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RESUMO 
 

O trabalho efectuado ao longo desta tese teve como objectivo estudar o efeito do pré-tratamento 

por fungos da podridão branca (WRF) na sacarificação de palha de trigo e também estudar a 

cinética da inibição da lacase de Fomes fomentarius pelo ião Cloro. Usaram-se dez fungos da 

podridão branca - Bjerkandera adusta, Fomes fomentarius, Ganoderma applanatum, Irpex 

lacteus, Lepista nuda, Trametes sp. RB10, T. versicolor 1, T. versicolor 2, Phanerochaete 

chrysosporium estirpe ATCC 24725 e o basidiomiceta de espécie desconhecida EUC-1 - na 

avaliação do efeito do pré-tratamento utilizando dois meios de cultura: sólida (21 dias) e líquida 

(15 dias). Foram determinadas as actividades da manganês peroxidase (MnP), lenhina 

peroxidase (LiP) e lacase obtidas no fim do ensaio. As maiores actividades de MnP foram 

verificadas em cultura sólida para todas as espécies estudadas, com excepção do L nuda. Não 

foi verificada actividade MnP na cultura líquida para a espécie F. fomentarius e foi residual para o 

B. adusta. Apenas cinco - B. adusta, I. lacteus, T. versicolor 1, T. versicolor 2 e EUC-1 - dos 9 

fungos manifestaram actividade LiP em cultura sólida e nenhum fungo manifestou actividade LiP 

em cultura líquida. A actividade de lacase não se verificou em nenhuma das culturas para o B. 

adusta, P. chrysosporium e I. lacteus. Para a cultura líquida, as actividades de lacase 

predominaram na generalidade dos fungos excepto para o F. fomentarius e G. applanatum. Em 

cultura sólida, o B. adusta diferenciou-se de todos os outros na produção de LiP e MnP assim 

como o L. nuda na actividade de lacase.  

Relativamente à sacarificação da palha, as espécies que evidenciaram valores (P<0.05) mais 

elevados relativamente ao controlo foram: T. versicolor 1, T. versicolor 2, I. lacteus, EUC-1 e G. 

applanatum, em cultura sólida, e P. chrysosporium, EUC-1 e I. lacteus em cultura líquida. O pré-

tratamento fúngico realizado em meio sólido proporcionou uma maior sacarificação quando 

comparado com o pré-tratamento em meio líquido. 

A partir de um extracto enzimático de Fomes fomentarius foi purificada uma lacase. Estudou-se a 

inibição do ião cloro na cinética da lacase purificada através do decréscimo de concentração do 

ácido ferúlico determinado por HPLC. Assumindo modelos lineares de inibição, determinou-se 

nestas condições os seguintes parâmetros cinéticos: Km = 83,2 μM e Kic = 23,5 mM concluindo-

se que o cloro é um inibidor competitivo da lacase de Fomes fomentarius. 
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ABSTRACT 
 

The work conducted during this thesis was aimed to study the white rot fungi (WRF) pretreatment 

in wheat straw saccharification and also to study Fomes fomentarius laccase inhibition kinetic. 

Ten WRF were used for pretreatment: Bjerkandera adusta; Fomes fomentarius; Ganoderma 

applanatum; Irpex lacteus; Lepista nuda; Trametes sp. RB10; T. versicolor 1 e T. versicolor 2; 

Phanerochaete chrysosporium;  strain ATCC 24725 and unknown basidiomycete EUC-1, tested 

in two culture medium: solid (21 days) and aqueous (15 days). MnP, LiP and laccase activities 

were measured in each culture medium. Nine of the ten fungi tested in solid culture medium, 

manifested higher MnP activities than in the aqueous medium, the exception was L nuda. F. 

fomentarius lack MnP activity in aqueous medium and residual activity was verified for B. adusta. 

Only five of the ten fungi (B. adusta; I. lacteus; T. versicolor 1 e T. versicolor 2 and EUC-1) 

manifested LiP activity in solid medium and none in aqueous medium. Lacase activity was 

verified neither in aqueous medium nor in solid, when B. adusta, P. chrysosporium e I. Lacteus 

were tested. Laccase activity was predominant in aqueous medium except for F. fomentarius e G. 

applanatum. Some fungi manifested much higher activities when cultivated in solid medium which 

were: B. adusta for LiP and MnP activities and L nuda for laccase activity. 

Concerning to wheat straw saccharification, the values were significantly higher (P<0.05) than in 

the control in solid medium, for T. versicolor 1, T. versicolor 2, I. Lacteus , EUC-1 and G. 

applanatum , and for P. chrysosporium, EUC-1 e I. Lacteus in aqueous medium. The fungi 

pretreatment in solid medium was more efficient concerning to wheat straw saccharification than 

in aqueous medium. 

A laccase was purified from enzymatic extract of Fomes fomentarius, and its inhibition kinetics 

studied through depletion of ferulic acid in the chloride ion presence, using HPLC. Assuming 

linear inhibition models, the kinetic parameters estimated values were 83,2 μM (Km) and 23,54 

mM (Ki), allowing us to conclude that chloride is a competitive inhibitor of Fomes fomentarius 

laccase. 
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Capítulo 1 
 Introdução geral 

1. Capítulo 

1.1. Enzimas fibrolíticas e alimentação animal - breve 

perspectiva 

 

As enzimas fibrolíticas podem ser produzidas por fungos, incluindo leveduras, e bactérias. 

Com o objectivo de aumentar a produção destas enzimas podem-se usar técnicas de 

recombinação de DNA e mutações. Relativamente à aplicação destas enzimas em nutrição 

animal, muitas delas atingiram a escala comercial (Beauchemin et al., 2001, 2003). As enzimas 

podem ser usadas como uma forma de reduzir a contaminação ambiental resultante da excreta 

dos animais (e.g. ruminantes e aves) tais como o fósforo, azoto, cobre e zinco. A utilização de 

enzimas é encarada, portanto, não só como uma alternativa ao uso de promotores de 

crescimento (e.g. antibióticos) mas também com o objectivo de aumentar a digestibilidade dos 

alimentos e a eficiência dos animais. O uso de enzimas pode ser ainda mais efectivo, no índice 

de conversão alimentar, quando comparado com o uso de antibióticos. Existem estudos 

(Weichenthal et al., 1996), a testar a substituição de um antibiótico (usado para aumentar o 

ganho diário de peso em ruminantes) por um complexo enzimático extraído de bactérias, fungos 

e leveduras, na dieta de bovinos na fase de terminação de engorda. O ganho diário de peso e a 

conversão alimentar foram favoráveis ao uso de enzimas em 10 e 7,5% respectivamente, sem 

alteração no consumo de matéria seca (MS). 

O uso das enzimas fibrolíticas tem especial importância no caso de ruminantes. A 

degradação da fibra no rúmen não é óptima, uma vez que a fibra existente nas fezes é ainda 

fermentável. Este facto tem proporcionado investigações no sentido de melhorar a degradação 

da fibra alimentar nas dietas dos ruminantes, recorrendo a enzimas hidrolíticas (Krause et al., 

2003). A degradação da fibra no rúmen também tem sido estudada, utilizando manipulação 

genética, no sentido de modificar a composição da lenhina principalmente em gramíneas 

(Krause et al., 2003), embora a aplicação de enzimas pareça ter sido alvo de investigação mais 

intensa. Usando microscopia electrónica, tem-se observado que grandes concentrações de 

enzimas fibrolíticas podem causar “fendas digestivas” nas paredes celulares de palhas e fenos 

(Figura 1.1). 
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Figura 1.1.– Efeito de enzimas fibrolíticas exógenas (EFE) na colonização de feno de luzerna (esquerda) e palha de 
cevada (direita) pelo Ruminococcus flavefaciens durante 48 h de incubação in vitro: A) Sem EFE; B) 28 µg/ml α-
glucanase; C) 280 µg/ml α -glucanase; D) 280 µg/ml xylanase. (Adaptado de Wang et al., 2001) 

 
 
Os produtos comerciais à base de enzimas são extractos resultantes da fermentação de 

bactérias (e.g. Bacillus sp.) ou fungos (e.g. Trichoderma sp e Aspergillus sp.), que são 

adicionados em quantidades que variam habitualmente entre 0,01 a 1% da dieta e que podem 

contribuir com valores até 15% da actividade fibrolítica total do rúmen (Beauchemin e Rode, 

1996). Os compostos enzimáticos, usados em ruminantes, são normalmente padronizados em 

misturas de extractos enzimáticos com o objectivo de obter níveis específicos de uma ou duas 

actividades enzimáticas tais como xilanase e celulase. Estes compostos comerciais não são 

padronizados para actividades enzimáticas secundárias que podem também ser de grande 

importância (Headon, 1993). Por exemplo, a degradação de celulose e hemicelulose requer 

várias enzimas, e a diferença na proporção relativa e actividades individuais dessas enzimas tem 

impacto sobre a eficácia da degradação da parede celular. Têm sido utilizados substratos 

sintéticos (Biely et al., 1995), consistindo em cromóforos ligados a moléculas quimicamente 

similares aos substratos naturais, para as medições de actividades enzimáticas, no entanto, com 

algumas críticas (McAllister et al., 2001). As críticas fundamentam-se no facto de estes 

substratos sintéticos não representarem o substrato nos alimentos intactos tais como as 

forragens e grãos. É ainda objecto de crítica o facto dos ensaios conducentes a medições de 

actividades enzimáticas, não serem representativos das condições do tracto digestivo onde, o 

nível e persistência da actividade enzimática devem ter maior importância. Suportando-se nestas 
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críticas, McAllister et al. (2001) consideram as técnicas tradicionais de medições de actividades 

enzimáticas com pouca relevância para a eficácia potencial da enzima como aditivo para os 

ruminantes. Têm sido investigados outros tipos de ensaios biológicos que sejam melhores 

indicadores do valor de determinado preparado enzimático quando usado em ruminantes. Estes 

métodos geralmente envolvem incubação in vitro da enzima e alimento (e.g. cereal, grão, palha 

ou feno) conjuntamente com o com conteúdo ruminal, medindo-se o desaparecimento de 

substrato (Hristov et al., 1996b, 1998a) ou alternativamente, a quantidade de gás produzida 

como indicador da digestão (Rodrigues et al., 2008). Este último método tem a vantagem de 

permitir uma rápida monitorização da degradação do substrato. Estes procedimentos podem 

providenciar informação importante do nível de complementaridade, da acção das enzimas 

exógenas, na actividade dos microrganismos ruminais. Contudo, a extrapolação da informação 

destes procedimentos ao animal encontra-se limitada por alguns factores, tais como: as 

variações na composição microbiana entre inoculados de animais dadores; os diferentes 

crescimentos das populações microbianas no sistema in vitro vs in situ e ainda o facto de que a 

acumulação dos produtos finais alterarem a actividade enzimática. Por último, os ensaios, 

mencionados anteriormente, não consideram o possível impacto de enzimas exógenas no 

percurso pós-ruminal dos nutrientes (McAllister et al., 2001). No estudo do modo de acção das 

enzimas exógenas são considerados 4 possíveis locais de acção: (1) antes da ingestão, as 

enzimas exógenas poderão catalisar reacções nas moléculas dos alimentos enfraquecendo as 

barreiras que impedem a digestão microbiana no rúmen; (2) no rúmen, as enzimas poderão 

hidrolisar directamente o alimento ou então actuar sinergicamente com os microrganismos 

ruminais; (3) no intestino delgado, as enzimas poderão melhorar a absorção de nutrientes por 

redução da viscosidade intestinal, ou então hidrolisando substratos que escapam à digestão 

ruminal; (4) nas fezes, as enzimas exógenas podem aumentar a taxa de decomposição. 

Efectivamente, o método de aplicação tem influenciado as respostas produtivas dos animais, 

contudo, os resultados diferem conforme, se a forragem é fenada, fresca ou ensilada 

(Beauchemin et al., 1995; Feng et al., 1996). Assim, verificaram-se variações, nas respostas 

produtivas, conforme se a enzima é colocada intra-ruminalmente ou é aplicada na dieta completa 

ou, ainda, apenas no concentrado (Lewis et al., 1996; Beauchemin et al., 1997). 

Ainda que, as enzimas exógenas e a sua influência na resposta produtiva de ruminantes 

de carne tenham sido pela primeira vez referidas nos anos 60 (Burroughs et al., 1960), os 

estudos em vacas de leite surgiram pela primeira vez a meio da década de 90 (Chen et al., 1995; 

Lewis et al., 1996; Yang et al., 1999; Yang et al., 2000). A investigação tem visado 

essencialmente o aumento da eficiência alimentar, a produção de leite e o ganho de peso 
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corporal. O aumento de produção de leite em vacas leiteiras pode ser da ordem dos 4-16% 

(Beauchemin et al., 2001). Contudo, nem todos os estudos são consistentes com este facto. 

Dhiman et al. (2002) verificaram que a utilização de forragens tratadas enzimaticamente 

(celulases, xilanases e feruloil esterases), não afecta a ingestão voluntária, a produção de leite, 

os componentes do leite e o peso corporal. A aplicação de misturas de enzimas (Chen et al., 

1995) não melhorou a produção de leite em vacas Holstein. Tal como nos estudos em vacas 

leiteiras, as respostas produtivas a enzimas exógenas têm sido variáveis também em bovinos de 

carne e ainda em animais em crescimento. Bernal et al. (2006) utilizando enzimas fibrolíticas em 

luzerna (Medicago sativa) em bezerros Holstein nas fases de pré e pós desmame, verificaram 

melhoria de ganho médio diário e índice de conversão alimentar no período de pré desmame. 

Thareja et al. (2007) testaram enzimas fibrolíticas de fungos, oriundos do rúmen de ovinos, 

em palhas verificando que a digestibilidade in vitro das palhas aumentou cerca de 23%. Outros 

autores (Martins et al., 2006) utilizando dietas de silagem de milho e feno, verificaram aumentos 

da digestibilidade da fibra detergente neutro (NDF) e fibra detergente ácido (ADF). Contudo, a 

maioria dos estudos não revela que a aplicação de enzima exógena tenha melhorado a 

digestibilidade da matéria seca in situ ou in vitro (Feng et al., 1996; Hristov et al., 1996a). Estes 

resultados sugerem que os aditivos enzimáticos apenas degradam substractos que possam 

naturalmente ser digeridos pelas enzimas endógenas da microflora do rúmen. A corroborar este 

facto, Kowalik et al. (2006) testando o efeito de Saccharomyces cerevisiae (levedura) na 

degradação de fenos (aplicadas directamente no ambiente ruminal em vacas fistuladas) 

verificaram que a digestibilidade in vivo da matéria seca não foi afectada. Existe ampla evidência 

que as enzimas exógenas podem libertar açúcares redutores a partir das forragens antes do seu 

consumo pelo animal (Beauchemin e Rode, 1996; Hristov et al., 1996ab). O grau de libertação 

de açúcares redutores depende do alimento e do tipo de enzima interveniente (Hristov et al., 

1996a). Quando testadas em forragens fenadas e forragens recém cortadas, o nível de açúcares 

redutores verificou-se ser maior nos ensaios de forragens fenadas (Feng et al., 1996). A 

libertação de açúcares redutores dos alimentos acontece por alguma solubilização de NDF e 

ADF (Hristov et al., 1996a). Isto é consistente com o aumento dos valores da fracção solúvel e 

taxa de digestão in situ (Feng et al., 1996; Hristov et al., 1998a; Yang et al., 1999). Segundo 

McAllister et al. (2001) o conteúdo em água, dos alimentos denominados “secos”, como é o caso 

das forragens secas (aproximadamente 30% de humidade), será suficiente para promover 

hidrólise dos açúcares solúveis.  

A inconsistência dos resultados da aplicação de enzimas fibrolíticas nas dietas de 

ruminantes poderá ter origem em múltiplos factores. Segundo McAllister et al. (2001) as enzimas 



Introdução Geral 
_____________________________________________________________________________________________ 

5 

 

exógenas podem exercer vários efeitos quer a nível da microflora gastrointestinal quer no próprio 

ruminante. Tem sido difícil esclarecer, em termos quantitativos, a melhoria na digestibilidade da 

fibra que as enzimas exógenas possam efectuar através de hidrólise directa, uma vez que os 

microrganismos, no rúmen, são capazes de digerir com prontidão a fibra (McAllister et al., 1994). 

Foram identificadas, pelo menos, 21 actividades enzimáticas envolvidas na hidrólise dos 

polissacáridos estruturais das paredes celulares, produzidas pelo normal funcionamento da 

microflora do rúmen. A questão da degradabilidade das enzimas no tubo digestivo, tem sido 

também alvo de estudos, uma vez que elas são também entidades proteicas. Os investigadores 

têm sido levados a assumir que as enzimas seriam rapidamente degradadas pelas proteases 

ruminais (Kung, 1996). De facto, alguns estudos confirmam que em 6 horas de incubação no 

rúmen a actividade de enzimas exógenas é reduzida em pelo menos 75% (Kopency et al., 1987; 

Vandevoorde e Verstraete, 1987). Outros estudos mostraram que a actividade de 

carboximetilcelulase (CMCase) e xilanase permanecia constante após as 6 horas de incubação 

em fluído ruminal (Hristov et al., 1998b), verificando-se, ainda, que as actividades de celulase e 

xilanase aumentavam no rúmen (Hristov et al., 1998ab, 2000). Estes aumentos, são referidos por 

alguns autores com importância relativa uma vez que estas actividades (celulase e xilanase) 

representam menos de 30% no fluído ruminal total no rúmen (Minato et al., 1966; Brock et al., 

1982). 

Recentemente tem havido um crescente interesse no estudo das fermentações do estado 

sólido (SSF) na modificação de substratos lenhinocelulósicos, com produção e posterior 

purificação de enzimas lenhinolíticas, de modo que a biomassa residual possa ser utilizada para 

alimentação animal (Rodrigues et al., 2008; Elisashvili et al., 2008; Sharma e Arora, 2010). 

Assim, e na sequência desta última linha de estudos, o presente trabalho teve como objectivo 

avaliar o efeito do pré-tratamento por fungos da podridão branca na sacarificação de palha de 

trigo e, ainda, o estudo cinético de uma das enzimas lenhinolíticas produzidas por estes fungos. 

 

 

1.2. Enzimas lenhinolíticas dos fungos da podridão branca 

 
Tal como é característica dos fungos, os basidiomicetas, são heterotróficos e portanto 

dependentes de fontes nutricionais extracelulares, tais como carbono e azoto. Para obter essas 

fontes, podem-se associar com as plantas ou então segregar enzimas extracelulares. O 

complexo enzimático dos basidiomicetas contém enzimas que decompõem polissacáridos, 

lenhina, amido, pectina, celulose, lenhina e proteínas (Evans, 1991; Carlile e Watkinson, 1994). 
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Entre os fungos basidiomicetas estão: Pleurotus ostreatus; Panus tigrinus; Irpex lacteus; 

Bjerkendera adusta; Trametes versicolor; Fomes fomentarius; Ganoderma applanatum; Lepista 

nuda; Phanerochaete chrisosporium e Agaricus bisporus. Alguns destes fungos são, 

actualmente, utilizados para a produção de cogumelos para consumo humano e de entre os 

mais conhecidos e estudados (Sequeira, 2004, 2005) encontra-se o género Pleurotus e 

Agaricus. Devido à sua capacidade, os basidiomicetas têm um papel fundamental na 

biodestruição de resíduos lenhinocelulósicos na natureza e podem ser usados para resolver 

muitos problemas em biotecnologia. Tradicionalmente os fungos da podridão branca foram 

usados pelas tribos indígenas da América do Sul com o objectivo de aumentar o valor nutriconal 

de alimentos lenhinocelulósicos (Zadražil et al., 1982). 

 

 

Lacase 

O grupo das lacases representa um dos mais antigos a ser descrito na bibliografia 

(Yoshida, 1883). A lacase (benzenodiol: oxigénio oxidorredutase, [EC 1.10.3.2]) pertence às 

polifenol oxidases que contêm cobre na sua estrutura (Figura 1.2 e 1.3) e catalisa a oxidação de 

uma série de substâncias inorgânicas e aromáticas (particularmente fenóis) com a concomitante 

redução do oxigénio molecular (O2) a água (H2O) (Xu, 1997). A esquematização simplificada do 

ciclo catalítico desta enzima encontra-se na Figura 1.4. A massa molecular das lacases dos 

basidiomicetas varia entre 50 e 70 kDa, geralmente menor que as lacases das plantas (Thurston, 

1994). O ponto isoeléctrico (pI) das lacases situa-se entre valores de 3 e 4 (Hatakka, 1994). 

As lacases são abundantes nos fungos basidiomicetas, os quais são capazes de degradar 

a lenhina in vivo e in vitro (Srebotnik et al., 2000). A acção catalítica, desta enzima, na presença 

de mediadores permite-lhe oxidar compostos com uma abrangência de potenciais redox mais 

ampla (Xu, 1996; Baiocco et al., 2002; Piontek et al., 2002).  

A primeira estrutura tridimensional de uma lacase activa foi conseguida por Piontek et al. 

(2002) e está representada na Figura 1.2. As oxidases de cobre azuis contêm pelo menos um 

Cobre Tipo-1 ou azul (T1), o qual, presumivelmente, assume o sítio principal de oxidação do 

substrato redutor. 
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Figura 1.2 - Esquema tridimensional da lacase do fungo Trametes versicolor. A- Os diferentes domínios estão em 
diversas cores (D1-D3). Os iões de cobre estão representados como esferas. Os hidratos de carbono e ligações 
bisulfídicas estão representados por modelos em bastão. A Figura B salienta os dois canais em direcção aos 
centros T2 /T3 e os três domínios. As moléculas de água estão representadas a vermelho e os iões de cobre como 
esferas azuis (Adaptado de Piontek et al., 2002). 

 
As oxidases multicúpricas azuis possuem no mínimo três cobres adicionais (Figura 1.3): 

um Tipo-2 ou normal (T2) e dois Tipo-3 (T3). 

 

Figura 1.3 – Vista estereográfica da região dos cobres T2/T3 na lacase do fungo Trametes versicolor. As ligações 
estão representadas como linhas estreitas, e as distâncias em Ǻ (Adaptado de Piontek et al., 2002). 

 

O local de cobre trinuclear Tipo 2/Tipo 3 representa o local activo para a ligação e redução 

do O2 com 4 electrões (e-). O cobre Tipo 1 não é necessário para a reactividade com o O2 (Cole 

et al., 1990) estando apenas envolvido na remoção de um electrão (e-) por cada substrato 

oxidado, funcionando a lacase como uma pilha que acumula 4 e- utilizados na redução do O2.  

O centro activo, desta enzima é capaz de acomodar mais de uma molécula aromática 

(Casella et al., 2006). Esta capacidade, da enzima ser capaz de acomodar mais que uma 

molécula, poderá estar relacionada com a inibição destas enzimas pelos halogéneos. 

Especificamente o ião cloro (Cl-) poderá inibir a lacase bloqueando o sítio T1, local onde se liga 

ao substrato fenólico, sendo este ião suficientemente pequeno para penetrar na enzima (Xu, 
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1996). O bloqueio do sítio T1 poderá ter como consequência o bloqueio da transferência 

intramolecular de electrões impedindo a redução de O2 a H2O (Vaz-Dominguez et al., 2008). 

 

Figura 1.4 – Ciclo catalítico da lacase (Adaptado de Wong et al., 2009). 

 

As lacases possuem ainda, outras funções, estando envolvidas na morfogénese fúngica 

(formação de carpóforos), conideogénese, cor e biossíntese de melanina (Thurston, 1994). 

Podem estar envolvidas, também, no desenvolvimento de várias patogéneses, como se verifica 

em Botrytis cinerea e Cryphonectria parasitica (Thurston, 1994). As lacases parecem estar 

envolvidas quer na polimerização, quer na degradação da lenhina (Eriksson et al., 1990). De um 

modo geral, as lacases são produzidas pela generalidade dos fungos da podridão branca 

(Hatakka, 1994), no entanto, a actividade destas enzimas não tem sido verificada na espécie 

Phanerochaete chrysosporium (Kirk e Farrel, 1987).  

 

Manganês peroxidase 

A manganês peroxidase (MnP) [Mn2+: peróxido de hidrogénio oxidoredutase, EC 1.11.1.13] 

foi descoberta inicialmente na espécie Phanerochaete chrysosporium por Kuwahara et al. (1984) 

e descrita por Glenn e Gold (1985), sendo uma glicoproteína cujos valores de pI são próximos de 

4,5 e massa molecular de 45 kDa (Bonnarme e Jeffries, 1990). É uma peroxidase extracelular 

que contém um grupo heme e tem como substrato redutor o Mn2+, que é oxidado a Mn3+, o qual 

por sua vez oxida estruturas fenólicas a radicais fenoxi (Gold, 1989). O oxalato e outros 

compostos dicarboxílicos, formam quelatos com o Mn2+ e Mn3+ tendo papel importante na 

oxidação dos compostos aromáticos (Perez e Jeffries, 1992; Moreira et al., 1998).  
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Tal como as outras peroxidases fúngicas, a MnP, tem dois iões de cálcio com funções 

apenas estruturais. Na Figura 1.5 está um pormenor do centro hémico (Sundaramoorthy et al., 

1994).  

 

Figura 1.5 – A- Estrutura cristalina da manganês peroxidase de Phanerochaete chrysosporium. B- Pormenor dos 
resíduos do centro hémico de Phanerochaete chrysosporium. (Adaptado de 
http://www.siu.edu/departments/biochem/chime_rasmol/ Manganese_proteins/mn_peroxidase_rc.htm - 23 -10-2004). 

 
O ciclo catalítico da MnP (Figura 1.6) tem início na ligação de peróxido de hidrogénio 

(H2O2) ao núcleo férrico da enzima onde é reduzido a água ficando um oxigénio ligado ao grupo 

hémico oxidado. O H2O2 é produzido pelo fungo usando outras enzimas, nomeadamente a 

glioxal oxidase e aril álcool oxidase (Paszczyński et al., 1985). 

A rotura das ligações oxigénio-oxigénio, exige a transferência de 2 e- do grupo heme, 

formando um Composto I – MnP. Este estado activado do centro hémico, é capaz de formar um 

complexo radical e remover um e- do Mn2+ oxidando-o a Mn3+ (muito reactivo) (Kishi et al., 1994) 

resultando no composto II. 

 

 

Figura 1.6 – O ciclo catalítico da manganês peroxidase (Adaptado de Steffen, 2003). 
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O composto II é agora novamente reduzido numa etapa semelhante à anterior 

regenerando a forma nativa da enzima. Esta etapa fecha o ciclo, resultando na libertação do 

segundo oxigénio, oriundo de H2O2, na forma de H2O e 2 Mn3+ quelados (Wariishi et al., 1992). 

Por sua vez quer o ião Mn3+, quer o Mn3+ quelado, são capazes de oxidar vários fenóis 

monoméricos ou diméricos, ácidos carboxílicos, formando radicais (Hofrichter, 2002). Foi 

demonstrado por Forrester et al. (1988) que, o Mn3+ quelado é capaz de oxidar compostos de 

lenhina na ausência de enzima. Salienta-se a originalidade desta reacção na Bioquímica. 

 

Lenhina peroxidase 

A lenhina peroxidase (LiP) [peróxido de hidrogénio oxidoredutase, EC 1.11.1.14] 

denominada por Tien e Kirk (1983) como “ligninase” tal como a lacase e contém um grupo 

hémico como a manganês peroxidase. As isoenzimas da LiP são glicoproteínas entre 38-46 kD 

com valores de pI entre 3,2 - 4,0 (Edwards et al., 1993; Poulos et al., 1993). Alguns fungos 

parecem não possuir actividade LiP (Orth et al., 1993; Hatakka, 1994), como por exemplo no 

Pleurotus eryngii, verificando-se tal facto tanto em culturas em estado sólido como em meio 

líquido (Garcia et al., 1987; Kimura et al., 1990). Esta enzima cataliza oxidações da lenhina 

dependentes de peróxido de hidrogénio (ver Figura 1.7.) intervindo numa sequência reaccional 

com semelhanças com a MnP (Edwards et al, 1993).  

A lenhina peroxidase tem um potencial redox atípicamente alto e baixo pH óptimo (Gold e 

Alic, 1993), caracteriza-se por uma baixa especificidade relativamente aos substratos intervindo 

na degradação de compostos relacionados com a lenhina (Barr e Aust, 1994). De modo 

preferencial, oxida anéis aromáticos metoxilados sem grupo fenólico livre, tal como o composto 

dimetoxibenzeno (Kersten et al., 1990). Os substratos da LiP são oxidados em 2 etapas de 

oxidação (1e-) com formação de um radical catião, que por sua vez forma vários fragmentos de 

degradação. 

 

Figura 1.7 - Reacção enzimática catalisada pela lenhina peroxidase (LiP). Estas enzimas têm a capacidade de 
oxidar anéis aromáticos metoxilados, gerando radicais catiões livres (Adaptado de Haglund, 1999). 
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O ciclo catalítico da LiP é em tudo semelhante ao ciclo, já explicado da MnP, tendo como 

principal diferença a oxidação de uma molécula orgânica em vez do ião Mn2+ (Higuchi, 1989). 

Confirmou-se a existência de várias LiP versáteis que tanto podem oxidar o ião Mn2+ como 

substratos aromáticos metoxilados. 

A estrutura geral da LiP (Figura 1.8) possui algumas semelhanças com o citocromo c 

peroxidase (Poulos et al., 1993).  

 

Figura 1.8 – Estrutura geral da lenhina peroxidase (LiP) (Adaptado de: A- Edwards et al., 1993 e B- 

http://pdbbeta.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1mnp - 23 out 2004). 

 

Figura 1.9 – Centro activo da lenhina peroxidase (LiP) (Adaptado de Edwards et al., 1993). 

 

Na Figura 1.9 verifica-se que no centro activo da LiP existem resíduos de fenilalanina 

(Phe) a contactar com o grupo heme, assim como um ligando de histidina proximal e um resíduo 

de ácido aspártico (Asp) 183. Estes factos poderão explicar em parte o baixo pH óptimo da 
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enzima uma vez que a roptura da ligação de hidogénio ácido aspártico-propionato poderá 

destabilizar o grupo hémico (Edwards et al, 1993). 

 

 

1.3. Enzimas lenhinolíticas na modificação de substratos 

lenhinocelulósicos 

 

1.3.1. Estrutura das paredes celulares das forragens 

 

Celulose 
A celulose é o principal componente polimérico das paredes celulares das plantas e a 

molécula biológica mais abundante na terra. A estrutura física e morfológica da celulose nativa é 

complexa, e os seus detalhes estruturais são difíceis de determinar experimentalmente 

(O'Sullivan, 1997). A composição química da celulose é simples: o polissacarídeo consiste em 

resíduos de D-glucose ligados por ligações β-1,4-glicosídicas para formar cadeias poliméricas 

que podem atingir mais de 10 mil resíduos de glucose, sendo a unidade estrutural a celobiose. 

As cadeias individuais aderem umas às outras ao longo do seu comprimento por pontes de 

hidrogénio e forças van der Walls podendo formar estruturas cristalinas. A estrutura cristalina da 

celulose não é uniforme na sua totalidade, tendo também regiões amorfas (Houtman e Atalla, 

1995; Hon, 1994) e apesar da sua simplicidade química, a celulose juntamente com a 

hemicelulose e lenhina gera morfologias muito complexas.  

São necessários mútiplos sistemas enzimáticos para degradar eficientemente a celulose. 

Laboratorialmente, as actividades celulolíticas podem ser medidas usando derivados artificiais 

solúveis de celulose (hidroxietilcelulose, HEC ou carboximetilcelulose, CMC). A celulose e as 

hemiceluloses, são convertidos em açúcares solúveis por enzimas colectivamente referidas por 

celulases e hemicelulases, pertencente à classe das hidrolases (Figura 1.9 e 1.10). As principais 

enzimas envolvidas na hidrólise da celulose são endocelulases (endoglucanase, endo-ß-1,4-

glucanase, carboximetill celulase ou ß-1,4-glucan glucanohidrolase, E.C. 3.2.1.4), exocelulases 

(exoglucanase, exo-ß-1,4-glucanase, celulose ß-1,4-celobiosidase, celobiohidrolase E.C. 

3.2.1.91), e ß-glucosidases (celobiase ou glucohidrolase, E.C. 3.2.1.21). Geralmente as 

endoglucanases hidrolisam as cadeias de celulose aleatoriamente produzindo oligómeros com 

vários graus de polimerização. As endoglucanases têm especial afinidade pelas regiões amorfas 

e hidrolisam o polímero da celulose no interior da cadeia, resultando um rápido decréscimo no 
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grau de polimerização e viscosidade do substrato. As exoglucanases hidrolisam a cadeia de 

celulose nas extremidades, produzindo celobiose. Celobiohidrolases (I e II) hidrolisam nas 

extremidades do polímero de celulose (redutora e não redutora, respectivamente) não baixando 

significativamente o grau de polimerização ou viscosidade (Wood e Bhat, 1988). As ß–

glucosidases hidrolisam as cadeias curtas dos oligómeros de celulose e celobiose a glucose 

(Beauchemin et al., 2003). Estas últimas enzimas são de especial importância pois reduzem a 

inibição da celobiose sobre as outras enzimas celulolíticas (Bezerra et al., 2006). 

 

Hemicelulose 

As hemiceluloses são a segunda fracção glucídica mais abundante das paredes celulares 

vegetais, constituindo cerca de 10-25% da matéria seca das forragens e produtos 

agroindustriais, e cerca de 2-12% da matéria seca (MS) das sementes e raízes (Giger-Reverdin, 

1995). Ao contrário da celulose, são caracterizadas por composição química heterogénea 

(heteropolissacarídeo) e uma estrutura mais complexa (amorfa ou cristalina) ramificada que não 

facilita a catálise enzimática (Thomas, 1983). As hemiceluloses são denominadas segundo os 

seus resíduos glucídicos principais na cadeia. Assim temos, as xilanas caracterizadas por terem 

unidades de D-xilose, e glucomananas que consistem em unidades de D-glucose e unidades de 

D-manose. As hemiceluloses formam uma matriz juntamente com as pectinas e proteínas nas 

paredes primárias e com a lenhina nas paredes secundárias. As ligações covalentes 

hemicelulose-lenhina envolvendo ligações éster e éter formam os complexos lenhino-

carbohidratos (Watanabe et al., 1989; Jeffries, 1990). A rotura destas ligações tem sido proposta 

como factor importante na facilitação do efeito de biotransformação de polpas e degradação 

preferencial da lenhina pelos basidiomicetas da podridão branca, uma vez que aquelas ligações 

podem ser quebradas pela acção sinérgica entre xilanases e esterases (feruloíl e p -coumeraoíl) 

sem haver mineralização da lenhina per se (Borneman et al., 1990; Fillingham et al., 1999). Este 

facto parece ser especialmente importante nos fungos da podridão branca denominados de 

selectivos, que degradam preferencialmente a lenhina e hemicelulose, restando o polímero de 

celulose quase intacto (Eriksson et al., 1990, Kuhad et al., 1997).  

As enzimas que degradam a hemicelulose são chamadas colectivamente hemicelulases, 

podendo ter diferentes designações conforme a afinidade que têm para diferentes hemiceluloses 

(xilanases, mananases, etc.). 

 

Lenhina 
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A lenhina é um polímero ramificado com unidades, fenilpropano substituídas, unidas por 

ligações carbono - carbono e ligações éter. A biossíntese da lenhina faz-se via polimerização, 

principalmente, dos três álcoois seguintes: p-coumarílico, coniferílico e sinapílico. No polímero 

final formam unidades denominadas p- hidroxifenil, guaiacil, e siringil, respectivamente. Parece 

plausível que a biossíntese e padrão de polimerização da lenhina sejam influenciados pela 

orientação da celulose e estrutura das hemiceluloses (Atalla, 1995). 

A lenhina é, tradicionalmente, o composto químico dos alimentos fibrosos considerado 

como dos mais limitantes para a sua digestibilidade (Wilson et al., 1989; van Soest, 1994; Jung e 

Allen, 1995). Existe uma relação inversa e significativa, entre a concentração de lenhina e a 

digestibilidade dos alimentos fibrosos (Buxton e Brasche, 1991), reduzindo a digestibilidade da 

MS, matéria orgânica (MO) e das paredes celulares das forragens (Scobbie et al., 1993; Sewalt 

et al., 1996). 

 

Figura 1.10 - Representação da ultraestrutura da parede celular dos tecidos lenhosos. Pormenor das lamelas da 
parede secundária de um traqueído e relação entre lenhina, hemiceluloses e celuloses. Legenda: S1-S3- lamelas da 
parede secundária; P- parede primária; M.L. – lamela média (Adaptado de Goring, 1977 e  Kirk & Cullen, 1998). 

 

A natureza complexa dos polímeros da lenhina associada a uma polimerização puramente 

aleatória pressupõe a existência de diversos mecanismos de acção. Na Figura 1.10 está 

esquematizada a posição relativa que as fibras de celulose, hemicelulose e lenhina, poderão ter 

na parede secundária de um traqueído. O fenómeno de lenhificação das paredes celulares, 

intrinsecamente ligado à própria fisiologia do crescimento da planta, é considerado por muitos 

autores como um dos principais factores limitantes da digestão de alimentos fibrosos. De igual 

modo, importa ter presente que não só o teor de lenhina, mas também aspectos estruturais 
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complexos devem ser integrados na explicação do efeito negativo da lenhina sobre a 

digestibilidade da parede celular. 

 

 

1.3.2. Actuação das enzimas lenhinolíticas 

 

Apesar da utilização como fonte de energia, da hemicelulose e celulose, estar restringida 

a um grupo muito reduzido de seres vivos, em comparação com a totalidade dos que utilizam o 

amido, verifica-se que o número de seres vivos, com capacidade de degradar a lenhina, ainda é 

muito menor. Dentro deste pequeno número destacam-se alguns fungos conhecidos por fungos 

da podridão branca (WRF). Estes fungos têm a capacidade de degradar a lenhina a dióxido de 

carbono (CO2) e H2O com o possível objectivo de aceder aos hidratos de carbono da parede 

celular (Cullen e Kersten, 2004). 

As enzimas dos WRF, que catalisam a despolimerização da lenhina, são extracelulares e 

geralmente não específicas. Nesta despolimerização intervêm oxidases, peroxidases e enzimas 

produtoras de H2O2, que são responsáveis pela formação de radicais livres, muito reactivos, que 

levam a uma série de reacções complexas (§1.2). Estas enzimas possuem um potencial 

oxidativo muito elevado, e a sua natureza não específica tem conduzido a vários estudos com 

aplicações industriais. Apenas os WRF possuem capacidade de degradar estruturas com mais 

de quatro anéis aromáticos geminados e são os maiores decompositores da lenhina, embora as 

várias espécies tenham diferentes padrões degradativos (Eriksson et al., 1990; Blanchette, 1991; 

Daniel, 1994). A degradação da parede celular que permite a exposição dos conteúdos celulares 

é mais eficiente quando todos os componentes são simultaneamente degradados pelas enzimas 

oxidativas e hidrolíticas (Blanchette, 1997). 

A acção extracelular hidrolítica e oxidativa efectuada pelos WRF nos polímeros estruturais 

das plantas encontra-se ilustrada na Figura 1.11. As enzimas convertem os polissacarídeos e 

lenhina em fragmentos de baixo peso molecular, que vão ser utilizados pelas hifas do fungo para 

o seu crescimento, produção de CO2, H2O e biomassa fúngica.  

As enzimas lenhinolíticas podem ser produzidas por fermentação sólida através de 

materiais lenhinocelulolíticos oriundos de resíduos agroindustriais (Jecu, 2000), originando uma 

cadeia de processos de bioconversão podendo culminar em produtos de maior valor 

acrescentado (Figura 1.12). 
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Figura 1.11 – Esquema ilustrativo da acção das enzimas hidrolíticas e oxidativas dos WRF nos polímeros 
estruturais das plantas. As enzimas convertem os polissacarídeos e lenhina em fragmentos de baixo peso 
molecular, que vão ser utilizados pelas hifas (adaptado de Kirk e Cullen, 1998) 

 

Na Tabela 1.1 estão resumidas as enzimas lenhinolíticas extracelulares mais importantes 

envolvidas na degradação da lenhina. 

 

 

Figura 1.12 - Resumo dos processos de bioconversão de compostos lenhinocelulósicos em produtos de maior valor 
acrescentado (Adaptado de Howard et al., 2003). 
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A glioxal oxidase (GLOX) intervém, também, na degradação da lenhina como é 

evidenciado na Figura 1.13 (Kirk e Cullen, 1998). A GLOX parece actuar sinergicamente com a 

MnP e LiP, assegurando a formação de H2O2. Por outro lado a redução do H2O2 pelo Fe2+ 

(Reacção de Fenton) produz o radical livre hidroxilo, o qual se considera estar envolvido no 

ataque inicial da lenhina, porventura, quando as enzimas lenhinolíticas não são capazes de 

penetrar na matriz lenhinocelulósica (Backa et al., 1993). 

 

Tabela 1.1 – Enzimas lenhinolíticas extracelulares envolvidas na degradação da lenhina (Adaptado de Steffen, 

2003). 

Enzima Cofactor Substrato, mediador Principal efeito ou reacção 

Lenhina Peroxidase 
(LiP) 

H2O2 Álcool veratrílico Aneis aromáticos oxidados a radicais 

catiões 

Manganês 

Peroxidase (MnP) 

H2O2 Mn2+, quelatos de ácidos 

orgânicos, tióis, lípidos 

insaturados 

Mn2+ oxidado a Mn3+; oxidação de 

compostos fenólicos a radicais fenoxil 

Versátil Peroxidase 

(peroxidase híbrida) 

H2O2 Os mesmos ou similares que a 

LiP e MnP 

Mesmo efeito nos compostos 

aromáticos e fenólicos que a LiP e MnP 

Lacase 
 O2, hidroxibenzotriazolo Fenóis são oxidados a radicais fenoxil: 

radicais mediadores 

Glioxal Peroxidase 

(GLOX) 

 Glioxal, metil glioxal Glioxal oxidado a ácido glioxílico; 

produção de H2O2 

Aril Álcool 

Peroxidase (AAO) 

 Álcoois aromáticos (anisil, álcool 

veratrilico) 

O2 reduzido a H2O2 

Celobiose 

Desidrogenase 

 Celobiose Redução de o- e p- quinonas 

 

Na lenhina, apenas as subunidades fenólicas servem de substrato para a lacase, dando 

radicais que consequentemente polimerizam ou despolimerizam (Archibald et al., 1997). 

Nos processos intervenientes da lacase, tem sido estudada a inclusão de mediadores, 

como por exemplo o ácido 2,2´-azino-di-(3-etilbenzotiazolino-6-sulfónico) (ABTS) e 1-

hydroxibenzotriazole (HBT) (Archibald et al., 1997). Uma das características mais importantes da 

enzimologia das lacases com substratos fenólicos é a sua dependência ao pH do meio de 

reacção. Têm sido feitos estudos detalhados no que respeita ao efeito da concentração 

hidrogeniónica na actividade da lacase na velocidade da redução do oxigénio molecular (Xu, 

1997). 
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Figura 1.13 - Esquema ilustrativo do sistema lenhinolítico dos fungos da podridão branca (Adaptado de Kirk e 
Cullen, 1998)  

 

De modo geral, com alguns substratos fenólicos a actividade da lacase tem um perfil 

bifásico (em forma de sino) com valores de pH óptimos que variam consideravelmente com as 

diferentes lacases (Xu, 1997). Galhaup et al., (2002) num estudo efectuado com lacases de 

Trametes pubescens encontrou valores de pH óptimos diferentes consoante o tipo de substrato 

oxidado. Para substratos fenólicos tais como a seringaldazina o formato da linha de actividade é 

bifásica enquanto para substratos não fenólicos, tais como o ABTS, a actividade apresenta-se 

monotónica e a velocidade aumenta com o decréscimo do pH.  

A degradação da lenhina pelos fungos assume vários graus de acordo com os teores 

fibrosos, as condições ambientais e as espécies envolvidas. Tem-se verificado que não existe 

um único mecanismo para a compreensão do processo de degradação da lenhina e que a 

maquinaria enzimática dos vários fungos apresenta diferenças. É exemplo disso a espécie 

Pleurotus ostreatus, que pertence a um grupo que degrada a lenhina, produz lacase, MnP, AAO 

mas não LiP (Palmieri et al., 1997). 

Tal como mostrado na Figura 1.14 as lacases e as peroxidases lenhinolíticas (LiP, MnP e 

peroxidase versátil-VP) produzidas pelos fungos da podridão branca oxidam o polímero de 

lenhina, gerando radicais aromáticos (a) (Eriksson et al., 1990) envolvidos em diferentes 

reacções não enzimáticas tais como a rotura das ligações éter - C4 (b), quebra do anel 

aromático (c), quebra da ligações Cα-Cβ (d) e  desmetoxilação (e) (Gutiérrez e Martinez, 1996). 

Os aldeídos aromáticos resultantes da roptura Cα-Cβ, ou sintetizados de novo pelo fungo (f, g) 

(Gutiérrez et al., 1994), são substratos para a formação de H2O2 pela AAO (ciclo redox) 

envolvendo também a aril álcool desidrogenase (AAD) (Guillén et al., 1994). Os radicais fenoxi 
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pela quebra de ligação éter-C4 (b) podem polimerizar novamente no polímero de lenhina (h) 

caso não sejam transformados anteriormente pelas oxidases em compostos fenólicos (i) tal 

como referido para a AAO (Marzullo et al., 1995). Os compostos fenólicos formados podem ser 

outra vez reoxidados pelas lacases ou peroxidases (j). Os radicais podem ser sujeitos a quebra 

em Cα-Cβ (k), levando à formação de p-quinonas. As quinonas da etapa g e/ou k contribuem 

para a activação no ciclo redox envolvendo quinonas redutases, lacases e peroxidases (l, m) 

(Guillén et al., 1997). 

 

Figura 1.14 - Esquema representativo da biodegradação da lenhina, incluindo as reacções enzimáticas e activação 
do oxigénio proposto por Gutiérrez e Martínez, 1996. 

 

Assim, o ião férrico presente (n) é reduzido, seja pelo radical superóxido ou directamente 

pelos radicais semiquinonas, e também a sua reoxidação com a redução de H2O2 ao radical livre 

hidroxilo (OH˙) (o) (Guillén et al., 2000). Este último, sendo um oxidante muito forte, pode iniciar 

o ataque na lenhina (p), num estado inicial da degradação de materiais lenhinocelulósicos, 
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quando os pequenos espaços entre as moléculas nas paredes celulares, ainda intactas, 

impedem a penetração das enzimas lenhinolíticas (Evans et al., 1994). Após estas reacções 

iniciais, a degradação prossegue pelo ataque oxidativo das enzimas descritas anteriormente. 

Nos estádios finais, os produtos simples originados pela degradação da lenhina entram na hifa 

fúngica e são incorporados nas rotas metabólicas intracelulares. 

 

Ácidos fenólicos – relação com digestibilidade das forragens 

As estapas da biossíntese do AF permanecem por esclarecer nas forragens (Barrière et 

al., 2004). Fry et al. (2000) sugeriram rotas de biossíntese do AF nas paredes secundárias onde 

as várias ligações das arabinoxilanas ao AF envolvem mecanismos de ligação oxidativa, via 

peroxidases/H2O2 e/ou lacases/O2. Foram estudadas (Nair et al., 2004) outras contribuições para 

a biossíntese do AF mas a sua existência não está confirmada. Estudos em milho sugerem que 

a libertação de AF depende das unidades presentes e da lenhificação da planta (Grabber et al., 

1995). 

Rodrigues (1999), em estudos efectuados sobre a influência do teor e composição química 

dos compostos fenólicos na digestibilidade de alimentos fibrosos, salienta a necessidade de 

equacionar o papel dos ácidos fenólicos na degradação efectiva dos alimentos fibrosos. Os 

ácidos fenólicos podem desempenhar um papel importante na parede celular, impedindo ou 

dificultando, numa fase inicial, os diversos mecanismos de degradação microbiana. 

Adicionalmente, constata a possibilidade destes compostos serem responsáveis por 

mecanismos de inibição, que em alguns casos seriam mais expressivos que os da lenhina. 

Rodrigues (1999) considera, ainda, que a composição em ácidos fenólicos deve constituir factor 

obrigatório de apreciação do valor nutritivo de forragens.  

O efeito inibidor dos ácidos fenólicos verifica-se também em enzimas isoladas a partir de 

fungos. As celulases de Aspergillus niger e Penicillium funicolosum e as hemicelulases de A. 

niger sofrem uma inibição da sua actividade, na presença dos ácidos ferúlico e p – cumárico 

(Martin e Blake, 1989). 

A lacase poderá ter um papel predominante na redução do efeito inibidor dos ácidos 

fenólicos na degradação dos alimentos fibrosos, em nutrição animal, não só pela 

deslenhificação, mas também, pela diminuição da toxicidade das enzimas da microflora ruminal. 

A produção de lacase pelos basidiomicetas está relacionada com os compostos aromáticos 

presentes no substrato lenhinocelulósico. Os vários compostos aromáticos, que se encontram 

estruturalmente ligados à lenhina, parecem induzir de forma diferente a produção de lacase. Um 

dos principais factores que se acredita determinar essa indução é a sua estrutura química 
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(Shuttleworth et al., 1986). Térron et al., (2004) verificaram que o AF induzia a actividade da 

lacase por um factor de 58. Outros autores explicam a indução da lacase por estes compostos 

aromáticos assumindo que a enzima é capaz de polimerizá-los e então reduzir a sua toxicidade 

(Thurston, 1994; Collins and Dobson, 1997). 

O substrato fenólico utilizado no nosso trabalho foi o ácido ferúlico (AF). A utilização do 

AF, como substrato, tem sido feita por alguns autores com sucesso (Nagai et al., 2002). 

 

 

Lacases e inibição por halogénios 

As lacases, como foi dito anteriormente, catalisam a oxidação de substratos fenólicos, 

removendo 1 e-, podendo formar vários produtos com concomitante redução do O2 a H2O 

necessitando de 4 e- (Figura 1.15). Existem várias referências de purificação e caracterização de 

isoformas de lacases, oriundas de basidiomicetas da podridão branca, algumas das quais úteis 

para a biodegradação de compostos fenólicos (Ullah et al., 2000; Fukuda et al., 2001; Schultz et 

al., 2001).  

 

 

Figura 1.15 - Reacção de oxidação do ácido ferúlico catalisada pela lacase. 
 

De entre os inibidores da lacase, encontram-se (Abadulla et al., 2000 e Xu, 1996) os 

halogénio em especial ião cloro. Esta inibição pode ser importante uma vez que o cloreto de 

sódio tem várias aplicações na alimentação de ruminantes. Tem sido sugerido (Xu, 1996) que a 

magnitude de inibição das lacases pelos halogéneos depende da acessibilidade dos átomos de 

cobre. Alguns autores referem que dentro dos halogéneos a inibição da lacase pelo Cl- é 

competitiva e a do F- é não competitiva (Naki e Varfolomeev, 1981). A inibição da lacase pelo Cl- 

tem sido caracterizada por um comportamento complexo, uma vez que poderá depender do 

substrato empregue. 

Vários estudos indicam que o ião Cl- poderá inibir a lacase bloqueando o sítio T1, sendo 

este ião suficientemente pequeno para penetrar na enzima (Xu, 1996) e consequentemente 

bloquear a transferência intra-molecular de electrões impedindo a redução de O2 a H2O (Vaz-

Dominguez et al., 2008).  
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1.4. Estudo cinético de enzimas  

 
1.4.1. Equação Michaelis Menten e equações diferenciais não lineares 

 

Para caracterização de uma enzima é essencial uma análise detalhada da cinética da 

reacção em estudo. É necessário entender os procedimentos básicos usados para explicar um 

modelo definido por equações químicas de modo a obter equações cinéticas que permitem 

determinar parâmetros que caracterizam a enzima. Estes modelos podem ser testados 

experimentalmente a partir dos dados experimentais. Na cinética enzimática, estuda-se a relação 

existente entre a velocidade de reacção e a concentração de reagentes, enzimas, inibidores 

entre outros. 

A expressão que dá a dependência da velocidade de reacção em relação às 

concentrações componentes do sistema é designada por Lei Cinética. Na cinética enzimática, a 

lei que tem sido mais utilizada é a Lei Cinética de Michaelis Menten (MM), a qual na sua forma 

mais simplificada, ou seja, na ausência de inibição, toma a forma representada na Figura 1.17. A 

equação (1.0) mostra que a velocidade da reacção enzimática varia com a concentração de 

substrato por uma relação que corresponde a um braço de uma hipérbole rectangular 

(y=ax/(b+x)) em que as constantes a e b são agora designadas por Vmax e Km (Figura 1.16). 

 

 

                                                                    

 

 

Figura 1.16 - Gráfico de velocidades iniciais (v) e respectiva equação sendo v a variável dependente em função da 
concentração de substrato [S] numa reacção de catálise definida pela equação (1.0a) . A ordem de reacção nas 
concentrações menores de substrato é um e nas concentrações mais elevadas é zero definindo-se uma ordem 
mista nas concentrações intermédias de substrato. 
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A equação (1.0) (Figura 1.17 foi desenvolvida por Leonor Michaelis e Maud Leonora 

Menten em 1913, demonstrada inicialmente pela aproximação do estado de equilíbrio e 

posteriormente pela aproximação do estado quase estacionário (steady-state), proposto por 

Briggs e Haldane em 1925, a partir da seguinte equação de catálise enzimática: 

     (1.0a) 

A letra E representa a enzima, S o substrato, P o produto de reacção e ES complexo 

enzima substracto (Schnell e Maini, 2002). Em concentrações de substrato [S] suficientemente 

baixas, a velocidade inicial (v) aumenta linearmente com [S] (1.0a). Assim que [S] aumenta 

aquela relação deixa de ser linear, verificando-se acréscimos decrescentes na v, até que no 

limite (ou seja a uma [S] suficientemente alta ou saturação de [S]) onde a v atinge um limite, 

Vmax.  

Na aproximação do estado de equilíbrio (demonstração inicial), Michaelis e Menten 

assumiram que o substrato está em equilíbrio com o complexo ES e consequentemente K1 [S] 

[E] =K-1 [ES]. Para concentrações pequenas de substrato, a velocidade da reacção é 

proporcional à quantidade de enzima ET disponível. Contudo para concentrações altas (de 

substrato), a reacção é limitada pela quantidade de enzima presente e pela constante de 

dissociação k2 (c.f. 1.0a). Nestes casos, a dissociação do complexo enzima substrato (ES) em 

produto e enzima (P+E) considera-se limitante na reacção de catálise enzimática. Nesta 

aproximação assume-se que, k2 << k-1. 

As tentativas de cálculo de Vmax e Km, na cinética MM, foram inicialmente efectuadas 

através de métodos gráficos e posteriormente por métodos matemáticos que utilizam a 

regressão não linear. 

 

Modelos de inibição 

Assumindo como equação base a equação de MM (equação 1.1) e a actuação dos 

diferentes inibidores, podemos obter as equações de velocidade para os inibidores considerados 

(Figura 1.17). O modelo geral para inibição mista linear (ou total, MIT) e respectivos parâmetros 

da cinética de MM encontram-se na Figura 1.17 (Bezerra, 1995; Arriaga et al., 1998). Os 

modelos de inibição lineares representados derivam da simplificação do modelo de inibição mista 

linear (MIT). Deste modo, o modelo de ausência de inibição (WI) (1.1) pode ser obtido pela 

simplificação do modelo MIT (1.5) assumindo que as constantes de inibição Kic e Kiu, tendem 
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para infinito, isto é, que não têm influência na catálise. O modelo de inibição competitiva linear 

(CI) (1.2) pode ser obtido quando se assume que Kiu = ∞. O modelo da inibição não competitiva 

(NCI) (1.3) é obtido quando Kic é igual Kiu e, por último, obtém-se o modelo da inibição 

acompetitiva (UI) (1.4) quando se assume que Kic = ∞. 

 

Obtenção da estimativa dos parâmetros cinéticos  

Para a caracterização das reacções, em cinética enzimática, é necessária a estimação dos 

parâmetros Km e Vmax que determinam a equação MM (1.1). A escolha dos valores de 

concentração de substrato pode ser optimizada por desenhos Bayesianos. No entanto, esses 

desenhos não podem ser implementados sem conhecimento prévio do valor aproximado de Km 

(Matthews e Allcock, 2003).  

A obtenção dos valores aproximados dos parâmetros cinéticos pode ser feita graficamente 

através da linearização da equação MM. De entre as várias linearizações, uma delas é a de 

Lineweaver – Burk (L-B), (também chamada de duplos inversos) que se encontra representada 

ao lado da equação 1.6. Esta linearização (Figura 1.18) pode-se obter por inversão e 

simplificação da equação MM. Na representação gráfica da equação de L-B, em ordenadas 

indica-se o inverso das velocidades iniciais (1/v) e no eixo das abcissas o inverso da 

concentração de substrato (1/ [S]). 

 

 

 

 

 SV

Km

Vv

1

maxmax

11
     

(1.6) 

Figura 1.18 -– Representação gráfica e equação de Lineweaver–Burk.  
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Figura 1.17 - Modelos de inibição obtidos a partir do modelo misto linear (MIT) e suas equações de velocidade Km, 
é a constante de Michaelis Menten; Kic, constante de dissociação do complexo enzima-inibidor EI; Kiu, constante de 
dissociação do complexo enzima-substrato- inibidor (ESI); v, velocidade inicial da reacção; I, concentração de 
inibidor; Vmax, velocidade máxima da reacção e S, concentração do substrato (adaptado de Bezerra, 1995 e 
Arriaga et al., 1998). 
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Alguns autores consideram que a aplicação da equação MM e as suas linearizações, para 

determinar as constantes cinéticas, apresentam alguns problemas (Darvey e tal 1975; Schnell e 

Mendonza, 2000; Motulsky e Christopoulos, 2003). Apesar das suas virtudes pedagógicas devido 

à fácil visualização dos dados e também fácil diagnóstico da inibição presente, esta metodologia 

pode ser muito pouco precisa, devido aos erros experimentais inerentes às determinações 

cinéticas (Ritchie e Prvan, 1996; Motulsky e Christopoulos, 2003). Segundo Motulsky e 

Christopoulos (2003), as transformações matemáticas, tais como a L-B, que forçam os dados a 

uma relação linear, devem ser evitadas. Nestes métodos a transformação distorce o erro 

experimental. A regressão linear assume que a dispersão de pontos à volta da linha segue uma 

distribuição Gaussiana e o desvio padrão é o mesmo em cada valor da variável independente. 

Estes pressupostos raramente se verificam após as transformações dos dados, além disso 

algumas transformações alteram a relação entre a variável independente e a variável 

dependente. Caso os pressupostos da regressão linear sejam violados, os valores do declive e 

intercepção da linha de regressão com os eixos não são correctamente determinados. Ritchie e 

Prvan (1996) num estudo sobre métodos estatísticos para estimação de parâmetros cinéticos, 

concluíram que o L-B originava determinações de Km e Vmax enviesadas e imprecisas, mesmo 

quando as concentrações de substrato eram previamente escolhidas de modo que os valores de 

1/S fossem o mais espaçado possível. Neste caso, verificaram ser extremamente difícil distinguir 

uma CI de NCI. A baixa precisão pode ser contornada fazendo várias determinações 

experimentais separadas calculando posteriormente a média dos valores de Km e Vmax. No 

entanto, o enviesamento não pode ser eliminado fazendo mais experiências, uma vez que a 

média das várias estimativas dos parâmetros cinéticos será, também, uma média enviesada. 

Independentemente dos dados experimentais se ajustarem bem ao modelo L-B, Dowd e Riggs 

(1965) salientam que, o ajustamento nestes casos pode ser “decepcionante”, levando a um 

paradoxo que a seguir se transcreve: «We are thus confronted with the paradox of obtaining the 

best estimates from the worst fitting line, and the worst estimates from the best fitting line!». A 

popularidade de L-B dever-se-á, também, ao facto de possibilitar o que parece ser um bom 

ajustamento, mesmo quando os dados experimentais têm um grande erro experimental 

associado (Ritchie e Prvan, 1996).  

Não só a linearização, mas também a suavização dos dados antes do ajustamento do 

modelo, deve ser evitada. Segundo os autores Motulsky e Christopoulos (2003), salientam que 

os resíduos deixam de ser independentes nestas condições. Deste modo a regressão não linear 

dos dados suavizados determinará desvios padrões muito pequenos, assim como os intervalos 
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de confiança. Qualquer tentativa de comparar modelos será inválida, uma vez que estes 

métodos são baseados na comparação da Soma de Quadrados dos Erros (SSE-“Sum Square 

Error”). 

Existem duas aproximações no cálculo das estimativas de Vmax, Km e Ki: pela utilização da 

equação integrada de MM ou pela utilização da equação diferencial de MM. A equação diferencial 

de MM (1.7) usa as velocidades iniciais da reacção e a equação integrada de MM (1.8) usa as 

curvas produto vs tempo. A simbologia usada já foi definida excepto o t que representa o tempo 

de reacção e [P] a concentração de produto ao tempo t. 
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Existem algumas razões que talvez tenham tido peso na preferência do estudo das 

equações diferenciais, para a determinação das estimativas das velocidades iniciais: (1ª) a 

concentração de substrato é igual àquela que é adicionada; (2ª) a existência insipiente de 

reacções de inibição pelos produtos (a não ser que sejam adicionados); (3ª) não haver 

oportunidade para a enzima ser desactivada (Duggleby, 1995). 

O uso da equação diferencial de MM envolve a determinação da estimativa das 

velocidades iniciais da reacção ao longo de várias concentrações de substrato. Esta equação 

pode ser utilizada directamente usando a metodologia dos SSE no ajustamento da curva aos 

pontos experimentais. Nesta metodologia, os parâmetros cinéticos (Km, Vmax e Ki), são 

escolhidos de modo a minimizar os erros entre os dados e o modelo, partindo do princípio que os 

erros inerentes aos dados experimentais são normalmente distribuídos à volta da sua média 

(Wilkinson, 1961).  

 
 

1.4.2. A regressão não linear como técnica de ajustamento 
 

A aproximação de dados experimentais a funções matemáticas que tentam explicar as 

observações efectuadas é prática comum a todas as ciências que trabalham com valores 

numéricos. Geralmente, é conhecido o suporte teórico (lei física, química, económica ou neste 
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caso bioquímica) que indica o tipo de função que se procura. A função matemática pretende 

mostrar uma “tendência” na distribuição dos pontos experimentais e o gráfico da função não tem 

que passar necessariamente por qualquer dos pontos (Correia dos Santos, 2002). 

Se todas as experiências fossem feitas com perfeita precisão, com materiais perfeitamente 

uniformes e consistentes não haveria necessidade de análises estatísticas. No entanto, na 

realidade, o facto de lidar com amostras biológicas com propriedades variáveis e fazer medições 

dessas amostras, faz com que estejam sujeitas a erros experimentais. Na cinética enzimática, as 

variações entre diferentes preparações de enzima, fazem com que muitos investigadores não 

combinem resultados de vários dias, a não ser que haja uma evidência que a preparação mostre 

não se ter alterado. Os erros experimentais nas medições, contudo, permanecerão e nunca 

poderão ser eliminados. O objectivo da análise estatística tem então duas vertentes, que 

consiste ao mesmo tempo minimizar o efeito do erro experimental nas conclusões e ainda 

quantificar esse efeito residual, estimando a precisão dos resultados (Cornish-Bowden, 1995). 

A regressão linear tem como objectivo encontrar a linha que mais se aproxima dos dados 

experimentais. O programa de regressão linear encontra os valores para o declive e ordenada na 

origem que define a linha que minimiza a soma de quadrados das distâncias verticais entre os 

pontos e a linha. As equações usadas para isso podem ser derivadas com base em princípios de 

álgebra relativamente básicos, sendo possível o seu cálculo manual. 

A regressão não linear é uma técnica de ajustamento de uma curva teórica aos dados 

experimentais e ajusta qualquer equação que define y em função de x com um ou mais 

parâmetros. Com a técnica de regressão não linear estimam-se os parâmetros da equação que 

minimizam o quadro dos erros verticais entre os pontos experimentais e a curva teórica. 

Exceptuando-se poucos casos especiais, não é possível derivar directamente uma equação para 

chegar aos melhores valores estimados. Torna-se necessário, portanto, uma aproximação 

iterativa computacional intensiva (Motulsky e Cristopoulos, 2003).  

A fracção da variância total de y que é explicada por x é medida pelo coeficiente de 

determinação (r2), ou seja, mede a qualidade do ajustamento e pode ser esquematizada pela 

expressão 1.9 onde SSE representa a soma de quadrados, respectivamente, da regressão 

(SSEreg) e total (SSEtotal): 

total

reg

SSE

SSE
r 12

      (1.9) 

O r2 representa a proporção da variabilidade total explicada pelo modelo considerado no 

ajustamento. O objectivo final da regressão não linear é, portanto, encontrar os valores da 
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estimativa dos parâmetros que tornem a SSE menor possível, partindo de valores iniciais, como 

se encontra esquematizado no eixo tridimensional da Figura 1.19. 

 

Figura 1.19 - O X e o Y correspondem a dois parâmetros a ser estimados por regressão não linear. O eixo do Z 
representa a soma de quadrados. Cada ponto da superfície corresponde a uma curva possível. O “vale” simboliza o 
melhor ajustamento (Adaptado de Motulsky, 1999). 

 

Quando existem vários modelos matemáticos possíveis que possam ser ajustados aos 

dados experimentais, como no caso de inibição em cinética enzimática, é necessário o uso de 

metodologias que façam a sua discriminação. Os modelos rivais, no caso da cinética enzimática 

podem ser ajustados pelo método dos Mínimos Quadrados. As principais questões que surgem 

neste caso são: “Os modelos descrevem os dados adequadamente?”; “Qual dos modelos é 

melhor?”. A primeira questão pode ser respondida por avaliação dos resultados da regressão, 

tendo como base os critérios de qualidade de ajustamento. Quando os resultados não “diferem” 

é escolhido o modelo mais simples, tendo contudo em consideração, informação independente 

ou estudos cinéticos adicionais para sustentar a discriminação (Mannervik, 1982). No entanto, é 

aconselhável usar o senso comum, antes de efectuar qualquer comparação estatística entre 

modelos, rejeitando modelos em que os parâmetros saiam fora do âmbito da experiência que se 

está a ser realizada, como por exemplo velocidades negativas. Nestes casos não são 

necessários testes estatísticos para rejeitá-los. Segundo Motulksy e Cristopoulos (2003) dever-

se-á utilizar a análise estatística para comparar o ajustamento de dois modelos se os seus 

resultados fizerem sentido e o mais complicado se ajustar melhor. A primeira etapa a seguir é 

comparar a qualidade do ajustamento quantificada pela SSE. Se o modelo mais simples ajustar 

melhor, a comparação não é necessária e o modelo é aceite como o correcto sem cálculos 

estatísticos. Geralmente o modelo que tem mais parâmetros tem menor SSE. Para a 

discriminação dos modelos, neste caso, é necessário um teste estatístico. O modelo com menor 

SSE pode ser o preferido ou não. Se determinado modelo resulta da simplificação do mais 

complexo –“nested”- existem duas aproximações possíveis para comparar os modelos: 

1ª -Baseada no teste de hipóteses e Análise de Variância (ANOVA). Consiste na análise 

da diferença da SSE dos dois modelos. Por vezes é chamado de teste “Extra da Soma de 
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Quadrados”. Os testes da ANOVA dão a relação F e o valor de P (valor de Prova). Se o valor P é 

baixo, conclui-se que os dados são suficientes para convencer a rejeição do modelo mais 

simples (H0), em favor da hipótese alternativa (Ha). 

2ª – Usando o Critério de Informação Akaike´s (AIC) (Akaike, 1974) em alternativa ao teste 

de hipóteses, que corresponde às questões: “Que modelo é mais provável que tenha gerado os 

dados?” “E quanto mais provável?” 

Para os casos em que os modelos não derivam uns dos outros por simplificação “modelos 

nested”, apenas pode ser usado o AIC (Motulsky e Cristopoulos, 2003), não se devendo usar os 

testes baseados no teste de hipóteses e ANOVA. Os métodos indicados não devem ser usados 

para modelos que: (A) não utilizaram os mesmos dados; (B) resultam de duas maneiras de 

expressar os mesmos dados (e.g. logaritmos); (C) tenham diferentes métodos de ponderação ou 

ainda (D) um dos modelos tenha utilizado os dados todos e o outro, parte dos dados. 

O teste paramétrico t (baseado na distribuição t Student) é útil para verificar se o modelo 

contém parâmetros insignificantes. Esta informação pode ser usada para fazer pequenos 

ajustamentos ao modelo ou então discriminar modelos nos quais variam entre si um ou mais 

parâmetros. Este teste contudo, não dá um critério para testar se o modelo é adequado. 

Uma das metodologia que tem sido mais referida, para comparar modelos de inibição em 

cinética enzimática, foi divulgada por Mannervik (1982) através do estudo comparativo do valor 

W definido pela equação (1.13) (teste de hipóteses e ANOVA). A discriminação de modelos pela 

metodologia Mannervik (1982) é efectuada considerando dois modelos A e B com pA e pB 

parâmetros a ser ajustados separadamente com os mesmos dados experimentais e n pontos 

experimentais. Quando dois modelos têm o mesmo número de parâmetros, o modelo em que se 

obteve o menor SSE deverá ser preferido. No caso em que os modelos não têm o mesmo 

número de parâmetros e se SSEA e SSEB são iguais então deve ser preferido o que tem menor 

número de parâmetros. Da mesma forma quando se comparam dois modelos com diferentes 

números de parâmetros e obtém-se um valor de SSE do modelo mais complexo maior do que o 

SSE obtido com o modelo mais simples, então deve ser preferido o modelo mais simples. Por 

último pode acontecer que dois modelos com diferentes parâmetros e em que um deles resulta 

da simplificação do outro diferem no valor de SSE obtido sendo menor o do modelo mais 

complexo. Neste caso torna-se necessário saber qual dos modelos é que deve ser preferido. 

Uma vez que neste caso o modelo B (mais complexo) é uma extensão do modelo mais simples 

(modelo A) o grau de melhoria pela adição do novo parâmetro (pb-pa) pode ser testado 

comparando o quociente W (1.10):  
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                   (1.10) 

O quociente W compara-se posteriormente com o valor estatístico F (distribuição F), (pB-pA, n-

pB) para o nível de probabilidade desejado (0.95). Se o quociente W for maior que o valor F, a 

escolha será o modelo mais complexo em detrimento do mais simples. Pode ser usado o teste F 

sem modificação (equação 1.12), que após comparação com a unidade permite descriminar os 

modelos em teste. Este quociente não é mais que a quantificação do aumento relativo da SS e 

aumento relativo dos graus de liberdade (equação 1.11). A escolha do modelo mais complexo 

acontece quando se verifica um aumento relativo na soma de quadrados (do modelo mais 

complicado (B) relativamente ao mais simples (A)) maior que o aumento relativo nos graus de 

liberdade (1.11). 
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          (1.11) 

Sendo GLA-GLb geralmente denominado número de graus de liberdade do numerador e 

GLb o número de graus de liberdade do denominador da equação F: 
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/ 
    (1.12) 

Se a relação F for próxima da unidade, o modelo mais simples é o mais correcto. Se F>> 1 

existem duas possibilidades: 1ª Considera-se o modelo complexo o mais correcto; 2ª O modelo 

mais simples (A) é o mais correcto mas a dispersão dos pontos leva a que o modelo mais 

complexo (B) se ajuste melhor. O valor de P (p-value- probabilidade de rejeitar a hipótese nula 

sendo verdadeira) – probabilidade de cometer um erro tipo I ajudará a resolver a dúvida. A 

hipótese a testar será “Se o modelo simples é realmente o mais correcto, qual será a 

possibilidade que se obtenha, aleatoriamente, dados que se ajustem melhor ao modelo 

complexo?” Se o valor P é baixo (tendo em conta o nível de significância assumido), conclui-se 

que o modelo complexo é significativamente melhor que o modelo simples. De outro modo 

conclui-se que não existe evidência que suporte o modelo complexo, aceitando-se portanto o 

modelo simples como o correcto (Motulsky e Christopoulos, 2003). 
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Capítulo 2 

Deslenhificação de palha de trigo 
com fungos basidiomicetas 

2. Capítulo 2  

2.1. Material e métodos 
 

2.1.1. Ensaios sobre palha de trigo 
 

Neste trabalho utilizou-se palha de trigo, produzida no Instituto Politécnico de Bragança. 

As estirpes de basidiomicetas utilizadas foram recolhidas na região de Trás-os-Montes (Dias, 

2004; Gomes, 2004) excepto a espécie Phanerochaete chrysosporium estirpe ATCC 24725 que 

foi cedida pela Micoteca da Universidade do Minho e estão preservadas em meio sólido de agar 

de batata e glucose (PDA) a 4ºC e sujeitas a repicagem periódica. As espécies utilizadas nos 

ensaios foram: Bjerkandera adusta (BA); Fomes fomentarius (FF); Ganoderma applanatum (GA); 

Irpex lacteus (IL); Lepista nuda (LN); Trametes versicolor (TV1); Trametes versicolor (TV2); 

Trametes sp. RB10 (TV3), Phanerochaete chrysosporium estirpe ATCC 24725 (PC) e 

basidiomiceta de espécie desconhecida EUC.  

A obtenção de inóculo por crescimento dos fungos foi feita em meio PDA depois de 

esterilização em autoclave a 121ºC durante 15 minutos e à pressão de1 bar. Após arrefecimento 

as placas de petri foram inoculadas, em duplicado. As placas foram incubadas numa estufa a 

27ºC durante uma semana para crescimento dos fungos. 

A cultura em palha de trigo foi efectuada em dois ensaios: ensaio de crescimento do fungo 

em meio sólido (ESF) com 2 repetições e ensaio de crescimento de meio líquido (ELF) com 

agitação constante com 4 repetições. Em cada Erlenmeyer (250ml), foi colocada palha de trigo 

moída (ver Tabela 2.1) previamente crivada a 4mm e foram a esterilizar em autoclave a 121ºC 

durante 15 minutos e 1 bar (105Pa). Foi depositado uma solução de meio mineral, nas palhas, 

adaptado de Eggert et al., (1996). As soluções de cloretos, sulfatos e vitaminas foram 

esterilizadas por filtração com uma seringa adaptada com filtros de 0,2 μm (FP 30/0,2 CA-S 

Schleicher & Schuell) em condições de assépsia. O pH foi ajustado a pH 5,0. 

Por fim inoculou-se cada um dos balões Erlenmeyer com dois pedaços (aproximadamente 

1cm2 cada) de PDA, retirados de cada placa de Petri, contendo o micélio de cada fungo. Os 

balões do ensaio ELF foram colocados num incubador a 27ºC e com agitação (Certomat H-S; B. 

Braun) a 200 rpm.  
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Tabela 2.1 – Caracterização dos ensaios efectuados com os fungos da podridão branca: ESF - Ensaio Sólido; ELF - 
Ensaio Líquido. 

Por Erlenmeyer Palha(g) Solução de “Eggert” (ml) Duração do ensaio (dias) 

Ensaio ESF 15 45 21 

Ensaio ELF 4.5 100 15 

 

No caso do ensaio em meio sólido, terminado o tempo de crescimento adicionou-se 120 ml 

de água destilada em cada Erlenmeyer homogeneizando-se e incubando de seguida com 

agitação de 100 rpm durante 3 horas. De seguida filtraram-se as palhas utilizando funis de 

Buchner obtendo-se o extracto enzimático. Ao extracto obtido adicionou-se 0,6 g de PVPP 

(Polivinilpolipirrolidona) tendo permanecido durante 1 hora a 4 ºC em agitação (100 rpm). 

Seguidamente foi centrifugado a uma aceleração 8000 g (1g = 9,8 Nkg-1) durante 10 minutos. O 

sobrenadante obtido (extracto enzimático) foi separado e colocado em pequenos frascos para 

congelação, retirando-se uma pequena quantidade para um Eppendorf para verificação das 

actividades enzimáticas.  

As palhas lavadas, às quais previamente se retirou o micélio, foram pesadas e 

desidratadas na estufa a uma temperatura inferior a 60ºC.  

O procedimento experimental de obtenção de extracto enzimático para o ensaio em meio 

líquido foi idêntico ao anterior com as devidas adaptações.  

 

Composição do meio de Eggert 

Nas incubações com os fungos utilizamos o seguinte meio líquido definido (adaptado de 

Eggert et al., 1996): 

 

A - Meio base: 

Glucose 5,00 g dm-3 

KH2PO4 1,00 g dm-3 

NaH2PO4 0,26 g dm-3 

MgSO4⋅7H2O 0,50 g dm-3 

Tartarato de amónio 2,20 g dm-3 

Ácido 2,2’-dimetilsuccínico 2,90 g dm-3 

B - Cloretos: 

CaCl2 . 2 H2O 74,0 mg dm-3 

CoCl2 . 6 H2O 1,0 mg dm-3 

 

C- Sulfatos: 

CuSO4 . 5H2O 1,0 mg dm-3 

ZnSO4 . 7H2O 6,0 mg dm-3 

FeSO4 . 7H2O 5,0 mg dm-3 

MnSO4 . 4H2O 5,0 mg dm-3 

 

D- Solução de vitaminas 0,5 cm3 dm-3 
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2.1.2. Actividades enzimáticas 
 

A partir do extracto enzimático em cada fungo foram calculadas as actividades das 

seguintes enzimas: MnP, LiP e lacase, definindo a unidade enzimática como a quantidade de 

enzima que converte 1 μmol de substrato por minuto, nas condições do ensaio. As actividades 

enzimáticas foram determinadas através da leitura de absorvência num espectrofotómetro Milton 

Roy Spectronic 601 calibrado com o respectivo branco para cada ensaio enzimático. Após a 

adição do substrato homogeneizou-se o conteúdo da “cuvete” invertendo suavemente iniciando-

se a contagem do tempo. 

 

Lacase 

A actividade lacase foi doseada a 25 ºC pela oxidação de ABTS (Aldrich) num volume final 

de 1500 μl. Preparam-se as soluções tampão citrato-fosfato 100 mM, pH 4.0 e ABTS 30  

mM dm-3 (substrato) Cada “cuvete” continha: 100 μl ABTS; 50 μl de extracto enzimático e 1350 μl 

de solução tampão. A leitura de absorvência foi seguida a 420 nm e posteriormente convertida 

em concentração tendo em conta o coeficiente de extinção molar (ε420) do ião ABTS+ que é 36 

mM-1cm-1.  

 

Manganês peroxidase 

A actividade MnP foi doseada a 25 ºC pela acumulação de tartarato de manganês num 

volume final de 1500 μl. Para cada “cuvete” adicionaram-se os seguintes volumes com a 

concentração final referida entre parêntesis: 100 μl de MnSO4 (0,1 mM); 15 μl de H2O2 (0,1 mM, 

preparada no mesmo dia); 50 μl de extracto enzimático e 1335 μl de solução tampão malonato 

pH 5 a 100 mM. Após adição de H2O2, a leitura de absorvência foi seguida a 270 nm e 

posteriormente convertida em concentração tendo em conta o coeficiente de extinção molar 

(ε270) do tararato de manganês que é 11,59 mM-1cm-1.  

 

Lenhina peroxidase 

A actividade LiP foi doseada a 25 ºC pela acumulação de veratraldeído num volume final 

de 1500μl. Para cada “cuvete” adicionaram-se os seguintes volumes com a concentração final 

referida entre parêntesis: 100 μl de álcool veratrílico (2 mM); 15 μl de H2O2 (0,1mM); 200 μl de 

extracto enzimático e 1185 μl de solução tampão tartarato pH 3.0 a 100 mM. Após adição de 

H2O2 a leitura de absorvência foi seguida a 310 nm e posteriormente convertida em 
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concentração tendo em conta o coeficiente de extinção molar (ε310) do veratraldeído que é 9,3 

mM-1cm-1.  

 

 

2.1.3. Determinação da acessibilidade de holocelulases ao substrato 

por quantificação de açúcares redutores  

 

Acessibilidade de holocelulases ao substrato: avaliação do efeito do pré- 

tratamento fúngico 

Usou-se neste ensaio uma enzima comercial (Onozuka R-10, Merck) obtida de 

Trichoderma viride com várias actividades principalmente holocelulolíticas (hemicelulase, 

celulase, protease, pectinase e α-amilase) Pesou-se 0,06 g de cada amostra de palha. As 

amostras foram colocadas em diferentes tubos de ensaio e adicionou-se 10 ml de tampão citrato 

pH 4.8 a 50 mM com 0,01% de azida de sódio. As palhas foram deixadas durante uma noite à 

temperatura ambiente em imbibição (“swelling”). Após esse tempo adicionou-se 1ml da enzima 

comercial (Onozuka R-10) com actividade de CMCase de 2,5U/ml. Decorridas 24 horas de 

incubação à temperatura de 45ºC com agitação (100 rpm), retiraram-se para diferentes tubos de 

ensaio 1 ml de amostra. As amostras tinham sido previamente centrifugadas a 3000 g. 

Seguidamente adicionou-se 3 ml de ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS) com o objectivo de 

quantificar os açúcares redutores como se passa a explicar. 

 

Preparação do reagente DNS e quantificação de açúcares redutores  

Preparou-se uma solução de DNS (Merck 800141) 5 g dissolvidos em 100 ml de uma 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) 2 M.Preparou-se uma solução B de tartarato duplo de 

sódio e potássio tetrahidratado (C4H4KNaO6.4H2O) 150 g em 250 ml de água destilada. 

Dissolveu-se o DNS na solução de NaOH a 80 ºC. O tartarato duplo de sódio e potássio foi 

também dissolvido em água destilada 80 ºC. As duas soluções foram misturadas e 

homogeneizadas. Depois da solução ter arrefecido, completou-se o volume até 500 ml, com 

água destilada. O regente é guardado ao abrigo da incidência directa da luz.  

A recta padrão foi preparada com várias concentrações conhecidas de glucose: 100, 

200, 400, 600, 800, 1000, 1200 e 1500 μg/ml. Pipetou-se para tubos de ensaio 1 ml de cada 

concentração adicionando-se, seguidamente, 3 ml de DNS. Os tubos de ensaio foram colocados 

em água a ferver e retirados para um copo com água fria após 5 minutos, adicionando-se a cada 
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tubo 5 ml de água destilada previamente arrefecida e agitou-se no vortéx. Leu-se a absorvência 

a 550 nm. 

 

 

2.2. Resultados e discussão 

 

2.2.1. Potencial lenhinocelulolítico dos isolados fúngicos 

 

Ensaio sobre a palha e actividades enzimáticas 

Os resultados das actividades para as enzimas testadas (MnP, LiP e lacase) encontram-se 

na Tabela 2.2 - para todos os fungos: B.adusta; T. versicolor (TV1, TV2,TV3); F. fomentarius; P. 

chrysosporium; espécie não identificada EUC; L. nuda; G. apllanatum e I. lacteus avaliados nas 

actividades manganês peroxidase; lenhina peroxidase e lacase, para cada ensaio: ensaio sólido 

com fungo (ESF) e ensaio líquido com fungo (ELF).  

 

Tabela 2.2 - Actividades lenhinolíticas (Uml-1) dos fungos cultivados em meio sólido e líquido. As abreviaturas 
denominam respectivamente: BA- B.adusta; T. versicolor (TV1, TV2,TV3); FF- F. fomentarius; PC - P. 
chrysosporium; EUC-espécie não identificada EUC; LN- L. nuda; GA- G. apllanatum; IL- I. lacteus; ESF- ensaio 
sólido e ELF- ensaio líquido.; MnP- manganês peroxidase; LiP- lenhina peroxidase. 
 

Fungos 
MnP 

(Uml-1) 
LiP 

(Uml-1) 
Lacase  
(Uml-1) 

 ESF ELF ESF ELF ESF ELF 

BA 1,27 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 

TV1 0,34 0,14 0,01 0,00 0,04 0,18 

TV2 0,20 0,06 0,04 0,00 0,03 0,15 

TV3 0,90 0,08 0,00 0,00 0,05 0,07 

FF 0,19 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 

PC 0,64 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 

EUC 0,22 0,08 0,03 0,00 0,02 0,21 

LN 0,06 0,08 0,00 0,00 0,17 0,20 

GA 0,25 0,08 0,00 0,00 0,07 0,03 

IL 0,87 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 

 

Lacase 

A actividade de lacase foi verificada em 7 dos 10 fungos estudados (Tabela 2.2). Os 

fungos que não apresentaram actividade de lacase tanto no meio sólido como no meio líquido 

foram o B.adusta, P. chrysosporium e o I. lacteus. A actividade de lacase, no meio líquido, 

predominou em 5 dos 7 fungos (T. versicolor, TV1, TV2,TV3, EUC e L. nuda). As excepções 
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foram o G. apllanatum e o F. fomentarius em que a maior actividade de lacase foi obtida no meio 

sólido. 

 

Figura 2.1 – Actividades da lacase (Uml-1) para cada fungo, cultivados em meio sólido e líquido. As abreviaturas 
denominam respectivamente: BA- B.adusta; T. versicolor (TV1, TV2,TV3); FF- F. fomentarius; PC - P. 
chrysosporium; EUC- basidiomiceta não identificada; LN- L. nuda; GA- G. apllanatum; IL- I. lacteus; ESF- ensaio 
sólido e ELF- ensaio líquido. 

 

A actividade lacase, na espécie L.nuda, foi a mais elevada de entre todas as espécies 

estudadas no estado sólido. De salientar o comportamento muito idêntico deste fungo, na 

expressão desta enzima, nos dois meios de cultura. Esta enzima tem sido detectada, nesta 

espécie, em estudos de descoloração, nomeadamente por Soponsathien (1998) e Erden et al. 

(2009), em meio líquido. Os genes de lacase em L. nuda foram detectados por Luis et al. (2004). 

A actividade de lacase do basidiomiceta EUC foi a mais elevada em meio líquido, 

contrastando com a sua actividade em meio sólido, onde se verificou a actividade menor do 

ensaio. Há estudos a correlacionar a descoloração da água ruça com a produção de lacase 

deste fungo (Dias et al., 2003; Dias et al., 2004). Também, em meio sólido, está documentada a 

produção de lacase pelo basidiomiceta EUC (Freitas, 2008). A actividade pouco elevada desta 

espécie poderá estar relacionada com diferentes fases durante a colonização do substrato. 

Freitas (2008) verificou a menor actividade de lacase para esta espécie, ao fim de 23 dias, 

correspondendo sensivelmente ao tempo da amostragem efectuada no presente trabalho (21 

dias). 

Relativamente à espécie Trametes versicolor, os nossos resultados estão de acordo com 

Minussi et al. (2007), que referem maiores valores de lacase em meio líquido comparativamente 

ao meio sólido. Freitas et al. (2009) também verificaram actividade lacase em Trametes 

versicolor em cultura líquida. Os valores mais altos de lacase, em meio líquido, poderão ser 

explicados eventualmente pela indução de lacase por compostos solúveis em água, relacionados 
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com as subunidades da lenhina, uma vez que vários autores (Bollag e Leonowicz 1984; Shlosser 

et al., 1997) mostraram aquela indução, não só para a espécie T. versicolor mas também para 

outros fungos. A repressão da actividade de lacase, por parte de alguns açúcares, pelo menos 

nas estirpes de Trametes (Grabbe et al., 1967; Galhaup et al., 2002), poderá explicar os 

resultados obtidos em meio sólido. A estirpe T. versicolor (TV3), ao contrário das outras estirpes 

da mesma espécie, apresentou valores semelhantes nos dois meios (Tabela 2.2) (0,05 Uml-1 e 

0,07 Uml-1) ainda que, ligeiramente superior, no meio líquido. A estirpe TV1 e TV2 foram 

estudadas, em meio líquido, por Rodrigues et al. (2008) tendo-se verificado também a actividade 

de lacase, com actividades semelhantes ao meio líquido, obtidas neste trabalho.  

No nosso ensaio não detectámos (Figura 2.1) actividade de lacase na espécie B. adusta 

tanto em meio sólido como no líquido, assim como foi observado por Dinis et al., (2009), em 

meio sólido. No entanto, tem sido detectada a sua actividade por alguns autores (Mtui e 

Nakamura, 2002), embora alguns deles (Kapich et al., 2005), refiram apenas actividades 

residuais (<0,01Uml-1) desta enzima, e em meio líquido para a espécie B. adusta. As diferenças 

de actividades das enzimas lenhinolíticas, referidas na literatura devem-se principalmente aos 

diferentes meios de incubação e tempos de incubação. Estas diferenças estão descritas nos 

trabalhos de Songulashvili et al. (2007), que avaliaram 18 estirpes de fungos da podridão branca 

em fermentação líquida e detectaram actividades lenhinolíticas muito variadas para lacase. 

Nomeadamente a produção de enzimas por alguns fungos, por exemplo Bjerkandera spp., está 

dependente da presença de compostos azotados (Kaal et al., 1993).  

Vários autores referem que P. chrysosporium poderá não expressar a actividade de lacase 

pelo facto de não existirem os genes para esta enzima no seu genoma. Por exemplo, em P. 

chrysosporium foram encontrados dez genes para a LiP e cinco para a MnP, mas nenhum para a 

lacase (Martinez et al., 2004). Vários autores confirmam a não detecção desta actividade em 

culturas de P. chrysosporium (Podgornik et al., 2001a; Larrondo et al., 2003). No entanto, há 

autores que encontraram esta actividade em estirpes de P. chrysosporium (Srinivasan et al., 

1995; Gnanamani et al., 2006; Freitas et al., 2009) ainda que a maioria dos autores afirmem que 

esta actividade está ausente nesta espécie. Uma hipótese para explicar esta discrepância de 

opiniões é a existência de lacase em algumas estirpes de P. chrysosporium. 

No nosso estudo, o fungo I. lacteus, não exibiu actividade de lacase, tal como foi verificado 

por Kasinath et al. (2003), Freitas (2008) e Xu et al. (2009). No entanto, outros autores 

detectaram a actividade de lacase sob diferentes condições de cultura (ten Have et al., 1998; 

Tekere et al., 2001; Gupte et al., 2007). Máximo e Costa-Ferreira, 2004 referem que o fungo I. 

lacteus, não parece expressar a actividade de lacase, pelo menos na descoloração. 
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Das 7 espécies estudadas, as que possuem menor actividade de lacase são as espécies 

F. fomentarius e G. applanatum. A actividade de lacase em F. fomentarius é referida por alguns 

autores (Rodrigues et al., 2008; Neifar et al., 2010) e também por Kapich et al. (2005), utilizando 

substratos de palha em meio líquido. Estes últimos autores detectaram elevadas actividades de 

lacase (5 dias de incubação), o que nos leva a crer que este fungo expressa cedo esta 

actividade, naquelas condições, justificando assim as actividades residuais (Tabela 2.2). De igual 

modo, a actividade lacase também é conhecida em G. applanatum, tanto em meio líquido (Matos 

et al., 2007), como em meio sólido (Dinis et al., 2008). Em meio líquido esta actividade foi 

relacionada com a descoloração de águas ruças, verificando-se que seria a actividade mais 

importante nessa descoloração. 

 

Manganês peroxidase 

A actividade da MnP foi predominante no meio sólido (Figura 2.2). As maiores actividades 

de MnP no meio sólido foram obtidas nas espécies B. adusta, T. versicolor (TV3), I. lacteus e P. 

chrysosporium. Todos os fungos apresentaram esta actividade, tanto no meio sólido como no 

meio líquido, excepto o F. fomentarius, para o qual não detectámos actividade para esta 

peroxidase quando em meio líquido. Kapich et al. (2005), referiram também actividades de MnP 

em substratos de palha de trigo, para o fungo F. fomentarius embora em meio líquido. No meio 

sólido, com excepção do L. nuda, todos os outros fungos apresentaram maior actividade de MnP 

quando comparada com a actividade obtida em meio líquido.  

 

 

Figura 2.2 - Actividades da manganês peroxidase (Uml-1) nas diferentes espécies cultivadas em meio sólido e 
líquido. As abreviaturas denominam respectivamente: BA- B.adusta; T. versicolor (TV1, TV2,TV3); FF- F. 
fomentarius; PC - P. chrysosporium; EUC- basidiomiceta não identificada; LN- L. nuda; GA- G. apllanatum; IL- I. 
lacteus; ESF- ensaio sólido e ELF- ensaio líquido. 

 

Relativamente ao estado sólido, existem várias referências de expressão MnP para o 

fungo B. adusta (Rodrigues et al., 2008; Dinis et al., 2009). Palma et al. (2000) acrescentaram 

que existem dois tipos de actividade destas peroxidades: uma actividade que utiliza o Mn como 
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mediador e outra independente de Mn (MnP versátil). Embora o B. adusta, no nosso trabalho, 

mostrasse apenas actividade residual (< 0,01 Uml-1) no ensaio líquido, Palma et al. (2000) 

detectaram actividade MnP em meio líquido bem caracterizada.  

O fungo I. lacteus, no nosso estudo, exibiu actividade MnP tal como foi verificado por 

Kasinath et al. (2003) e Freitas (2008). No entanto, Xu et al. (2009), utilizando lenhinocelulose de 

híbridos de milho em meio sólido, não detectaram actividade de MnP. Baborová et al. (2006) 

referem que a actividade de MnP para este fungo é a principal actividade lenhinolítica de entre 

as três, geralmente consideradas, nos fungos da podridão branca. Esta constatação é 

corroborada pelo nosso trabalho (Figura 2.2). Outros autores (Tanaka et al., 1999; Baborová et 

al., 2006) confirmaram, de forma inequívoca, o papel da actividade MnP neste fungo (I. lacteus). 

A actividade de MnP foi a única que o P. chrysosporium expressou, tanto no meio líquido 

como no meio sólido. O fungo P. chrysosporium encontra-se bem documentado quanto à 

expressão de MnP (Gold et al., 1988; Paszczyński et al., 1985 e 1988; Cai e Tien, 1993; Mayfield 

et al., 1994; Zhang et al., 2009), tendo-se identificado genes responsáveis pela expressão desta 

enzima (Godfrey et al., 1990), nomeadamente os genes mnp1, mnp2 e mnp3 (Pribnow et al., 

1989; Orth et al., 1994; Alic et al., 1997) e posteriormente dois novos genes (Martinez et al., 

2004). No nosso trabalho, o P. chrysosporium expressou actividade MnP em ambos os meios e 

de forma relevante, no meio sólido, em comparação com os outros dez fungos estudados. 

Freitas (2008), utilizando palha de trigo, detectou valores cerca de seis vezes inferiores de 

actividade MnP, em comparação com os determinados no presente trabalho (Figura 2.2). Foi 

detectada a produção MnP no meio líquido (Tabela 2.2), tendo igualmente sido também 

detectada por outros autores (Kapich et al., 2004; Freitas et al., 2009). Estes autores indicam que 

os compostos oriundos de substratos lenhinocelulósicos são indutores desta MnP. 

Para a espécie T. versicolor, foi detectada actividade MnP em ambos meios de cultura 

(Tabela 2.2) constrastando com o verificado, para o meio líquido, por alguns autores (McErlean 

et al., 2006; Gómez-Toríbio et al., 2009).  

A estirpe mesofílica EUC, em meio sólido, apresentou actividades de MnP idênticas às 

obtidas por Freitas (2008). No entanto, no ensaio em meio líquido (Tabela 2.2), os valores de 

actividades MnP foram mais baixos e semelhantes aos encontrados por Dias et al. (2003), 

estudando este fungo também em culturas líquidas.  

A espécie G. applanatum teve um comportamento semelhante ao fungo EUC na 

expressão de MnP, uma vez que a maior actividade foi verificada em meio sólido. Dinis et al., 

(2009) detectou actividades semelhantes às obtidas no nosso trabalho, para o fungo G. 

applanatum, em estado sólido. Elisashvili e Kachlishvili, (2009) referem ausência desta 
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actividade enzimática, em meio líquido, quer com glicerol ou cascas de citrino, assim como, 

Matos (2006) em cultura líquido no tratamento de águas ruças. No entanto, alguns autores 

(Hildén et al., 2005) fazem referência a uma sequência génica para esta enzima neste fungo, se 

bem que a incluam num grupo especial de peroxidases. Esta actividade foi verificada, também, 

em várias espécies dentro do género Ganoderma, como por exemplo, G. adspersum 

(Songulashvili et al., 2007), G. colossum (Ruttimann-Johnson et al., 1994) e G. lucidum 

(Hofrichter, 2002). 

Relativamente à MnP, a espécie L. nuda manifestou actividades idênticas em ambos os 

meios de cultura, o que não foi observado em nenhuma das outras 9 espécies (Tabela 2.2). As 

referências de actividades enzimáticas, na literatura, são escassas para este fungo. A única 

referência encontrada na literatura para actividade MnP foi referida por Gramss et al. (1998), que 

encontraram actividade peroxidase usando como substrato Mn2+/ malonato, e por isso é provável 

que esta enzima faça parte do sistema enzimático deste fungo. Também Šnajdr et al. (2008) 

referem a existência de MnP em L. nuda. No ensaio líquido, não foram encontradas, referências 

que permitam a comparação com os nossos resultados. 

 

Lenhina peroxidase 

Quanto às actividades verificadas de LiP constatou-se que, em meio líquido, em nenhuma 

das espécies estudadas foi verificada esta actividade (Figura 2.3). Também no meio sólido, as 

espécies T. versicolor (TV3), F. fomentarius, P. chrysosporium, L. nuda e G. apllanatum não 

expressaram actividade mensurável de LiP. Das restantes cinco espécies (T. versicolor TV1 e 

TV2, B. adusta, EUC e I. lacteus) verificámos esta actividade salientando-se o valor obtido na 

espécie B. adusta (0.1 Uml-1).  

 

 

Figura 2.3 - Actividades da lenhina peroxidase (Uml-1) para as diferentes espécies cultivados em meio sólido e 
líquido. As abreviaturas denominam respectivamente: BA- B.adusta; T. versicolor (TV1, TV2,TV3); FF- F. 
fomentarius; PC - P. chrysosporium; EUC-espécie não identificada EUC; LN- L. nuda; GA- G. apllanatum; IL- I. 
lacteus; ESF- ensaio sólido e ELF- ensaio líquido. 
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A LiP tem sido assinalada nalguns basidiomicetas (Nerud et al., 1991; Peláez et al., 1995) 

nomeadamente P. chrysosporium (Tien e Kirk 1984; Pointing et al., 2005; Zhang et al., 2006; 

Zhang et al., 2008), Bjerkandera sp. estirpe Bos55 (ten Have et al., 1998), Bjerkandera adusta 

(Kimura et al., 1991; Muheim et al., 1990), Phlebia radiata (Niku- Paavola et al., 1988; Vares et 

al., 1995), Phlebia tremellosa (Vares et al., 1994) Trametes versicolor (Johansson e Nyman, 

1993), Pycnoporus sanguineus (Pointing et al., 2005), Pycnoporus coccineus (Pointing et al., 

2005), Perenniporia medulla-panis (Pointing et al., 2005). Apesar de não serem encontradas 

actividades de LiP (Tabela 2.2), no nosso trabalho, para as estirpes T. versicolor (TV3), F. 

fomentarius, P. chrysosporium e G. apllanatum, foram detectados genes relacionados com 

isoenzimas da LiP do fungo P. chrysosporium nas espécies referidas (Martinez et al., 2000), 

implicando que estes são potenciais produtores de LiP e que provavelmente a sua expressão 

poderá estar relacionada com condições fisiológicas do meio em que são cultivadas (Reddy, 

1993; Dittmer et al., 1997). O facto de não ser detectada LiP, no P. chrysosporium, ainda pode 

ter outra explicação, uma vez que existem factores que podem reprimir a sua transcrição, como 

por exemplo o manganês (Perez e Jeffries, 1992). Também pode acontecer a sua rápida 

inactivação na presença de substratos fenólicos, entretanto formados no decurso da degradação 

da lenhina (Harvey e Palmer, 1990), ou ainda, pode ser inactivada por ineficiente actuação do 

álcool veratrílico (Shrestha et al., 2008), uma vez que este ajuda à reconversão da enzima para a 

sua forma nativa. A detecção da LiP poderá ser apenas verificada, nalgumas espécies, nos 

primeiros dias de cultivo (Cohen et al., 2009). De salientar, os estudos de Freitas et al. (2009), 

em culturas líquidas de P. chrysosporium onde foram obtidas elevadas actividades de LiP. 

Kapich et al. (2005), num estudo com o fungo F. fomentarius em meio líquido, em 

substratos de palha de trigo, também não detectaram actividade LiP. Assim, dentro das 

condições fisiológicas, o tempo de cultura poderá ter contribuído para a não detecção de 

actividade LiP. O presente trabalho estudou as enzimas produzidas após 21 dias de incubação. 

Algumas destas estirpes foram estudadas por Freitas (2008) durante 46 dias permitindo a 

detecção de LiP em F. fomentarius e P. chrysosporium após 35 dias de incubação em meio 

sólido. Também se pode especular que a LiP não seja uma enzima constitutiva, mas sim 

induzida por condições ambientais (por exemplo moléculas que entretanto se formaram). Tal 

facto, poderá explicar a não ocorrência de LiP no T. versicolor (TV3) ao contrário das outras 

estirpes da mesma espécie estudadas neste trabalho.  

Outros factores poderão ser apontados para a ausência de LiP, como por exemplo a 

agitação. Alguns autores referem que a agitação influencia muito a produção de LiP (Jäger et al., 

1985; Venkatadri e Irvine, 1990), assim como a produção das suas isoenzimas (Reddy e 
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D´Souza, 1994). De facto, nas culturas líquidas do nosso trabalho, utilizámos agitação circular 

(200 rpm) e não detectámos actividade LiP em qualquer dos fungos. A agitação tem sido 

considerada como um factor supressivo de produção de LiP e álcool veratrílico (Shimada et al., 

1981). No entanto, o tipo e velocidade de agitação adequados, parecem influenciar a produção. 

Alguns autores (Podgornik et al., 2001b), conseguiram razoáveis produções de LiP a 200 rpm 

em movimento circular, sendo no entanto aconselháveis baixas rotações para uma produção 

estável de enzimas lenhinolíticas (30 rpm) (Venkatadri e Irvine, 1990). O movimento horizontal, 

pelo contrário é inibitório da produção de LiP (Podgornik et al., 2001b).  

Relativamente, aos valores de actividades LiP (Figura 2.3), para o fungo T. versicolor no 

nosso estudo, verificámos um comportamento oposto ao estudo de Schlosser et al. (1997) e 

Dinis et al. (2009) no estado sólido, uma vez que a ctividade foi detectada em duas das três 

estirpes de Trametes (Figura 2.3). Em meio líquido não foi detectada actividade LiP ao contrário 

dos resultados obtidos por Freitas et al. (2009). Resultdos semelhantes aos apresentados 

(Figura 2.3) foram obtidos por McErlean et al. (2006) e Gómez-Toribio et al. (2009), que 

detectaram actividade LiP em culturas líquidas em T. versicolor. Corroborando, também os 

resultados obtidos, existem várias referências indicando genes de LiP em Trametes sp. 

(Johansson e Nyman, 1995; Johansson e Nyman, 1996). 

A presença de actividade LiP, no fungo I. lacteus, no nosso estudo (Figura 2.3) é 

confirmada por Hwang e Song (2000), Rothschild et al. (2002) e Freitas (2008), e contrasta com 

os resultados de Kasinath et al. (2003) que não detectaram actividade LiP nesta espécie. 

Relativamente à actividade LiP do fungo I. lacteus, tem sido referido que oscila conforme o 

tempo de cultivo (Hwang e Song, 2000; Freitas, 2008). A título de exemplo podemos referir que 

Freitas (2008) verificou um máximo de actividade por volta dos 22 dias, decrescendo até aos 35 

dias, aumentando novamente por volta dos 45 dias. 

Na espécie Bjerkandera adusta foi detectada actividade LiP apenas em meio sólido assim 

como é referido por Dinis et al. (2009). Estudos de Heinfling et al. (1998) e mostraram que as 

espécies de Bjerkandera produziam peroxidases com capacidade de oxidar diferentes 

compostos fenólicos com baixo potencial redox. Estas peroxidases teriam algumas semelhanças 

com as peroxidases das plantas podendo não ser a actividade LiP referida.  

Relativamente à espécie L. nuda, não foi detectada actividade LiP em qualquer dos 

ensaios. Existe uma referência (Teunissen e Field, 1998), à actividade provável da LiP, 

determinada por metabolitos clorados (2-chloro-1,4-dimetoxibenzeno) produzidos por este fungo, 

que poderão substituir o álcool veratrílico nas reacções de oxidação catalisadas por esta enzima. 
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Padrão de actividade de MnP-LiP-lacase 

Nas dez espécies de fungos da podridão branca estudados neste trabalho, constatou-se 

que, no meio sólido houve apenas três estirpes (T. versicolor (TV1), T.versicolor (TV2) e EUC) 

que expressaram todas as actividades lenhinolíticas referidas (Tabela 2.1). . Os fungos da 

podridão branca têm, habitualmente, pelo menos duas das três principais enzimas lenhinolíticas 

(lacase, MnP e LiP). Hatakka, (1994) baseando-se no padrão de produção destas enzimas, 

propôs três categorias de WRF: (i) grupo de LiP- MnP, (ii) grupo de MnP- lacase e (iii) grupo de 

LiP- lacase. Na bibliografia, também se encontram, espécies que possuem as três actividades 

referidas (lacase, MnP e LiP). Por exemplo, as espécies Phlebia radiata, Phlebia tremellosa, T. 

versicolor e F. flavus apresentam as três actividades referidas nas mesmas condições 

fisiológicas (Rogalski et al., 1991; Dittmer et al., 1997). Pelo contrário, neste trabalho em meio 

líquido, nenhuma das estirpes estudadas expressou as três actividades, já que a LiP nunca foi 

detectada nesse meio. O P. chrysosporium tanto no meio líquido como no meio sólido só 

expressou MnP. Para o fungo B. adusta, em meio líquido, não foi detectada nenhuma das 

actividades estudadas ainda que, no meio sólido, tenham sido detectadas actividades de MnP e 

LiP (Tabela 2.2). Esta última constatação evidencia o facto das condições fisiológicas de 

crescimento do fungo condicionarem as actividades enzimáticas observadas 

Quando se comparou as actividades obtidas, de lacase e MnP em cada um dos meios 

(Tabela 2.2), verificou-se que o L. nuda foi o único fungo que apresentou valores semelhantes 

das duas actividades mencionadas. A espécie T. versicolor (TV3) apresentou também valores 

semelhantes nos dois meios, mas apenas quando se determinou a actividade de lacase (0,05 

Uml-1 /0,07 Uml-1), uma vez que, relativamente à MnP, a actividade determinada no meio sólido 

foi dez vezes superior à verificada no meio líquido. Todos os outros fungos apresentaram 

grandes variações nas actividades quando se compararam as produções obtidas nos dois meios 

estudados. Zhang et al. (2008) referem que na espécie T. versicolor, a MnP e a lacase 

manifestam actividade com um padrão semelhante, atingindo máximos por volta dos 10 dias de 

incubação, decrescendo após esse tempo e persistindo com valores baixos até ao dia 40. Este 

facto, poderá ser justificado pela autólise fúngica nos estádios avançados de incubação (Arora et 

al., 2002). Por outro lado, Schlosser et al. (1997) durante o cultivo de T. versicolor em palhas de 

trigo, refere que a actividade da MnP deste fungo aparece um pouco mais tarde que a lacase. 

Para as actividades lacase e MnP, Schloesser et al. (1997) referem que o fungo T. 

versicolor expressa actividades maiores para a lacase em detrimento da MnP, e os nossos 

resultados mostram actividades inversas (Figura 2.2) de igual modo ao referido por Dinis et al. 
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(2009) (em meio sólido) e Freitas et al. (2009) (em meio líquido). Uma possível explicação para 

estes diferentes resultados poderá ser a grande variabilidade, inerente a esta espécie, em 

relação às necessidades da relação carbono: azoto (C:N) e agentes estimuladores responsáveis 

na produção eficiente destas enzimas (Rogalski et al., 1991). 

De entre as três enzimas lenhinolíticas estudadas, a MnP foi a que mostrou maiores 

actividades para o estado sólido, na generalidade dos fungos. Pelo contrário em meio líquido, é a 

actividade de lacase que se evidencia. O B. adusta salientou-se, de entre todos os fungos 

estudados, nas elevadas actividades simultaneamente para as duas peroxidases, MnP e LiP, 

mas apenas no meio de cultura sólido. 

Vários factores, como por exemplo o caso da expressão enzimática de LiP, poderão 

contribuir para a não detecção de enzimas, nomeadamente para T. versicolor (TV3), F. 

fomentarius, P. chrysosporium e G. apllanatum. Outros factores são referidos na literatura, como 

por exemplo: inibição enzimática, actuação de proteases ou então a repressão da transcrição. 

Estes factores poderão conduzir à não detecção da actividade lenhinolítica (Dosoretz et al., 1990 

a, b). Explicação semelhante, para a não detecção de algumas das actividades lenhinolíticas, foi 

sugerida por Caporale et al. (1996) para as espécies Trametes trogii e por Staszczak (2002) para 

as espécies Trametes versicolor e Phlebia radiata. 

 

 

Efeito do pré-tratamento fúngico na sacarificação do substrato 

Verificou-se um aumento significativo (P <0.05) em comparação com o controlo na 

sacarificação dos resíduos lenhinocelulósicos após tratamento, em meio sólido, com as 

seguintes seis espécies: T. versicolor (TV1), T. versicolor (TV2), T.versicolor (TV3), EUC, G. 

apllanatum, e I. lacteus. O mesmo aumento significativo (P <0.05) foi verificado na sacarificação 

dos resíduos lenhinocelulósicos após pré-tratamento, mas agora em meio líquido, apenas para 

três espécies: I. lacteus, EUC e P.chrysosporium. É de salientar que os aumentos na 

sacarificação foram mais significativos após pré-tratamento em meio sólido (Figura 2.4). 
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Figura 2.4 - Sacarificação enzimática obtida com um extracto holocelulolítico (Onozuka R10) determinada pelos 
açúcares redutores (μg) produzidos por mg de palha de trigo após pré-tratamento por cada uma das espécies 
fúngicas, em meio sólido e meio líquido. As abreviaturas denominam respectivamente: BA- B.adusta; T. versicolor 
(TV1, TV2,TV3); FF- F. fomentarius; PC - P. chrysosporium; EUC- basidiomiceta não identificado; LN- L. nuda; GA- 
G. apllanatum; IL- I. lacteus; ESF- ensaio sólido e ELF- ensaio líquido. 

 
 

A análise estatística (teste Tukey) dos resultados em meio sólido apresentados na Figura 

2.4 permitem agrupar os dez fungos em quatro grupos de comportamento semelhantes, 

caracterizados pelo facto de os açúcares redutores libertados diferirem ou não estatisticamente 

(P <0.05) do controlo. Quatro dos dez fungos, usados no pré-tratamento, não evidenciaram 

diferenças significativas em relação à sacarificação obtida no controlo (palha que não sofreu pré-

tratamento fúngico). Estas quatro espécies agrupadas no primeiro grupo (Grupo1) de fungos são 

as seguintes: B. adusta, F. fomentarius, P. chrysosporium e L. nuda. No Grupo 2, as espécies F. 

fomentarius, B. adusta e T. versicolor (TV3) também apresentam semelhanças entre si no 

comportamento referido. De salientar que, apesar de o Grupo 2 apresentar semelhanças entre 

si, o T. versicolor (TV3), contrariamente aos outros dois fungos, originou uma sacarificação 

significativamente mais elevada relativamente ao controlo. No Grupo 3 encontram-se as 

espécies T.versicolor (TV3) e I. lacteus. No Grupo 4 são incluídas as espécies I. lacteus, G. 

apllanatum, T.versicolor (TV1), EUC e T.versicolor (TV2). Estas 5 espécies, são as que referimos 

anteriormente como permitindo as sacarificações mais elevadas do ensaio em meio sólido, 

enquanto o T.versicolor (TV3), que foi incluído no Grupo 3 e no Grupo 2, foi manifestamente 

menos eficiente na sacarificação (Figura 2.4). 
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A sacarificação, após o pré-tratamento fúngico em meio líquido, evidenciou que apenas 3 

fungos aumentaram significativamente (P <0.05) a acessibilidade das enzimas holocelulolíticas 

(Onozuka R10) promovendo uma maior sacarificação da palha de trigo. As espécies referidas 

são I. lacteus, EUC e P. chrysosporium. De salientar que a espécie I. lacteus é incluída 

isoladamente num grupo que se distingue significativamente das outras 2 espécies. Todas as 

outras espécies, não referidas, não aumentaram significativamente a acessibilidade das enzimas 

de T. viride. Pelo contrário, 4 espécies diminuíram significativamente a sacarificação após 

tratamento fúngico, nomeadamente as espécies B. adusta, T versicolor (TV1), T.versicolor (TV3) 

e F. fomentarius (Figura 2.4).  

Como é referido por Archibald (1992), a LiP poderá não ser necessária para uma boa 

degradação da lenhina se estiverem presentes as outras duas enzimas lenhinolíticas. A 

corroborar esta observação, verificámos que o G. apllanatum não possui actividade LiP (Tabela 

2.1) e foi incluído neste trabalho como um dos que apresenta maior potencialidade no aumento 

da acessibilidade da celulose (Figura 2.4) em meio sólido. Da mesma forma, T. versicolor (TV3) 

não apresentou actividade LiP, tal como no estudo de Han et al. (2005) para esta espécie, no 

entanto a sacarificação conseguida, no meio sólido, foi significativamente alta. O mesmo foi 

verificado, relativamente à espécie P. chrysosporium, para o meio líquido. Este facto, é 

corroborado por Jensen et al. (1996) que refere situações de ausência de actividade LiP, mas 

presença de actividade MnP, tendo-se verificado que estes WRF (P. chrysosporium) conseguem 

degradar substruturas não fenólicas da lenhina. Estes resultados, em que se constatou elevada 

sacarificação com os fungos referidos (T. versicolor (TV3) e P. chrysosporium) apesar da 

ausência de actividade LiP, levam a crer existirem outras estratégias metabólicas, tais como 

sistemas de Mn/ peroxidação lipídica, que despolimerizam a lenhina (Bao et al., 1994). Muito 

recentemente, Cohen et al. (2009) concluíram que esta enzima (LiP) é necessária apenas para 

iniciar a reacção oxidativa e que a continuação da sua actividade depende das reacções dos 

radicais assim formados. A acrescentar este facto, foi mostrado que os fungos podem produzir 

radicais OH., o que possibilita alguma deslenhificação, sem produzir qualquer enzima 

lenhinolítica (Gómez-Toribio et al., 2009). 

Apesar do fungo P. chrysosporium, ser referido como um dos fungos da podridão branca 

mais utilizados no pré-tratamento de substratos (Chen et al., 1995), devido ao seu potencial 

oxidativo excepcional e eficiência na degradação da lenhina; alguns autores (Jaszek et al., 2006; 

Gao et al., 2008) referem baixas actividades lenhinolíticas neste fungo. Porém a actividade de 

MnP verificada no nosso trabalho é relativamente alta no meio sólido e contudo não originou, 

diferenças significativas na sacarificação, relativamente ao controlo. Uma possível explicação é a 
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sua conhecida actividade celulolítica elevada. Assim no ensaio em que se testou a sacarificação, 

no estado sólido, ela não foi significativa, eventualmente por o fungo previamente ter utilizado a 

celulose entretanto acessível pela degradação da lenhina.  

No ensaio líquido, com actividades mais baixas de MnP comparativamente ao ensaio 

sólido, e ambos sem actividade LiP ou lacase, a sacarificação da palha foi significativa para a 

espécie P. chrysosporium. Verificou-se que este resultado só foi observado para esta espécie (P. 

chrysosporium), pois em todos os outros fungos, a sacarificação foi maior no meio sólido. A 

explicação poderá ser a maior eficiência das enzimas lenhinocelulolíticas no meio sólido, que 

justifica a maior perda de peso da matéria orgânica e posteriormente a menor sacarificação 

verificada após este pré-tratamento. No meio líquido, provavelmente, devido à menor eficiência 

deste processo, verificou-se uma maior sacarificação após o pré-tratamento, pois a celulose não 

tinha anteriormente sido degradada.  

Uma explicação alternativa, da fraca sacarificação obtida por esta espécie, P. 

chrysosporium no meio sólido, poderá ser a conversão da celulose em outros polissacáridos e 

estes terem sido armazenados para posterior utilização pelo fungo no seu metabolismo, não 

efectuando desta forma a mineralização completa dos substratos lenhinocelulósicos (Messner e 

Srebotnik, 1994). 

O papel da MnP em I. lacteus é acentuado por vários autores (Tanaka et al., 1999; 

Baborová et al., 2006). Baborová et al. (2006) afirmam que a MnP tem uma actividade para além 

da oxidação e produção de quinonas inicial. Os mesmos autores também referem a baixa 

especificidade desta enzima em concordância com o que é conhecido para as enzimas 

lenhinocelulolíticas. Após o pré-tratamento fúngico com I. lacteus a sacarificação com enzimas 

celulolíticas revelou, tanto em meio líquido como em meio sólido, elevada sacarificação. 

Apesar das actividades de lacase e MnP, no nosso ensaio serem mais baixas (Tabela 2.2) 

comparativamente a outros autores (Arora et al., 2002), que utilizaram palha de trigo como 

substrato no crescimento de basidiomicetas, as estirpes de Trametes (TV1,TV2,TV3) efectuaram 

uma deslenhificação eficiente, levando a sacarificações significativas da palha. 

Entretanto Tanaka et al. (1999) propôs que durante a deslenhificação pela espécie T. 

versicolor a LiP e a lacase degradam a lenhina preferencialmente de forma concertada com um 

sistema que produz H2O2 e reduz H2O2 a OH. e Fe(III) a Fe(II). Posteriormente, as celulases e o 

sistema gerador de OH. actuarão sinergicamente para degradar e metabolizar a celulose. Pelo 

contrário os resultados com as estirpes T. versicolor (TV1 e TV2) evidenciam um aumento maior 

na acessibilidade da celulose do que o TV3, sendo este o único que não tem LiP contrariando 

assim Tanaka et al. (1999). 
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De facto, os altos valores de açúcares redutores libertados pelas estirpes de Trametes 

(TV1,TV2), no nosso trabalho, levam a crer que a LiP e a lacase tenham actuado 

preferencialmente sobre a lenhina com actuação sinérgica das celulases. A terceira estirpe de T. 

versicolor (TV3), para a qual não notámos actividade LiP, a sacarificação não foi tão alta 

comparativamente às outras duas estirpes de T. versicolor (TV1,TV2) que expressaram essa 

actividade. O facto da estirpe T. versicolor (TV3) não possuir actividade LiP e, no entanto, se 

notar sacarificação significativamente maior que o controlo, poderá ser explicada pela existência 

de outras peroxidases, tais como a peroxidase versátil (VP). Tem sido referido na literatura que 

enzimas híbridas MnP são capazes de oxidar ambos, Mn2+ e substratos aromáticos, combinando 

as propriedades de MnP e LiP (Martinez et al., 1996; Mester e Field, 1998). De facto, a 

actividade de MnP na estirpe T. versicolor (TV3) é superior às outras duas estirpes T. versicolor 

(TV1,TV2), levando a crer que tenha havido algum tipo de compensação para a ausência de LiP. 

Os açúcares redutores libertados de modo significativo nas estirpes T. versicolor estão de acordo 

com o trabalho de vários autores (Muller e Trosch, 1986; Otjen et al., 1988) sobre a intensa 

degradação da lenhina por esta espécie. Blanchette et al. (1989) referem que na espécie T. 

versicolor a lenhina é removida antes da celulose e Valmaseda et al. (1990) testaram o fungo T. 

versicolor em fermentação em estado sólido, utilizando palha de trigo, notando intensa (79%) 

degradação da lenhina, verificando igualmente elevada degradação para o F. fomentarius. 

Contudo, nos nossos resultados a libertação de açúcares redutores foi baixa neste último fungo, 

pelo menos nos 21 dias estudados (Figura 2.4).  

 

 
Figura 2.5 – Fotografias da espécie Fomes fomentarius no ensaio de crescimento em meio sólido (ESF) com um 

tempo de incubação de 21 dias.  
 

Apesar das baixas actividades lenhinolíticas, o F. fomentarius no 21º dia tinha um 

crescimento de micélio superior aos outros fungos (Figura 2.5), sugerindo que os compostos 

libertados da palha de trigo, estariam a ser utilizados como fonte de carbono e energia para o 
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seu crescimento. Deste modo, os açúcares entretanto libertados, estariam a ser utilizados, 

justificando os valores baixos de sacarificação na palha. Por outro lado, alguns autores (Lechner 

e Papinutti, 2006) utilizando palha de trigo referem que a libertação de açúcares em alguns 

fungos, como por exemplo o Lentinus tigrinus, aumenta desde o 21º dia até à frutificação.  

Valmaseda et al. (1990), que utilizaram o pré-tratamento das palhas com o fungo G. 

applanatum, verificaram aumento da fracção solúvel em água. Os nossos resultados, corroboram 

aqueles trabalhos, pois este fungo (G. applanatum) encontra-se entre os quatro melhores fungos 

relativamente à acessibilidade das holocelulases às palhas, após o pré-tratamento (Figura 2.4). 

A enzima VP que possui actividades catalíticas de ambas peroxidases, MnP e LiP, foi 

também encontrada no B. adusta e em algumas estirpes de Pleurotus (Ruiz-Dueñas et al., 1999; 

Camarero et al., 2000) e nestes casos é capaz de oxidar o VA e o Mn2+, no ciclo catalítico 

dependente de H2O2 (Mester e Field 1998; Camarero et al., 1999). Agosin et al. (1985) num 

estudo de mineralização da palha de trigo em culturas líquidas estáticas, encontraram evidência 

de algumas estirpes de B. adusta serem capazes de degradar a lenhina com elevada 

especificidade. Efectivamente, em meio líquido, no nosso estudo, para o fungo B. adusta, 

encontrámos valores, de açúcares redutores libertados, muito inferiores ao controlo (Figura 2.4) 

o que nos leva a crer que o fungo tenha consumido os açúcares entretanto libertados ou 

eventualmente eles tenham sido repolimerizados. Efectivamente, no estado líquido, não 

detectámos actividades lenhinolíticas neste estádio de desenvolvimento, podendo significar que 

a mineralização da lenhina se tenha efectuado muito antes dos outros fungos.  

Apesar da semelhança de actuação da MnP (constantes cinéticas semelhantes) produzida 

pelos fungos Bjerkandera sp. e P. chrysosporium (Palma et al., 2000), o comportamento diferiu 

bastante na disponibilidade do substrato às holocelulases. A sacarificação apesar de aumentar 

relativamente ao controlo, no caso do B. adusta, não foi significativa mas, ainda assim, foi maior 

que o observado para o P. chrysosporium. As peroxidases de Bjerkandera spp. foram 

caracterizadas como sendo muito tolerantes a altas concentrações de H2O2 extracelular (Palma, 

1998). Além disso, existe uma diferença importante nas MnP, entre aqueles dois fungos 

(Bjerkandera sp. e P. chrysosporium), no que respeita à actividade independente de Mn2+. As 

peroxidases de Bjerkandera spp. actuam nos compostos fenólicos e não fenólicos conseguindo 

degradar ambos (Palma et al., 2000). Recorde-se que a MnP por si só é incapaz de oxidar 

compostos não fenólicos, enquanto a actividade independente de MnP consegue actuar nos 

compostos fenólicos e não fenólicos. De salientar que estes dois fungos tiveram 

comportamentos opostos na sacarificação, quando comparados os meios sólido e líquido (Figura 

2.4). Por outro lado, o B. adusta é considerado muito selectivo na remoção da lenhina (Agosin et 
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al., 1985), enquanto o P. chrysosporium degrada a lenhina por contacto hifa/parede celular 

(Barrasa et al., 1995) sendo muito selectivo nos estádios iniciais baixando depois a selectividade 

(Valmaseda et al., 1991). Estas diferenças de actuação poderão estar na origem dos 

comportamentos opostos verificados na Figura 2.4. 

Para a espécie EUC, os valores de sacarificação foram muito semelhantes às do fungo T. 

versicolor (TV1) (Figura 2.4), em meio sólido. Aquele fungo foi considerado por Dias et al. (2004) 

muito eficiente, acescentando que, apesar do seu perfil de inibição do crescimento semelhante 

ao P. chrysosporium, conseguiu obter performances de descoloração melhores que o P. 

chrysosporium. De facto, em meio líquido, este fungo (EUC) evidenciou comportamento 

semelhante ao P. chrysosporium em termos de sacarificação, conseguindo ambos sacarificações 

elevadas da palha. Em meio sólido, isto não se verificou e a sacarificação do P. chrysosporium 

não diferiu significativamente do controlo (Figura 2.4). 

Um dos possíveis factores que possam ter levado a baixos valores de sacarificação, 

especialmente em fungos que geralmente se sabem potentes deslenhificadores, é que a 

degradação terminou em determinada altura onde a celulose já estaria disponível para o fungo, 

ainda antes de alguma lenhina ter sido metabolizada. Durante a trofofase ou metabolismo 

primário, o fungo produz as enzimas extracelulares necessárias para degradar o substrato a 

moléculas que são transportadas para o espaço intracelular e guardadas como glicogénio, 

depois o conteúdo de glucosaminas vai aumentando até ao final da incubação (Leatham, 1985). 

Shi et al. (2008) referiu que o P. chrysosporium pode efectivamente converter e utilizar 

hemicelulose através do seu sistema multi-xilanase e da sua habilidade em consumir múltiplas 

fontes de carbono. Dorado et al. (1999) notou que o P. chrysosporium degradou palha de trigo 

em muito menos tempo que outras espécies de fungos em 15 dias de crescimento.  

 De salientar que, a espécie L. nuda, apesar de apresentar actividade de lacase 

enquadrada nas mais altas, entre os fungos estudados, não permitiu sacarificações significativas 

em qualquer dos meios de cultura. Este fungo, considerado como decompositor do solo, não 

ataca a lenhina activamente, mas sim através da produção de enzimas oxidativas e sintetização 

de compostos aromáticos clorados “de novo” (Jong et al., 1994). 

A agitação, no ensaio em meio líquido, poderá ser um dos factores que levou aos valores 

inferiores de sacarificação, para a generalidade dos fungos (Figura 2.4). A agitação, 

inclusivamente, tem sido considerada por alguns autores como um factor supressivo, não só nos 

níveis de actividade da LiP, como referimos atrás, mas também na degradação da lenhina (Kirk 

et al., 1978; Faison e Kirk, 1985), apesar dos efeitos positivos no crescimento das hifas. 
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2.3. Conclusão 
 

Nas dez espécies de fungos da podridão branca estudados, concluiu-se que, no meio 

sólido apenas três estirpes: T. versicolor (TV1 e TV2) e (EUC), expressaram todas as actividades 

lenhinolíticas (lacase, MnP e LiP). Pelo contrário, no meio líquido, nenhuma das estirpes 

expressou as três actividades, já que a LiP nunca foi detectada nessas condições. A espécie B. 

adusta foi a única que não expressou nenhuma actividade lenhinolítica relevante em meio 

líquido. 

A actividade de lacase só não foi verificada em 3 das 10 espécies estudadas: B. adusta; P. 

chrysosporium e I. lacteus. Esta actividade (lacase) foi predominante em meio líquido excepto 

para as espécies F. fomentarius e G. applanatum. A actividade lacase, na espécie L. nuda, foi a 

mais elevada de entre todas as espécies estudadas no estado sólido. Em meio líquido, verificou-

se que as actividades de lacase para o basidiomiceta EUC e L. nuda foram as mais elevadas. 

A actividade da MnP foi predominante no meio sólido, onde as maiores actividades foram 

obtidas nas espécies B. adusta, T. versicolor (TV3), I. lacteus e P. chrysosporium. Exceptuando 

a espécie F. fomentarius, todos os outros fungos apresentaram esta actividade tanto em meio 

sólido como líquido. A actividade de MnP foi a única actividade que o P. chrysosporium 

expressou, tanto em meio líquido como sólido. A espécie L. nuda manifestou actividades 

idênticas em ambos os meios de cultura, o que não foi observado em nenhuma das outras 9 

espécies.  

Relativamente à actividade de LiP concluiu--se que em meio líquido nenhuma das 

espécies expressou esta actividade. Em meio sólido, apenas se verificou a actividade de LiP nas 

espécies T. versicolor (TV1 e TV2), B. adusta, EUC e I. lacteus.  

Comparando as actividades de lacase e MnP obtidas em meio sólido e líquido, verificou-se 

que o L. nuda foi o único fungo que apresentou valores semelhantes das duas actividades. O B. 

adusta salientou-se, de entre todos os fungos estudados, nas elevadas actividades 

simultaneamente para as duas peroxidases, MnP e LiP, mas apenas no meio de cultura sólido. 

Quanto ao efeito do pré-tratamento fúngico na sacarificação do substrato, em meio sólido, 

verificou-se um aumento significativo (P <0.05), em relação ao controlo, com as seguintes seis 

espécies: T. versicolor (TV1, TV2 e TV3), EUC, G. apllanatum, e I. lacteus. No ensaio em meio 

líquido, verificou-se o mesmo aumento significativo mas para as seguintes três espécies: I. 

lacteus, EUC e P.chrysosporium. O fungo I. lacteus mostrou grande versatilidade, em termos de 

meios de cultura, conseguindo-se elevadas sacarificações da palha em ambos os meios (sólido 

e líquido). 
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Verificou-se que com a espécie P.chrysosporium obteve-se maior valor de sacarificação 

em meio líquido que em meio sólido, de modo contrário à generalidade de todos os outros 

fungos onde os aumentos na sacarificação foram mais significativos após pré-tratamento em 

meio sólido.  
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Capítulo 3 
Estudo cinético da lacase de Fomes fomentarius  

inibida pelo ião cloro. 
3. Capitulo 3 

3.1. Material e Métodos 
 

3.1.1. Purificação da lacase de Fomes fomentarius 
 
O extracto enzimático obtido do fungo Fomes fomentarius crescido em meio adaptado de 

Eggert et al. (1996) com Amarante como indutor foi filtrado utilizando-se uma membrana 

Macherey-Nagel obtendo-se um volume final de 98.5 ml. Procedeu-se à concentração do 

extracto ezimático utilizando-se uma célula de ultrafiltração (Amicon 8200), provida de uma 

membrana YM-10 (Millipore) e com agitação magnética. Prodedeu-se, assim à redução de 

volume sob pressão de azoto a 3 bar e equilibrada com tampão Tris-HCl 15 mM, pH 7.5, 

obtendo-se no final o volume de 16,8 ml. As etapas de purificação estão resumidas na Figura 3.1 

e Tabela 3.1.  

 

 
 

Figura 3.1 – Diagrama de purificação da lacase E5 do basidiomiceta Fomes fomentarius. As fracções obtidas com 
actividade de lacase são denominadas E1, E2, E3, E4 e E5. 
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As cromatografias de troca iónica foram realizadas através do equipamento de HPLC 

marca Gilson adaptado a FPLC (“Fast Protein Liquid Chromatography”) sendo constituído por: 

módulo manométrico (modelo 805); Bombas (A e B) de pistão (modelo 306); câmara de mistura 

com agitação (volume de 1,5 ml, modelo 811C); detector UV-Vis, programado para 280 nm 

(modelo 151 - com célula de leitura contínua com percurso óptico de 0,5 cm) e colector de 

fracções (modelo FC 203B). 

A proteína foi injectada com auxílio de um injector manual (Omnifit) munido com um “loop” 

de 20 ml numa coluna DEAE-Sepharose FF (cromatografia de troca aniónica). No final de cada 

cromatografia, as fracções com actividade lacase foram submetidas a uma operação de redução 

de volume, equilíbrio de pH e dessalinização, numa célula de ultrafiltração (Amicon 8200). Antes 

da aplicação às colunas cromatográficas, a proteína foi filtrada através de filtros descartáveis 

Millex GV (Millipore) com poro de 0,22 μm. 

 

Tabela 3.1 – Resumo da purificação da lacase do basidiomiceta Fomes fomentarius. As fracções representadas de 

E1 a E5 estão referidas na Figura 3.1.  

Coluna/Procedimento Fracção Volume (ml) Lacase (Uml-1) Lacase Total (U) 

Filtração E1 98,5 0,076 7,486 

Ultrafiltração 1 E2 16,8 0,258 4,3344 

DEAE Sepharose FF E3 32,5 0,22 7,15 

Ultrafiltração 2 E4 16,5 0,24 3,96 

Mono Q HR 5/5 E5  14,9 1,283 19,1167 

 

 

Cromatografia de troca aniónica em DEAE-Sepharose FF 

Uma coluna Wright (10 x 150 mm) foi empacotada com gel (DEAE-Sepharose FF). Depois 

de devidamente equilibrada com tampão 15 mM Tris-HCl a pH 7.0 com 1 M de NaCl e 

seguidamente com tampão Tris-HCl, 15 mM a pH 7.0, aplicou-se o extracto enzimático e 

efectuou-se a sua lavagem (± 7 volumes de coluna) com o tampão de equilíbrio (A: Tris-HCl, 15 

mM a pH 7.0) para remover as proteínas não adsorvidas ao gel. As proteínas foram eluídas a um 

fluxo 1ml/min com o seguinte gradiente de tampão B (15 mM Tris-HCl a pH 7.0 com 1 M de 

NaCl): t=0 min, % B=0; t=60 min, % B=0; t=152min, % B=50; t=164 min, % B=100; t=168 min, % 

B=0, num tempo total de 178 minutos. A sensibilidade do detector utilizada foi de de 0.08 AUFS 

(Figura 3.2). 

 

 

 



Estudo cinético lacase na degradação ácido ferúlico e sua inibição 
_____________________________________________________________________________________________ 

56 

 

 

 

Figura 3.2 – Cromatograma DEAE Sepharose FF na purificação da lacase. O rectângulo desenhado representa o 
intervalo de volume de eluição em que se verificou actividade enzimática. A sensibilidade utilizada foi de 0,08 AUF. 

 

 

Cromatografia de troca aniónica (coluna Mono Q HR 5/5) 

Reuniram-se as fracções com actividade lacase, correspondendo ao pico da fracção E3 

(Figura 3.1), eluídas da coluna DEAE-Sepharose FF. Efectuou-se seguidamente uma 

dessalinização, redução de volume e equilíbrio em tampão A (20 mM de histidina a pH 5.5), com 

auxílio de uma célula de ultrafiltração (Amicon 8200). A fracção E3 foi de seguida aplicada numa 

coluna de alta resolução Mono Q (Amersham Pharmacia Biotech) com 1 ml de gel. A coluna foi 

equilibrada com tampão A, iniciando-se seguidamente a eluição com gradiente salino com o 

tampão B (20 mM histidina a pH 6.0 e 1,0 M de NaCl): t = 0 min, % B = 0; t = 23 min, % B = 0; t 

=76 min, % B = 40; t = 84 min, %B = 100; t = 88 min, % B = 100; t = 110 min, % B = 0. O caudal 

foi de 0,8 mlmin-1 e o volume de cada fracção de 1,6 ml. Após reunião das fracções com 

actividade lacase, obteve-se uma fracção denominada E5 (Figura 3.1). Esta fracção foi 

equilibrada e concentrada com tampão citrato 50 mM, pH 5 e depois foi filtrada num filtro de 0,22 

μm (Schleicher & Schuell) (Figura 3.3). 
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Figura 3.3 – Cromatograma obtido com a coluna Mono Q HR 5/5. Em abcissas encontra-se o tempo (min) e em 
ordenadas a percentagem de AUF. A sensibilidade usada foi de 0,08 AUF . O círculo à volta do pico indica a 
actividade de lacase. 

 

 

Pesquisa das condições óptimas de pH e temperatura para a enzima 

A actividade de actividade lacase foi determinada pela oxidação de uma solução alcoólica 

de seringaldazina (Aldrich) com concentração final na cuvete de 0,02 M em tampão citrato-

fosfato 50 mM, pH 5. A reacção de oxidação foi determinada a 525 nm e a absorvência 

convertida em concentração pelo coeficiente de extinção ε525 = 65 mM-1cm-1 (Leonowicz e 

Grzywnowicz, 1981). Verificou-se a influência do pH da reacção na actividade lacase no intervalo de 

pH 3.0 a pH 6.0. Igualmente estudou-se a influência da temperatura a pH 5 no intervalo de 27 a 

50ºC. Nestes ensaios utilizou-se como substrato a seringaldazina e a reacção decorreu em tampão 

citrato-fosfato, 50 mM. 

 

Determinação da proteína solúvel 

A proteína solúvel no sobrenadante das culturas fúngicas em meio líquido e das fracções 

com actividade lacase obtidas durante a purificação foi determinada recorrendo ao método de 

Bradford (1976), usando a Albumina de Soro Bovino (BSA) como padrão. As medições foram 

realizadas por leitura espectrofotométrica ao comprimento de onda de 595 nm, com um volume 

total de 1 000 μl, dos quais 200 μl eram de reagente de Bradford e padrões (BSA) num intervalo 

de 0-100 μl. As leituras foram efectuadas após 5 minutos de incubação à temperatura ambiente. 

Na Figura 3.4 apresenta-se um exemplo de uma recta-padrão. 
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Figura 3.4 – Exemplo de um recta-padrão usada no cálculo da proteína solúvel (Bradford, 1976). Equação da recta 
obtida: A595 = 0,0554 [ proteína ] (μgml-1) + 0,0003; R2 = 0,94. Intervalo de validade: de 2 a 10 μg ml-1. 

 
 

3.1.2. Cinética da lacase e sua inibição pelo cloro 
 
Obtenção de velocidades iniciais por HPLC 

A lacase em estudo tem origem no fungo Fomes fomentarius e resultou da purificação 

explicada anteriormente. Neste trabalho utilizou-se o ácido ferúlico (AF) (SIGMA) como substrato 

no estudo cinético da lacase. O coeficiente de extinção (ε) do AF é 12 483 M-1cm-1 a 287 nm e 14 

700 M-1cm-1 a 320 nm (Eggert et al., 1996). A preparação do AF foi feita em tampão citrato pH 5 

com uma concentração final de 50 mM. A solução mãe de AF foi mantida em total escuridão 

durante todo o processo.  

O estudo cinético realizou-se utilizando um coluna de cromatografia- Hypersil Env 5 μm, 

um loop de 25 μl e como fase móvel uma solução de água bidestilada: acetonitrilo: ácido acético 

na proporção 70:30:0,1 (sistema isocrático). Utilizou-se um fluxo de 1ml/min com o seguinte 

gradiente num tempo total de 14 minutos: t=0min, % B=0; t=1min, % B=100 t=9,10min, % B=100 

t=9,50min, % B=0. A leitura foi feita a 320 nm com um detector UV-Vis, modelo 151 Gilson (com 

célula de leitura contínua com percurso óptico de 0,5 cm). A escolha de sensibilidade para o 

output das áreas resultantes do cromatograma foi feita de maneira a que o pico obtido se 

enquadrasse dentro do limite 20 - 100 % da escala dos 10 mV. A coluna de cromatografia era 

regenerada com acetonitrilo, sempre que se verificava a sua necessidade. 

A enzima concentrada foi armazenada no congelador em pequenas fracções e retirava-se 

a quantidade necessária para a série de ensaios planeada. 

A cinética foi estudada à temperatura de 40 ºC. O total de ensaios encontra-se 

esquematizado na Figura 3.5 e Tabela 3.2. O volume total do ensaio foi de 700 μl e as 

concentrações de substrato de 5; 12,5; 25; 35; 50; 75; 100; 150; 200; 250 e 300 μM.  
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Figura 3.5 – Diagrama esquemático do ensaio em termos de concentrações de substrato utilizadas. 

 

Tabela 3.2 - Esquematização do ensaio em termos de concentrações reagentes utilizadas. 

[AF]  Enzima (μl) NaCl (μl) AF (μl) Tampão (μl) H2O (μl) brancos 

 

5 μM 

S/Inib 10 0 7 683 10 

C/Inib 30 100 7 563 30 

 

12,5 μM 

S/Inib 10 0 17,5 672,5 10 

C/Inib 30 100 17,5 552,5 30 

 

25 μM 

S/Inib 10 0 35 655 10 

C/Inib 30 100 35 535 30 

 

35 μM 

S/Inib 10 0 49 641 10 

C/Inib 30 100 49 521 30 

 

50 μM 

S/Inib 10 0 70 620 10 

C/Inib 30 100 70 500 30 

 

75 μM 

S/Inib 10 0 105 585 10 

C/Inib 30 100 105 465 30 

 

100 μM 

S/Inib 10 0 140 530 10 

C/Inib 30 100 140 430 30 

 

150 μM 

S/Inib 10 0 210 480 10 

C/Inib 30 100 210 360 30 

 

200 μM 

S/Inib 10 0 280 390 10 

C/Inib 30 100 280 290 30 

 

250 μM 

S/Inib 10 0 350 340 10 

C/Inib 30 100 350 220 30 

 

300 μM 

S/Inib 10 0 420 250 10 

C/Inib 30 100 420 150 30 

 

No ensaio sem inibição (S/Inib) e com inibição (C/Inib) foram feitos brancos (microtubos 

sem enzima) para cada concentração. Para o ensaio sem inibição o volume de enzima foi de 10 

μl da fracção purificada com a concentração proteica de 0,028 μgml-1. No caso dos ensaios com 

o inibidor Cl-, a enzima foi diluída 3 vezes, adicionando-se no microtubo 30 μl com o objectivo de 
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facilitar a obtenção das concentrações requeridas. A concentração estudada de NaCl foi de 30 

mM. Ao longo do trabalho verificou-se a actividade da enzima e a concentração de AF de modo 

a garantir a sua estabilidade. 

Obtidos os valores das áreas dos picos dos cromatogramas nos diversos tempos de 

reacção e tendo em consideração o declive da recta padrão do AF obtiveram-se as 

equivalências em termos de concentração de AF ao longo da reacção. Foi efectuada uma recta 

de regressão para cada concentração de substrato predefinida (ver exemplo no gráfico da Figura 

3.6). O declive da recta de regressão foi utilizado como um ponto de velocidade da reacção para 

construção do gráfico de Michaelis Menten. 

 

 

Figura 3.6 – Exemplo de cromatograma com o pico do ácido ferúlico (3 min) e produtos P1 (4 min) e P2 (4,6 min) na 
oxidação do ácido ferúlico. A sensibilidade do detector foi de 0,3 AUF. 

 

Cálculo numérico das estimativas dos parâmetros cinéticos e discriminação dos 

modelos de inibição 

Os dados apresentados neste trabalho, são os valores médios de três repetições 

independentes. Para o cálculo numérico das estimativas dos parâmetros cinéticos de Vmax, Km 

e Ki utilizámos a regressão não linear pelo método dos mínimos quadrados através do 

suplemento “Solver” do “Excel da Microsoft®”. Determinou-se o valor de SSE dos modelos 

lineares de inibição (também denominados totais) e realizou-se a discriminação de Mannervik 

(1982). Foram estudados os modelos que resultam da simplificação do modelo misto linear (MIT) 

(cf Figura 1.16). 
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3.2. Resultados e Discussão 

 

3.2.1. Purificação da lacase de Fomes fomentarius 

 

A purificação efectuada foi adaptada de Dias et al., 2003 e Dias et al., 2004. Na Tabela 3.1 

estão resumidos os resultados da purificação da lacase, a partir do extracto enzimático do 

basidiomiceta Fomes fomentarius, obtendo-se uma actividade final de 1,3 Uml-1. 

A cromatografia de troca aniónica DEAE-Sepharose FF realizada a pH 7,0 separou um 

pico com actividade de lacase (Figura 3.2). Verificou-se actividade enzimática entre os 102 a 125 

minutos de eluição correspondendo o início da eluição à concentração de 0,33 M de NaCl. 

Purificações semelhantes foram efectuadas por outros autores para Ganoderma applanatum, 

Matos (2006) e Euc-1, Dias (2004) tendo obtido sempre duas fracções contendo actividade de 

lacase. A primeira fracção, que não foi obtida neste trabalho, corresponde a uma lacase que é 

eluída primeiro em relação à segunda lacase, que corresponderá à enzima equivalente à obtida 

a partir do extracto de Fomes fomentarius. 

Na etapa seguinte de purificação a fracção contendo a actividade de lacase foi 

concentrada e equilibrada a pH 5,5 com tampão 20 mM de histidina e foi submetida a uma 

cromatografia de troca aniónica numa coluna Mono Q. Os componentes eluídos entre os 65 

minutos e os 100 minutos, resultantes da cromatografia com a coluna Mono Q HR 5/5 após 

verificação de actividades enzimáticas, foram identificados, verificando-se que a lacase 

corresponde ao pico do cromatograma no tempo de retenção de 74,8 minutos (Figura 3.5). 

Após a obtenção da fracção purificada a enzima foi equilibrada a pH 5 com tampão citrato 

50 mM tendo-se obtido a concentração proteica de 5,5 μg ml-1. 

 

Pesquisa das condições óptimas de pH e temperatura 

A actividade da lacase a diferentes temperaturas foi obtida por medição da oxidação de 

ABTS em tampão citrato-fosfato e a formação do radical catião medido a 420nm (ε=36 mM-1cm-1) 

(Bourbonnais et al., 1995; Dias et al., 2003; Dias et al., 2004) e ainda através da oxidação (em 

solução etanóica) de seringaldazina [N, N_-bis- (3,5-dimetoxi-4-hidroxibenzilideno) hidrazina] a 

pH 5,0, a 525 nm (ε=65 mM-1cm-1) (Xu et al., 1996; Dias et al., 2003; Dias et al., 2004).  

Podemos concluir que se trata de um extracto enzimático com lacase, uma vez que a 

seringaldazina é substrato específico daquela enzima (Thurston, 1994; Eggert et al., 1996). 

Efectuou-se o mesmo ensaio com a Seringaldazina a vários valores de pH, o que permitiu 
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concluir que a actividade desta enzima seria maior para pH 5 (Figura 3.6) tendo sido escolhido, 

portanto este valor de pH para efectuar a cinética enzimática.  

 

Figura 3.7 – Actividades da lacase obtida a diferentes pHs, utilizando como substrato o ácido ferúlico. 
 

Ensaios semelhantes foram efectuados a várias temperaturas desde 27ºC a 50 ºC, 

concluímos que a temperatura óptima era de 40 ºC, não se registando desnaturação apreciável 

durante 24 horas. Os estudos cinéticos subsequentes foram efectuados a esta temperatura. 

 
 

3.2.2. Cinética da lacase e sua inibição pelo ião cloro  
 

Obtenção de velocidades iniciais por HPLC 

No presente trabalho optou-se por quantificar a diminuição do substrato por 

espectrofotometria a 320 nm, efectuando previamente uma cromatografia de fase reversa com o 

objectivo de separar os produtos da reacção do substrato. Esta metodologia permite uma 

correcta quantificação uma vez que o substrato e produtos de reacção absorvem a 

comprimentos de onda semelhantes. Existem poucos estudos no sentido de identificação dos 

produtos de reacção da lacase quando o substrato é o AF. Carunchio et al. (2001) descreveram 

a dimerização do AF pela lacase. Os resultados obtidos no nosso trabalho são consistentes com 

aquele autor e o cromatograma de verificação dos produtos de reacção estão representados na 

Figura 3.6. 

Foram feitos vários estudos preliminares no sentido de obter qual a fase móvel mais 

conveniente assim como o menor tempo necessário para a separação e concomitante obtenção 

de boa resolução dos picos obtidos. As primeiras tentativas, na concentração inicial de enzima 

5,5 µgml-1, demonstraram que a reacção estava a ocorrer muito rapidamente sendo impossível 

determinar as velocidades iniciais com aquela concentração. Deste modo a enzima foi diluída 

por um factor de 20. As áreas que originavam concentrações inferiores a 1 % e superiores a 10 
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% da concentração inicial foram eliminadas devido aos erros associados. Concentrações 

inferiores a 1%, evidenciavam áreas muito pequenas e sujeitos a erros elevados. Concentrações 

superiores a 10% de substrato catalizado, também foram desprezadas devido ao facto de 

querermos velocidades iniciais e a essas concentrações o erro seria demasiado elevado 

(Cornish-Bowden, 1995). 

De entre os inibidores da lacase, encontram-se estudos (Abadulla et al., 2000 e Xu, 1996) 

referindo o cloreto de sódio, como potencial inibidor da lacase. Como o cloreto de sódio tem 

várias aplicações na alimentação de ruminantes decidiu-se aprofundar esta inibição. Assim, 

neste trabalho, estudou-se a inibição da lacase pelo ião Cl- na reacção de oxidação do AF. 

Os resultados das velocidades iniciais, para cada concentração de AF, obtidas sem 

inibição e com inibição da lacase pelo ião Cl-, encontram-se na Figura 3.8 e Tabela 3.2.  

 

Figura 3.8 - Gráfico das velocidades iniciais (v) (μmoles min-1 mg-1) na ausência de inibidor ( ) e para a inibição 
pelo ião cloro ( ) à concentração de 30 mM. Em abcissas indica-se a concentração de ácido ferúlico.  

 

As velocidades iniciais obtidas, encontram-se na Tabela 3.3. Verificou-se elevada 

dispersão dos valores experimentais, nomeadamente para a concentração de 12,5 μM, 

(ausência de inibidor) e para as concentrações de 150 e 250 μM (inibição pelo ião Cl-). No 

entanto, na generalidade, os desvios padrões enquadram-se no que a bibliografia refere como 

aceitável. Por exemplo, Motulsky e Chistopoulos, (2003) consideram valores à volta de 40% 

como aceitáveis. O facto de se pretender separar os produtos da reacção, do substrato implicou 

uma metodologia complexa com uso do HPLC que tem o inconveniente de aumentar os erros 

experimentais. Os processos habituais de determinação destas cinéticas são realizados 

geralmente por espectrofotometria, com os inconvenientes referidos, ainda que com as 

vantagens de serem processos mais expeditos e aparentemente com menores erros 

experimentais.  
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Tabela 3.3 - Tabela das velocidades iniciais (V) (μmoles min-1 mg-1) para ausência de inibição ([I]=0mM) e para caso 
de inibição pelo ião cloro ([I]=30mM) sendo [S], a concentração de substrato (ácido ferúlico).  
 

[S](μM) v([I]=0mM v([I]=30mM 

0 0,0000+/-0,000 0,0000+/-0,000 

5 0,0146+/-0,006 0,0020+/-0,001 

12,5 0,0335+/-0,027 0,0044+/-0,001 

25 0,0390+/-0,010 0,0127+/-0,003 

35 0,0452+/-0,009 0,01370+/-0,006 

50 0,0442+/-0,019 0,0192+/-0,001 

75 0,0561+/-0,005 0,0265+/-0,005 

100 0,0651+/-0,020 0,0368+/-0,018 

150 0,0727+/-0,017 0,0574+/-0,029 

200 0,0903+/-0,059 0,0650+/-0,000 

250 0,0929 (+/-0,037) 0,0862+/-0,020 

300 nd 0,0890+/-0,002 

nd – não determinado 

 

Apesar dos produtos de reacção terem sido identificados, no nosso trabalho, com tempos 

de retenção superiores ao AF não podemos pôr de lado a hipótese de existirem processos de 

polimerização, oxidação e outras reacções não enzimáticas (Kawai et al., 1988) que contribuam 

para a formação de novos compostos que eventualmente possam influenciar a determinação da 

concentração de substrato (Carunchio et al., 2001). 

 

Cálculo numérico das estimativas dos parâmetros cinéticos e discriminação dos 

modelos de inibição 

Testaram-se os modelos de cinética totais ou lineares: WI – sem inibição; CI – inibição 

competitiva; NCI – inibição não competitiva; UCI – inibição acompetitiva; MIT– inibição mista 

(Figura 1.16). Neste tipo de inibidores totais ou lineares o complexo ESI não é produtivo, isto é, a 

reacção ESI → E + P + I não se verifica (caso se verificasse o inibidor era denominado parcial 

ou hiperbólico). Os inibidores ainda podem ser classificados como puros quando só afectam ou a 

velocidade máxima (Vmax), ou o Km ou os dois parâmetros de igual modo. Esta classificação de 

inibidores puros contrasta com os inibidores referidos como mistos. Um inibidor misto 

caracteriza-se por afectar tanto o Km como a Vmax mas de modo diferente. No presente trabalho, 

dentro dos inibidores mistos só foram estudados os inibidores totais (ou lineares). A razão de 

estudarmos os modelos referidos tem a ver com o facto, destes serem os inibidores mais 

habituais. Dentro dos modelos escolhidos, utilizando a metodologia apropriada vai ser possível 

discriminar o modelo que melhor explica os resultados obtidos. 
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Depois da obtenção da minimização dos erros pelo método dos mínimos quadrados 

(suplemento “Solver” do “Microsoft Office Excel”) realizou-se a discriminação proposta por 

Mannervik (1982) após análise comparativa entre SSE dos modelos considerados. Iniciou-se a 

discriminação com os modelos que apresentam o mesmo número de parâmetros (CI, NCI e UI).  

 

Tabela 3.4 – Soma dos quadrados dos erros (SSE) obtidos após ajustamento dos modelos estudados:  

  Wi CI NCI UI MIT 

SSE 0,003367 0,001195 0,021170 0,003367 0,001200 

P 2 3 3 3 4 

N 23 23 23 23 23 

p-número de parâmetros;n- número pontos experimentais; WI – sem inibição; CI – inibição competitiva; NCI – inibição não 

competitiva; UCI – inibição acompetitiva; MIT– inibição mista. 

 

Esta comparação permitiu discriminar o modelo CI como o melhor dos três uma vez que o 

seu SSE é o menor. Comparou-se posteriormente o modelo CI com o modelo MIT, constatando-

se que a inclusão de um novo parâmetro não resultou num SSE menor (Tabela 3.4) significando 

que o modelo mais simples (com menor número de parâmetros) deve ser preferido, ou seja o 

modelo CI. Por último, comparou-se o modelo WI com o modelo CI. Verifica-se que o SSE do 

modelo CI é menor comparativamente ao WI. A dúvida que surge é se a melhoria no valor de 

SSE é compensada pela perda dos graus de liberdade (GL) ao adicionar um novo parâmetro. 

Para isso, usou-se a discriminação de Mannervik (1982) e calculou-se o valor w (Tabela 3.5) 

definido pela equação 1.13 (cf Capítulo 1) e subtraiu-se o valor correspondente à distribuição F 

(pB-pA,n-pB) a um determinado nível de probabilidade (f 0,95). Se o valor da diferença determinada 

resultasse menor que zero, então, seria escolhido o modelo mais simples. Como o valor da 

Tabela 35 indica, obtivemos um valor positivo mostrando que o modelo mais complexo deve ser 

o preferido. Concluímos, assim, que o ião Cl- inibe a lacase e que a inibição mais provável, é a 

inibição competitiva linear. 

 

Tabela 3.5 – Sumário do valor w-f 0,95 obtido na discriminação entre o modelo WI e CI. 

Modelos 
A/B 

SSEA SSEB pA pB w f0.95 w- f0.95 Escolha 

WI-CI 0,003367 0,001195 2 3 36,36658 4,35 32,01658 CI 

 

A representação de Lineweaver- Burk apesar dos inúmeros inconvenientes que acarreta 

(cf Capítulo 1), pode servir para ajudar na discriminação inicial de modelos. No nosso caso a 

representação de Lineweaver- Burk (Figura 3.9) não nos auxilia nessa discriminação, uma vez 

que a intersecção não é tipicamente de nenhuma inibição linear estudada, evidenciando a 

importância das discriminações estatísticas hoje disponíveis. 
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Figura 3.9 - Representação Lineweaver Burk para o inverso das velocidades obtidas (μmol-1minmg) na ausência de 
inibidor (círculos) e para a inibição pelo cloro (quadrados) à concentração de 30 mM. Em abcissas representa-se o 
inverso da concentração do ácido ferúlico (μM-1). 

 

Na determinação dos parâmetros cinéticos considerámos que a concentração de oxigénio 

não é limitante, podendo considerar-se constante. Assim, assumimos a reacção catalisada como 

uma reacção de pseudo primeira ordem (Cornish-Bowden, 1995) e usámos os modelos de 

Michaelis-Menten considerando apenas um substrato. O oxigénio está presente em excesso 

durante o tempo de reacção assumindo os parâmetros cinéticos estimados como aparentes, de 

acordo com outros autores (Gianfreda et al., 1998; Li et al., 1999; Dias, 2004; Matos, 2006). A 

acrescentar a este facto, recentemente Matijošytė et al. (2008) num estudo cinético em lacases 

de Trametes versicolor referem que a ligação do O2 aos centros de Cu2+ não são limitantes para 

o turnover da enzima. 

A necessidade de simplificação das condições de estudo desta enzima, em reacções com 

substratos orgânicos, advém do facto de poderem ocorrer reacções não enzimáticas que podem 

complicar a interpretação dos dados cinéticos com subsequentes oxidações e polimerizações 

(Kawai et al., 1988; Ikeda et al., 1996) 

No nosso trabalho, a constante Km obtida com a lacase de Fomes fomentarius na oxidação 

do AF foi de 83,2 μM (Tabela 3.6). Valores na mesma ordem de grandeza (270 μM) foram 

encontrados por Chefetz et al. (1998), utilizando o AF como substrato com lacases de 

Chaetomium thermophilium por medição de consumo de oxigénio pelo eléctrodo de oxigénio 

(Eléctrodo de Clark). 

 

Tabela 3.7 - Resumo dos parâmetros estimados para o modelo de inibição competitiva (CI). 

 CI 

Km (μM) 83,22 

Vmax (μmolesmin-1mg-1) 0,13 

Kic (mM) 23,54 
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Apesar de não se ter tido conhecimento de referências de estudos cinéticos semelhantes 

ao apresentado para o Fomes fomentarius, encontram-se, no entanto para outros fungos 

(Chefetz et al., 1998; Smirnov et al., 2001; Nagai et al., 2002). Assim, as constantes de Michaelis 

obtidas por Smirnov et al. (2001) usando como substratos compostos metoxifenólicos (método 

espectrofotométrico), variaram de 80 a 200 μM, apresentando semelhança com os obtidos neste 

trabalho. Estas constantes foram determinadas com os seguintes basidiomicetas: Coriolus 

hirsutus, Coriolus zonatus, Cerrena maxima, e Coriolisimus ful-vocinerea. 

Nagai et al. (2002) usando como substrato o AF (método espectrofotométrico) numa 

reacção catalisada pela lacase de Lentinula edodes obtiveram um Km de 2,86 mM (2860 μM). 

Garzillo et al. (1998) obtiveram Km de 0,04 mM (40 μM) com lacase de Trametes trogiii, em que o 

substrato estudado era o AF (método polarimétrico). A oxidação do AF pela lacase foi testada 

com sucesso, usando a cromatografia de alta performance (HPLC), por Carunchio et al. (2001), 

no entanto não foram estimados parâmetros cinéticos. 

As lacases dos fungos mostram variações significativas nas suas propriedades, tais como 

potenciais redox, constantes cinéticas, especificidade de substratos, pH óptimo (Xu, 1997; 

Heinzkill et al., 1998; Xu et al., 1998). A acrescentar a este facto, estudos realizados pela técnica 

de mutagéneses localizadas (“Site-directed mutagenesis”) evidenciaram que alterações de 

aminoácidos específicos afectam o potencial redox, actividade específica e o pH óptimo da 

lacase (Xu et al., 1998). Tinoco et al. (2001) referem valores de Km entre 0,5 mmol-1 e 6,6 mmol-1 

em 6 estirpes de Pleurotus ostreatus utilizando como substrato o Guaiacol. Estes valores 

sugerem que as diferenças estruturais entre lacases podem afectar o potencial redox e cinética 

enzimática. Tinoco et al. (2001) também referem diferenças significativas nas constantes 

cinéticas de lacases purificadas em várias estirpes de Pleurotus ostreatus utilizando como 

substratos a seringaldazina, o ABTS e o Guaiacol. Baldrian (2006), comparou o Km de várias 

lacases obtidas a partir de fungos com estes três substratos (seringaldazina, ABTS e Guaiacol) 

tendo obtido referências de trabalhos que indicavam uma amplitude de valores obtidos que 

oscilavam de 3 μM a 30 000 μM, demonstrando que se torna difícil a comparação de afinidades, 

mesmo dentro de determinado grupo de substratos. A acrescentar este facto, que pode em parte 

explicar a multiplicidade de valores encontrados, é a existência de isoenzimas, como por 

exemplo as referidas para F. fomentarius (Blaich e Esser, 1975).  

Relativamente à inibição da lacase pelo Cl-, obtivemos neste trabalho uma inibição 

reversível enquadrada na inibição competitiva com uma constante de inibição de 24 mM. 

Existem vários estudos que referem a diminuição de actividade, quando presente o Cl-, mas não 

encontrámos na literatura acessível, valores disponíveis sobre a cinética de inibição do ião Cl- 
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para a lacase de F.fomentarius. Em termos formais, a constante de inibição é uma constante de 

dissociação do complexo EI (Kic = [E][I]/[EI]) (Figura 1.16, eq 1.2). 

Abadulla et al. (2000) referem que a laccase de T. hirsuta retém 50 % da sua actividade 

com 50 mM de Cl-, no entanto, os valores de IC50 (concentração de efector que inibe 50% da 

actividade da enzima) referidos na literatura abrangem um largo espectro de valores, que variam 

entre 0,4 e 600 mM de Cl-, para as lacases fúngicas (Xu, 1996). Nagai et al. (2002) referem que 

lacases de Lentinula edodes perdem 92,4 % da actividade relativa com 1 mM de NaCl, no 

entanto a lacase da espécie Coprinus cinereus (Schneider et al, 1999) reduz 50 % da sua 

actividade (IC50) com uma concentração de Cl- de 200 mM.  

Alguns autores referem que dentro dos halogéneos a inibição da lacase pelo Cl- é 

competitiva e a do F- é não competitiva (Naki e Varfolomeev, 1981). Xu (1996) refere que a 

inibição da lacases pelos halogéneos evidencia características de uma inibição “tipo mista linear” 

complexa por observação de gráficos de Lineweaver-Burk. Casella et al, (2006) referem que a 

inibição da lacase pelo Cl- tem sido caracterizada por um comportamento complexo, uma vez 

que poderá depender do substrato empregue. O centro activo, sendo capaz de acomodar mais 

de uma molécula aromática, poderá estar na origem deste comportamento (Casella et al., 2006). 

Tem sido sugerido (Xu, 1996) que a magnitude de inibição das lacases pelos halogéneos 

depende da acessibilidade dos átomos de cobre. No caso do inibidor estudado no nosso 

trabalho, o ião Cl- poderá inibir a lacase bloqueando o sítio T1, local onde se liga ao substrato 

fenólico, sendo este ião suficientemente pequeno para penetrar na enzima (Xu, 1996) e 

consequentemente bloquear a transferência intra-molecular de electrões impedindo a redução de 

O2 a H2O (Vaz-Dominguez et al., 2008).  

 

 
3.3. Conclusões 

 

A partir de um extracto enzimático de F. fomentarius obteve-se um extracto enriquecido 

em lacase obtido após duas cromatografias de troca iónica. Não foi detectada qualquer outra 

actividade de lacase durante o processo de purificação. Utilizando o extracto enriquecido em 

lacase, realizaram-se estudos cinéticos em que se estudou a inibição do Cl- usando a regresão 

não linear e a discriminação de Mannervik (1982). A oxidação de AF catalisada pela lacase, a pH 

5 em tampão citrato 50 mM, 40 ºC, permitiram determinar um Km de 83,2 μM. Assumiu-se que a 

concentração de oxigénio era constante e enquadrou-se a reacção numa reacção de 

pseudoprimeira ordem. O decréscimo de subtrato foi determinado por HPLC em intervalos de 
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tempo regulares, permitindo a separação dos produtos formados. Tendo em atenção a 

bibliografia disponível, foi a primeira vez que a inibição lacase de Fomes fomentarius pelo Cl- foi 

estudada. Também será a primeira vez que se estuda a inibição do Cl- com a metodologia de 

HPLC apresentada. Estudaram-se 5 modelos lineares resultantes da simplificação do modelo 

misto, respectivamente: ausência de inibição, inibição competitiva, inibição não competitiva, 

inibição acompetitiva e inibição mista linear. O modelo que se ajustou melhor aos pontos 

experimentais, usando a discriminação de Mannervik foi a inibição competitiva. O Cl- evidenciou, 

portanto, uma inibição reversível.O valor de Kic obtido foi de 23,54 mM.  
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Capítulo4 

Conclusões gerais 

4. Capítulo4 

Os produtos enzimáticos poderão ocupar um lugar de destaque nos sistemas de 

alimentação, na produção de ruminantes, uma vez que os consumidores se mostram cada vez 

mais preocupados com a utilização de promotores de crescimento e uso de antibióticos. Ao 

longo dos anos, têm sido feitos melhoramentos na digestibilidade das paredes celulares das 

forragens, através de programas de produção forrageira e avanços agronómicos. Apesar destes 

melhoramentos, a digestibilidade das forragens continua a limitar a ingestão de energia 

disponível pelos ruminantes e consequentemente uma forte contribuição para uma excreção de 

nutrientes potencialmente aproveitáveis. 

Os fungos da podridão branca têm sido utilizados, por fermentação sólida, com resultados 

positivos na melhoria da digestibilidade in vitro. No entanto, é imperativo o aprofundamento dos 

estudos no sentido de esclarecer alguns aspectos enzimáticos, nomeadamente clarificar as inter-

relações entre enzimas e também a suas relações com potenciais inibidores.  

 Com o objectivo de estudar o efeito do pré-tratamento fúngico (fungos da podridão 

branca) na sacarificação de palha de trigo, foram utilizadas dez espécies de fungos da podridão 

branca em dois meios de cultura: sólido e líquido. As actividades das três principais enzimas 

lenhinolíticas (lacase, MnP e LiP) foram medidas para cada ensaio concluindo-se que, no meio 

sólido apenas três estirpes: T. versicolor (TV1, TV2) e EUC, expressaram todas as actividades 

lenhinolíticas (lacase, MnP e LiP). Pelo contrário, em meio líquido nenhuma das estirpes 

expressou as três actividades, já que a LiP nunca foi detectada nessas condições. A espécie B. 

adusta foi a única que não expressou nenhuma actividade lenhinolítica relevante em meio 

líquido. 

A actividade de lacase só não foi verificada em três das dez espécies estudadas: 

B.adusta; P. chrysosporium e I. lacteus. Esta actividade foi predominante em meio líquido 

excepto para as espécies F. fomentarius e G. applanatum. A actividade lacase, na espécie 

L.nuda, foi a mais elevada de entre todas as espécies estudadas no estado sólido. Em meio 

líquido verificou-se que as actividades de lacase do basidiomiceta EUC e L. nuda foram as mais 

elevadas  

A actividade da MnP foi predominante no meio sólido onde as maiores actividades foram 

obtidas nas espécies B. adusta, T. versicolor (TV3), I. lacteus e P. chrysosporium. Exceptuando 

a espécie F. fomentarius, todos os fungos apresentaram esta actividade tanto no meio sólido 



Conclusões gerais 
_____________________________________________________________________________________________ 

71 

 

como no meio líquido. A actividade de MnP foi a única actividade que o P. chrysosporium 

expressou, tanto no meio líquido como no meio sólido. A espécie L. nuda manifestou actividades 

idênticas em ambos os meios de cultura, o que não foi observado em nenhuma das outras nove 

espécies.  

Relativamente à actividade de LiP concluiu--se que em meio líquido nenhuma das 

espécies expressou esta actividade. No meio sólido, apenas se verificou a actividade de LiP nas 

espécies T. versicolor (TV1, TV2), B. adusta, EUC e I. lacteus.  

Comparando as actividades de lacase e MnP obtidas em meio sólido e meio líquido, 

verificou-se que o L. nuda foi o único fungo que apresentou valores semelhantes das duas 

actividades. O B. adusta salientou-se, de entre todos os fungos estudados, nas elevadas 

actividades simultaneamente para as duas peroxidases, MnP e LiP, mas apenas no meio de 

cultura sólido. 

Quanto ao efeito do pré-tratamento fúngico, em meio sólido, verificou-se um aumento 

significativo (P <0.05) na sacarificação do substrato, em comparação com o controlo, nas 

seguintes seis espécies: T. versicolor (TV1, TV2, TV3), EUC, G. apllanatum, e I. lacteus. Em 

meio líquido, verificou-se o mesmo aumento significativo mas para as seguintes três espécies: I. 

lacteus, EUC e P.chrysosporium. O fungo I. lacteus mostrou grande versatilidade, em termos de 

meios de cultura, conseguindo-se elevadas sacarificações da palha em ambos os meios (sólido 

e líquido). 

Verificou-se que com a espécie P.chrysosporium obteve-se maior valor de sacarificação 

em meio líquido que em meio sólido, de modo contrário à generalidade de todos os outros 

fungos onde os aumentos na sacarificação foram mais significativos após pré-tratamento em 

meio sólido.  

O estudo da cinética da inibição da lacase de F. fomentarius pelo cloro foi outro objectivo 

do nosso trabalho. Dentro das enzimas lenhinolíticas mais estudadas, na modificação de 

substratos lenhinocelulósicos, encontra-se a lacase. Os mecanismos de inibição desta enzima, 

têm sido estudados, se bem que reste ainda muito por clarificar neste âmbito, nomeadamente a 

inibição da lacase pelos halogénios. Dentro dos halogénios, o cloro parece ser um inibidor 

reversível. Este facto pode ter relevância quando os alimentos fibrosos sofrem pré-tratamento 

fúngico na alimentação de ruminantes, nomeadamente nas silagens de milho, em que é usual os 

agricultores espalharem sal durante a compactação da silagem. Pensamos que a lacase fúngica, 

através do pré-tratamento dos alimentos fibrosos para ruminantes, pode ter uma influência 

positiva na presença dos ácidos fenólicos, oriundos da parede celular, na degradação 

microbiana. No entanto são necessários estudos, no sentido de melhor compreender os 
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mecanismos da inibição das lacases fúngicas pelo cloro, nomeadamente estudos in vivo para 

depois relacionar a magnitude da acção da lacase e interacção com os potenciais inibidores (sal 

por exemplo) existentes no percurso do alimento até ser degradado pela população microbiana. 

Assim, o efeito inibidor sobre as lacases e sua possível actuação nos ácidos fenólicos, durante a 

deslenhificação de compostos lenhinhocelulósicos, pensamos ser relevante quando se utiliza 

pré-tratamento fúngico de materiais fibrosos, em alimentação de ruminantes.  

No nosso trabalho, obteve-se um extracto enriquecido em lacase a partir de um extracto 

enzimático de F. fomentarius, após duas cromatografias de troca iónica. Não foi detectada 

qualquer outra actividade de lacase durante o processo de purificação. Utilizando o extracto 

enriquecido em lacase, realizaram-se estudos cinéticos em que se estudou a inibição do cloro 

usando a regressão não linear e a discriminação de Mannervik (1982). A oxidação de AF 

catalisada pela lacase, a pH 5 em tampão citrato 50 mM, 40 ºC, permitiram determinar um Km de 

83,2 μM. Assumiu-se que a concentração de oxigénio era constante e enquadrou-se a reacção 

numa reacção de pseudo-primeira ordem. O decréscimo de subtrato foi determinado por HPLC, 

em intervalos de tempo regulares, permitindo a separação dos produtos formados. Tendo em 

atenção a bibliografia disponível, foi a primeira vez que a inibição lacase de F. fomentarius pelo 

cloro, foi estudada, assim como a utilização da metodologia de HPLC, para a estimação dos 

parâmetros cinéticos dessa inibição por aquele ião. O ião cloro evidenciou uma inibição 

reversível. Estudaram-se cinco modelos lineares resultantes da simplificação do modelo misto, 

respectivamente: ausência de inibição, inibição competitiva, inibição não competitiva, inibição 

acompetitiva e inibição mista linear. O modelo que se ajustou melhor aos pontos experimentais, 

usando a discriminação de Mannervik foi a inibição competitiva. O valor de K ic obtido foi de 23,54 

mM.  
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 Capítulo 5  
Sugestões para futuros trabalhos 

 
Para clarificação das diferenças enzimáticas entre os fungos estudados e tendo em conta 

que o papel exacto da actividade de cada uma das enzimas lenhinolíticas no sistema 

lenhinolítico permanece ainda por esclarecer, poderão ser sugeridos os seguintes estudos: 

 Actividade e possível interação das enzimas estudadas (lacase, MnP e LiP) neste 

trabalho com as outras enzimas lenhinolíticas, nomeadamente a celobiose 

desidrogenase (CDH- EC 1.1.99.18) uma vez que esta enzima pode estar 

envolvida na formação de radicais hidroxilo que participam na despolimerização 

da lenhinocelulose. 

 Actividades de outras oxidases auxiliares tais como: glioxal oxidase, aril álcool 

oxidase (EC 1.1.3.7), e glucose-2-oxidase (EC 1.1.3.4), que intervêm nos sistemas 

geradores de H2O2, uma vez que este é fundamental para a função das 

peroxidases e que também entram no processo de deslenhificação. 

 Interacção entre enzimas oxidativas estudadas (lacase, MnP e LiP) e hidrolíticas, 

testando o efeito na sacarificação da palha, uma vez que a actuação das enzimas 

hidrolíticas, nomeadamente a feruloilesterase (EC 1.6.5.6), poderá condicionar a 

actuação sinérgica das enzimas oxidativas na degradação das fracções fenólicas.  

 Clarificar a eventual interacção entre enzimas oxidativas e hidrolíticas dos fungos 

estudados, não só temporalmente mas também a sequência relativa da sua 

produção e actuação tendo em vista a sacarificação e correlacionando-a, 

posteriormente, com a perda de biomassa pelo substrato. Estes estudos poderiam 

ajudar também à compreensão das mudanças de metabolismo dos WRF 

(metabolismo primário e secundário) para este substrato específico que é a palha 

de trigo. 

 Clarificação na regulação da síntese e actividade das enzimas extracelulares e 

intracelulares – esclarecer a sua actuação, função e localização dentro dos 

compartimentos sub celulares. 

 Clarificação do comportamento da actividade das enzimas oxidativas estudadas 

(lacase, MnP e LiP) na proximidade das hifas, uma vez que este ambiente 

raramente é tido em conta, mas que poderá ajudar a entender a diferente 

actuação, entre fungos, na modificação dos substratos lenhinocelulósicos (palha 

de trigo). 
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 Verificar o pré-tratamento dos fungos, em meio líquido, noutra escala temporal 

nomeadamente para fungos Bjerkendera adusta, Trametes versicolor (TV1) e 

(TV3) e Fomes fomentarius, uma vez que provocaram diferenças significativas na 

palha originando valores muito baixos de sacarificação da palha de trigo. 

Relativamente à possível utilização das lacases no aumento da digestibilidade e utilizando 

o facto de serem inibidas pelo Cl-, poderão ser sugeridos estudos que esclareçam a magnitude 

da sua possível actuação, tal como: 

 Testando outros níveis de concentração de cloro  

 Utilizando outras lacases de fungos da podridão branca 

 Verificação do tipo de inibição da lacase, pelo ião cloro, com a inclusão de 

modelos cinéticos bisubstrato (com inclusão de O2).  

Poderia ainda ser verificada a inibição, por parte do ião cloro, de outras enzimas utilizadas 

na deslenhificação de palhas, nomeadamente as hidrolíticas e a sua actuação no rúmen. 

Relativamente aos estudos cinéticos seria importante estudar outros modelos cinéticos 

não lineares com a utilização, por exemplo, da equação integrada de Michaelis Menten. 

No âmbito da discriminação dos modelos cinéticos poderiam ser testadas outras 

metologias, tal como o Critério de Informação Akaike - ACI (“Akaike Information Criterion”) e 

Critério de Informação Bayesiana - BIC “Bayesian Information Criterion” aplicáveis a modelos 

que não resultam da simplificação de outros (“nest models”), assim como verificar a qualidade 

dos ajustamentos e eventualmente fazer análises comparativas entre metodologias no sentido 

de verificar pontos fortes e fracos entre as várias metodologias existentes.  

Seria importante, ainda, estudar a precisão da estimação dos parâmetros pelas diferentes 

metodologias, (incluindo a Linewever – Burk, amplamente utilizada, ainda, para a estimação de 

parâmetros), assim como, realizar testes para verificar a aleatoriedade e distribuição dos 

resíduos (“Runs –Test”) entre os dados e modelo que está a ser ajustado. Isto é especialmente 

importante para a obtenção dos parâmetros cinéticos usando esta técnica de HPLC, que nos 

parece ser muito sensível a pequenas variações no ensaio.  
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