein. J. Bacteriol., 185: 4548-4557. 

 
Zettl, V.A.; Lettner, F. E Wetscherek, W. (1995). Use of white sweet lupin seed (Lupinus 

albus cv Amiga) in diets for pig fattening. Bodenkultur, 46: 165-175. 
 
Zhang, Y.-H.P. e Lynd, L.R. (2005). Cellulose utilization by Clostridium thermocellum: 

bioenergetics and hydrolysis product assimilation. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 102: 
7321-7325. 

 
ZoBell, D.R.; Weidmeier, R.D.; Olson, K.C. e Treacher, R.J. (2000). The effect of exogenous 

enzyme treatment on production on carcass characteristics of growing and finishing 
steers. Anim. Feed Sci. Technol., 87: 279-285. 

 
Zverlov, V.V.; Volkov, I.Y.; Velikodvorskaya, G.A. e Schwarz, W.H. (2001). The binding 

pattern of two carbohydrate-binding modules of laminarinase Lam16A from 
Thermotoga neapolitana: differences in beta-glucan binding within family CBM4. 
Microbiol., 147: 621-629. 

 
 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 - 279 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexos 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo A 
 

 

 - 281 - 

Anexo A 
 

Lista de reagentes químicos utilizados neste trabalho, agrupados pelas respectivas 
firmas comerciais. 
 
 
Sigma-Aldrich 

Água Sigma-W4502 

Ampicilina 

Arsenato de di-sódio heptahidratado 

ASB Fracção V 

Azul de bromofenol 

β-Mercaptoetanol 

β-NADP 

Canamicina 

D-manose-6-fosfato 

DMSO 

DNSA 

EDTA 

Fosfoglucose-isomerase 

Fosfomanose-isomerase 

Gelatina 

Glicerol 99% 

Glucose-6-fosfato dihidrogenase 

Imidazol 

L-aminoácidos 

Lisozima 

Manose 

MgCl2 

N,N-dimetil-formamida 

NaOH 

Niacinamida, 

Pancreatina 

Pipes 

Piridoxina 

Riboflavina 

SDS 
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Seleno-L-Meteonina 

Tetraciclina 

Tiamina 

Triton® X-100 

Trizma™ base 

Xileno Cianol 

 
 
VWR International 

Ácido Acético 

Ácido Acético Glacial 100% 

Ácido cítrico 

Agarose Seakem® Gold 

CaCl2.2H2O 

CuSO4.5H2O 

Etanol absoluto 

Fenol 

FeSO4.7H2O 

Fosfato de potássio 

Glicina 

Glucose 

H2SO4 99%. 

HCl 37% 

Isopropanol 

K2HPO4 

KCl 

KH2PO4 

KH2PO4 

Metanol 

MgCl2.6H2O 

MgSO4 

MgSO4.7H2O 

MgSO4.7H2O 

MnCl2 

Molibdato de amónio 

Na2CO3 (anidro) 
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Na2HPO4.2H2O 

Na2SO4 (anidro) 

NaH2PO4 

NaHCO3 

NH4Cl 

Sacarose 

Sulfato de Níquel 

Tartarato de potássio e sódio 
tetrahidratado 

Xilose 

 
 
Biokar Diagnostics 

Agar Bactériologico Tipo E 

Extracto de Levedura 

Triptona 
 
 
USB® 

Hepes  

Tween® 20 

 
 
Bioline  

IPTG 

X-GAL 

 
 
Amresco® 

Azul de Comassie R-250 

NaCl 

 
 
GE Healthcare 

Acrilamida 

APS 

N,N’-metileno-bis-acrilamida 

TEMED 

 



Anexo B 

 

 - 284 - 

Anexo B 
 

Mapas de restrição dos diferentes vectores usados neste trabalho, referente à secção 
3.6.2 clonagem em vectores. 
 
 
1) pGEM® -T Easy Vector Systems (Promega): Mapa de restrição do local de 
clonagem 
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2) Vectores de expressão sistema pET (Novagen) 
 
 
2.1) pET-21a-d(+): Mapa de restrição do local de clonagem 
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2.2) pET-28a-c(+): Mapa de restrição do local de clonagem 
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Anexo C 

 
Soluções tampão para cromatografia de afinidade em metal imobilizado, referentes à 

secção 3.12.5.1. Sistema HisTrap com bomba peristáltica. 

 

Solução 100 mmol/l  sulfato de Níquel 

 Solução de 100 mmol/l de sulfato de níquel em água Milli-Q. 

A solução é filtrada num filtro com 0,45 µm GH Polypro 47 mm (Pall - 

Gelman), a solução pode ser mantida a 4 ºC por um período não superior a 2 

meses. 

 

Solução stock tampão fosfato 8 ×××× concentrada pH 7,4 

 80 mmol/l de Na2HPO4.2H2O 

 80 mmol/l de NaH2PO4.H2O  

 4 mol/l de NaCl  

 

 Dissolver em 90 ml de água Milli-Q, ajustar o pH a 7,4 com 1N de NaOH 

 Adicionar água Milli-Q até 100 ml 

A solução é filtrada num filtro num filtro com 0,45 µm GH Polypro 47 mm (Pall 

- Gelman), a solução pode ser mantida a 4 ºC por um período não superior a 2 

meses. 

 

Solução stock de 2 M Imidazol pH 7,4 

Solução 2 mol/l de Imidazol em água Milli-Q. Ajustar o pH a 7,4 com 1N de 

NaOH. 

 

A solução é filtrada num filtro com 0,45 µm GH Polypro 47 mm (Pall - 

Gelman), a solução pode ser mantida a 4 ºC por um período não superior a 2 

meses. 
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Preparação das soluções tampão 10 mM, 40 mM, 60 mM e 300 mM Imidazol pH 

7,4 

Estas soluções são obtidas por mistura da solução stock tampão fosfato 8 × 

concentrada pH 7,4 e solução stock de 2 mol/l Imidazol pH7,4, de acordo com a 

tabela 1 

 

Tabela 1– Formulação das soluções tampão 10 mmol/l, 40 mmol/l, 60 mmol/l e 

300 mmol/l de Imidazol. As soluções tampão apresentam uma concentração 

final de 20 mmol/l de fosfato e 0,5 mol/l de NaCl. O pH deve ser verificado após 

homogeneização da solução tampão e ajustado a pH 7,4 com 1 N NaOH se 

necessário. 

 

Solução stock 
tampão fosfato  
8 × concentrada 

pH 7,4 

Solução stock 
de 2 mol/l 
Imidazol 

Água Milli-Q 
(para um volume 
final de 50 ml) 

Concentração final 
de Imidazol 

(Solução tampão) 

6,25 ml 0,25 ml 43,5 ml 10 mmol/l 

6,25 ml 1 ml 42,75 ml 40 mmol/l 

6,25 ml 1,5 ml 42,25 ml 60 mmol/l 

6,25 ml 7,5 ml 36,25 ml 300 mmol/l 
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Anexo D 

 

Ilustração dos métodos com que foi programado o UNICORN Control System versão 

3.10.11 (GE Healthcare), para a realização das diferentes cromatografias, referentes às 

secções 3.12.5.2, 3.12.5.3. e 3.12.6. purificação de proteínas recombinantes. 

 

Cromatografia de afinidade com metal imobilizado, sistema HisTrap acoplado ao 

cromatógrafo ÄKTA FPLC 

 

P

A C

D

E

F

G

%B

P

A C

D

E

F

G

%B

 

A - Equilíbrio das colunas HiTrap durante 20 minutos com a solução tampão Na-

Hepes 10 mM Imidazol. 

%B - Indica a percentagem de solução tampão Na-Hepes 300 mmol/l Imidazol usada. 

P - Injecção da proteína nas colunas HiTrap. 

C - Lavagem das colunas HiTrap com solução tampão Na-Hepes 10 mmol/l Imidazol, 

durante 60 minutos. 

D - O primeiro patamar de lavagem das colunas HiTrap corresponde a uma lavagem 

com uma solução tampão Na-Hepes 50 mmol/l de Imidazol, durante cerca de 30 

minutos. 

E - Gradiente de lavagem das colunas HiTrap cresce até à concentração máxima de 

Imidazol (300 mmol/l), sensivelmente na fase intermédia deste gradiente as proteínas 

recombinantes foram eluídas. 
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F - Lavagem das colunas HiTrap com solução tampão Na-Hepes 300 mmol/l Imidazol 

durante 20 minutos. 

G - Lavagem das colunas HiTrap com solução tampão Na-Hepes 10 mmol/l Imidazol 

por mais 20 minutos 

 

Cromatografia de permuta iónica-IEX (Ion Exchange) 

 

P

A

%B

C

D

E

P

A

%B

C

D

E

 

A - Equilíbrio da coluna Resource 30Q durante com tampão IEX A durante cerca de 

15 minutos. 

% B - Indica a percentagem de solução tampão IEX B usada. 

P - Injecção da proteína na coluna Resource 30Q. 

C - Lavagem da coluna Resource 30Q durante 10 minutos com solução tampão IEX. 

D - Gradiente crescente de concentração de NaCl até ao máximo da sua concentração (1 

mol/l), pela mistura automática no cromatógrafo da soluções tampão IEX A e IEX B. 

Durante este gradiente, ocorre a eluição de diferentes proteínas. 

E - Lavagem da coluna Resource 30Q com IEX B. 
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Cromatografia de filtração em gel 

 

P

A B

P

A B
 

A - Equilíbrio da coluna HiLoad Superdex 75 com solução tampão 50 mmol/l Na-

Hepes, durante 250 minutos. 

P - Injecção da proteína na coluna HiLoad Superdex 75  

B - Lavagem da coluna HiLoad Superdex 75 com a mesma solução tampão durante 

cerca de 150 minutos. Nesta fase a proteína foi eluída. 
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Anexo E 
 

Soluções de cristalização, referentes à secção 3.14. Cristalografia de proteínas 

recombinantes. 

 
Crystal Screen HR2-110 (Hampton Research) 
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Crystal Screen 2 HR2-112 (Hampton Research) 
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PEG/Ion Screen™ HR2-126 (Hampton Research) 
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Clear Strategy Screen 1 MD1-14 (Molecular Dimensions) 

1 

0.3 mol/l 

NaAcetate 

25% PEG 

2K MME 

2 

0.2 mol/l 

Li2SO4 

25% PEG 

2K MME 

3 

0.2 mol/l 

MgCl2 

25% PEG 

2K MME 

4 

0.2 mol/l 

KBr 

25% PEG 

2K MME 

5 

0.2 mol/l 

KSCN 

25% PEG 

2K MME 

6 

0.8 mol/l 

NaFormate 

25% PEG 

2K MME 

7 

0.3 mol/l 

NaAcetate 

15% 

PEG 4K 

8 

0.2 mol/l 

Li2SO4 

15% 

PEG 4K 

9 

0.2 mol/l 

MgCl2 

15% 

PEG 4K 

10 

0.2 mol/l 

KBr 

15% 

PEG 4K 

11 

0.2 mol/l 

KSCN 

15% 

PEG 4K 

12 

0.8 mol/l 

NaFormate 

15% 

PEG 4K 

13 

0.3 mol/l 

NaAcetate 

10% PEG 8K+ 

10% PEG 1K 

14 

0.2 mol/l 

Li2SO4 

10% PEG 8K+ 

10% PEG 1K 

15 

0.2 mol/l 

MgCl2 

10% PEG 8K+ 

10% PEG 1K 

16 

0.2 mol/l 

KBr 

10% PEG 8K+ 

10% PEG 1K 

17 

0.2 mol/l 

KSCN 

10% PEG 8K+ 

10% PEG 1K 

18 

0.8 mol/l 

NaFormate 

10% PEG 
8K+ 

10% PEG 1K 

19 

0.3 mol/l 

NaAcetate 

8% PEG 20K+ 

8% 

PEG550 MME 

20 

0.2 mol/l 

Li2SO4 

8% PEG 20K+ 

8% 

PEG550 MME 

21 

0.2 mol/l 

MgCl2 

8% PEG 20K+ 

8% 

PEG550 MME 

22 

0.2 mol/l 

KBr 

8% PEG 20K+ 

8% 

PEG550 MME 

23 

0.2 mol/l 

KSCN 

8% PEG 20K+ 

8% 

PEG550 MME 

24 

0.8 mol/l 

NaFormate 

8% PEG 
20K+ 

8% 

PEG550 
MME 
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Clear Strategy Screen II MD1-15 (Molecular Dimensions) 

1 

1.5 mol/l 

(NH4)2SO4 

2 

0.8 mol/l 

Li2SO4 

3 

2 mol/l 

NaFormate 

4 

0.5 mol/l 

KH2PO4 

 

5 

25% 

PEG 2KMME 

0.2 mol/l 

CaAcetate 

 

6 

15% PEG 4K 

0.2 mol/l 

CaAcetate 

7 

2.7 mol/l 

(NH4)2SO4 

8 

1.8 mol/l 

Li2SO4 

9 

4 mol/l 

NaFormate 

10 

1.0 mol/l 

KH2PO4 

11 

10% PEG 8K 

+10% PEG 1K 

0.2 mol/l 

CaAcetate 

12 

8% PEG 20K 

+8% PEG 

550MME 

0.2 mol/l 

CaAcetate 

13 

40% v/v 

MPD 

14 

40% v/v 

Butane-diol 

15 

20% PEG 4K 

5 mmol/l 

CdCl2 

16 

20% PEG 550 

MME 

0.15 mol/l 

KSCN 

17 

20% PEG 600 

0.15 mol/l 

KSCN 

18 

20% PEG 
1.5K 

0.15 mol/l 

KSCN 

19 

35% v/v 

Isopropanol 

20 

30% v/v 

Jeffamine 

600 mol/l 

21 

20% PEG 4K 

5 mmol/l 

NiCl2 

22 

18% 

PEG 3350 

0.15 mol/l 

KSCN 

23 

18% PEG 

5KMME 

0.15 mol/l 

KSCN 

24 

15% PEG 6K 

0.15 mol/l 

KSCN 
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Anexo F 
 

Sequência nucleotídica do fragmento genómico da CelH do C. thermocellum 
contendo o CBM11. 

Na sequência o fragmento correspondentes à CtCBM11 encontra-se assinalada por uma 
linha preta sublinhada. 

 
 
 
 
LOCUS       CLOCELH                 3002 bp    DNA     linear   BCT 26-APR-
1993 
DEFINITION  C.Thermocellum cellulase (celH) protein genes, complete cds. 
ACCESSION   M31903 
VERSION     M31903.1  GI:144773 
KEYWORDS    cellulase; endoglucanase. 
SOURCE      Clostridium thermocellum 
  ORGANISM  Clostridium thermocellum 
            Bacteria; Firmicutes; Clostridia; Clostridiales; 
Clostridiaceae; 
            Clostridium. 
REFERENCE   1  (bases 1 to 3002) 
  AUTHORS   Yague,E., Beguin,P. and Aubert,J.P. 
  TITLE     Nucleotide sequence and deletion analysis of the cellulase-
encoding 
            gene celH of Clostridium thermocellum 
  JOURNAL   Gene 89 (1), 61-67 (1990) 
   PUBMED   2197182 
COMMENT     Original source text: C.thermocellum (strain NCIB 10682) DNA. 
            Draft entry and computer-readable sequence for [1] kindly 
submitted 
            by P. Beguin, 07-FEB-1990. 
FEATURES             Location/Qualifiers 
     source          1..3002 
                     /organism="Clostridium thermocellum" 
                     /mol_type="genomic DNA" 
                     /db_xref="taxon:1515" 
     RBS             159..164 
                     /note="ribosome binding site" 
     CDS             171..2873 
                     /note="cellulase precursor (EC 3.2.1.4)" 
                     /codon_start=1 
                     /transl_table=11 
                     /protein_id="AAA23225.1" 
                     /db_xref="GI:144774" 
                     
/translation="MKKRLLVSFLVLSIIVGLLSFQSLGNYNSGLKIGAWVGTQPSES 
AIKSFQELQGRKLDIVHQFINWSTDFSWVRPYADAVYNNGSILMITWEPWEYNTVDIK 
NGKADAYITRMAQDMKAYGKEIWLRPLHEANGDWYPWAIGYSSRVNTNETYIAAFRHI 
VDIFRANGATNVKWVFNVNCDNVGNGTSYLGHYPGDNYVDYTSIDGYNWGTTQSWGSQ 
WQSFDQVFSRAYQALASINKPIIIAEFASAEIGGNKARWITEAYNSIRTSYNKVIAAV 
WFHENKETDWRINSSPEALAAYREAIGAGSSNPTPTPTWTSTPPSSSPKAVDPFEMVR 
KMGMGTNLGNTLEAPYEGSWSKSAMEYYFDDFKAAGYKNVRIPVRWDNHTMRTYPYTI 
DKAFLDRVEQVVDWSLSRGFVTIINSHHDDWIKEDYNGNIERFEKIWEQIAERFKNKS 
ENLLFEIMNEPFGNITDEQIDDMNSRILKIIRKTNPTRIVIIGGGYWNSYNTLVNIKI 
PDDPYLIGTFHYYDPYEFTHKWRGTWGTQEDMDTVVRVFDFVKSWSDRNNIPVYFGEF 
AVMAYADRTSRVKWYDFISDAALERGFACSVWDNGVFGSLDNDMAIYNRDTRTFDTEI 
LNALFNPGTYPSYSPKPSPTPRPTKPPVTPAVGEKMLDDFEGVLNWGSYSGEGAKVST 
KIVSGKTGNGMEVSYTGTTDGYWGTVYSLPDGDWSKWLKISFDIKSVDGSANEIRFMI 
AEKSINGVGDGEHWVYSITPDSSWKTIEIPFSSFRRRLDYQPPGQDMSGTLDLDNIDS 
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IHFMYANNKSGKFVVDNIKLIGATSDPTPSIKHGDLNFDNAVNSTDLLMLKRYILKSL 
ELGTSEQEEKFKKAADLNRDNKVDSTDLTILKRYLLKAISEIPI" 
 
     sig_peptide     171..302 
                     /note="cellulase signal peptide" 
     mat_peptide     303..2870 
                     /product="cellulase" 
ORIGIN       
        1 cagaaagtat taattagtag aggggaaaat tatttaaacc caaaatttaa aatgccattt 
       61 ttgacaaaat accattggga aaggaggata tactttaaca accggcattt aagaacaatt 
      121 taaattaatt aaaattttgc tttttaaagt tttctaaagg gagggacatt atgaaaaaaa 
      181 ggcttttagt ttcttttttg gtgttaagca taattgtagg attactttct tttcagtcgc 
      241 ttggtaatta caacagtggt ttaaaaatcg gtgcttgggt gggaacccag ccgtcagaat 
      301 cagcaattaa gagttttcag gaacttcagg gtagaaagct tgatattgtc caccagttta 
      361 ttaactggtc aactgatttt tcctgggtaa gaccttatgc cgacgctgtt tataataacg 
      421 gctcaatatt aatgattacc tgggaacctt gggaatacaa cactgtagat atcaaaaacg 
      481 gtaaagcgga tgcttacata accagaatgg cgcaagatat gaaagcctat ggcaaggaaa 
      541 tttggttaag acctcttcat gaagccaacg gagactggta tccatgggcc ataggatatt 
      601 cttcaagagt aaacacaaac gaaacttaca tagccgcttt cagacatatt gtcgatattt 
      661 tccgtgccaa cggagccacc aacgtcaaat gggtgtttaa tgtaaactgc gacaatgtag 
      721 gtaacggcac aagttatctg ggtcattatc ccggagataa ttatgtagac tacacctcaa 
      781 ttgacggata caactggggt accactcaaa gctggggaag ccaatggcaa agctttgatc 
      841 aggttttctc cagagcctac caagctttgg catcaataaa caaacccatc attatagcag 
      901 agtttgcatc agctgaaata ggcggaaaca aggcaagatg gattacagaa gcatataact 
      961 ctataagaac atcctacaac aaggtaattg ctgcagtatg gtttcacgag aacaaagaaa 
     1021 ccgactggag aatcaactca agtcctgaag cccttgcagc atacagggag gcaataggag 
     1081 ccggttcatc aaatcctacc cctactccaa cttggacctc tactccacca tcaagctcac 
     1141 caaaggctgt cgaccccttt gaaatggtta gaaaaatggg tatgggaaca aacctcggaa 
     1201 acactctcga agctccctat gaaggctcct ggtccaagtc tgccatggaa tattattttg 
     1261 atgattttaa agctgcagga tataaaaacg taagaatccc tgtaagatgg gacaaccata 
     1321 caatgaggac atacccgtat accattgaca aagccttttt ggacagggtt gagcaagtgg 
     1381 ttgactggtc actttcaaga ggttttgtta caattataaa ttctcaccat gatgactgga 
     1441 tcaaggaaga ctataacgga aacatagaac ggtttgaaaa gatatgggaa cagattgcgg 
     1501 aaaggtttaa aaacaaatcc gaaaatcttc tgtttgaaat catgaatgag cctttcggta 
     1561 acattacaga cgaacaaata gacgacatga acagcagaat attaaaaata atcagaaaga 
     1621 ccaatccaac ccgtattgtt ataataggcg gaggttattg gaacagttat aatacgcttg 
     1681 taaacattaa aattcctgat gacccatact taatcggaac tttccattac tatgacccat 
     1741 atgaatttac tcacaagtgg agaggtacat ggggtactca ggaagacatg gatactgtag 
     1801 taagagtatt tgattttgtt aagagttggt ctgacagaaa caatatcccg gtatattttg 
     1861 gagaatttgc cgtaatggct tatgccgaca gaacttcccg tgtaaaatgg tatgatttta 
     1921 taagtgatgc ggccctggag cgcggttttg catgttccgt atgggataac ggcgtttttg 
     1981 gttcattgga taatgacatg gctatttaca acagagatac ccgtaccttt gacactgaaa 
     2041 tcctcaatgc actatttaat cccggaacat atccgtctta ttctccgaaa ccttcaccaa 
     2101 ctccaagacc gaccaaaccg cccgtaacac cggctgtcgg tgaaaaaatg ctggatgatt 
     2161 ttgagggtgt gttaaattgg ggttcatact ccggtgaagg tgcaaaagtt tcaacaaaaa 
     2221 ttgtgtccgg aaaaacagga aacggcatgg aagtcagcta caccgggaca acggacggct 
     2281 actggggaac agtatacagt ttaccggacg gcgattggtc aaaatggctt aaaatctctt 
     2341 ttgacattaa gtccgttgac ggttctgcca atgaaatcag atttatgatt gctgaaaaaa 
     2401 gcataaacgg tgtgggagac ggagaacact gggtttactc aataactccc gacagttcgt 
     2461 ggaaaactat agaaataccg ttctccagct ttagaagaag acttgattat cagccgcctg 
     2521 gacaggatat gagcggtact ttggatcttg acaatataga ttcaattcac ttcatgtatg 
     2581 ccaacaacaa gtcgggaaaa tttgtcgtag acaatatcaa gctgattggt gctacttccg 
     2641 atccgactcc ttcaataaaa cacggagatt tgaacttcga taatgcagtg aattctacag 
     2701 acttgttaat gcttaaaagg tatatcctca aatctttgga actcggtaca tctgagcagg 
     2761 aggaaaaatt caaaaaagcg gcagatttaa acagggacaa caaggtcgac tccactgact 
     2821 tgacaatttt gaaaagatac ttgctgaaag ccatcagtga aatacccata taaatttcag 
     2881 gcataaattt tcaggcaaaa tttaatttat tataaaatac tgtgggcatg ctgcaaatag 
     2941 gattagaatc accaccctca aaaatcctgt aaaaagcatg cccacaataa attttatttc 
     3001 at 

 
 


