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RESUMO 
 

A procura por tecnologias ecologicamente corretas evidenciou o papel das enzimas na produção 

de biocombustíveis a partir da biomassa lignocelulósica. A produção eficaz de biocombustíveis 

levou à necessidade de pré-tratamentos que reduzem a recalcitrância da fibra de celulose, 

viabilizando o ataque enzimático e consequentemente a conversão da biomassa. O pré-

tratamento com líquidos iônicos (LIs) tem se mostrado promissor por estes apresentarem 

propriedades peculiares e menor risco ambiental do que outros processos de pré-tratamento. A 

combinação entre LI e enzima despertou interesse biotecnológico e industrial, no entanto foram 

observadas desvantagens com alterações da estabilidade enzimática em função da temperatura, 

força iônica e composição do solvente, que provocam mudanças conformacionais e 

modificações nas forças intramoleculares que mantêm as estruturas das proteínas levando a 

desnaturação. A utilização de enzimas termoestáveis apresenta vantagens extras em processos 

biotecnológicos. Com base nisso, cinco enzimas foram escolhidas para o presente estudo por 

mostrarem tolerâncias díspares em crescentes concentrações de LI: as celulases de 

endoglucanases de Thermotoga maritima, Pyrococcus horikoshii, Trichoderma reesei, 

Fervidobacterium nodosum e Ganoderma lucidum, que são consideradas com melhor atividade 

na presença de LIs, incluindo o acetato de 1-etil-3-metilimidazólio, [EMIM] Ac, um potencial 

solvente para a biomassa também escolhido para este trabalho. Nosso estudo foi focado em 

simulações de Dinâmica Molecular (DM), representando qualitativamente o efeito de diferentes 

temperaturas e concentrações de LI em solução aquosa, onde investigamos os efeitos gerais das 

estruturas das celulases sobre os diversos fatores que alteram a sua estabilidade, a fim de 

compreender o quão resistentes são as celulases capazes de tolerar LI. Os resultados obtidos 

foram satisfatórios e qualitativamente representados por DM, as análises foram capazes de 

prever os efeitos da temperatura em 310K e 353K na resistência das celulases em água e sob as 

concentrações de 15% e 50% de LI. Simulações à temperatura elevada, de 500K, foram 

utilizadas para verificar os limites da resistência conformacional. Verificamos a estabilidade 

através de medidas de RMSD, RMSF, análises da estrutura secundária, área da superfície 

acessível ao solvente, ciclo de vida das ligações hidrogênio e das pontes salina. As celulases 

exibiram estabilidade satisfatória em função da temperatura e diferentes concentrações de 

solvente. No entanto, fazem-se necessários estudos mais aprofundados para entender os efeitos 

sobre as interações eletrostáticas proteína-líquido iônico e uma avaliação mais detalhada dos 

resíduos de aminoácidos específicos que possam influenciar na termoestabilidade. 
 

Palavras-chave: enzimas; conversão da biomassa; biotecnologia de celulases; estabilidade 

enzimática; líquidos iônicos; dinâmica molecular de enzimas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The search for environmentally friendly technologies has demonstrated the role of enzymes in 

the production of biofuels from lignocellulosic biomass. The efficient production of biofuels 

has led to the need for pre-treatments that reduce the recalcitrance of the cellulose fiber, 

enabling the enzymatic attack and consequently the conversion of the biomass. The 

pretreatment with ionic liquids (LIs) has shown to be promising because they presented peculiar 

properties and lower environmental risk than other pretreatment processes. The combination of 

LI and enzyme has stimulated biotechnological and industrial interest, however, disadvantages 

have been observed with changes in enzymatic stability as a function of temperature, ionic 

strength and solvent composition, which cause conformational changes and changes in the 

intramolecular forces that maintain the protein structures leading the denaturation. The use of 

thermostable enzymes presents extra advantages in biotechnological processes. Based on this, 

five enzymes were chosen for the present study because they showed different tolerances in 

increasing LI concentrations: the endoglucanase cellulases of Thermotoga maritima, 

Pyrococcus horikoshii, Trichoderma reesei, Fervidobacterium nodosum and Ganoderma 

lucidum, which are considered to have better activity in the presence of LIs, including 1-ethyl-

3-methylimidazolium acetate, [EMIM] Ac, a potential solvent for biomass also chosen for this 

work. Our study was focused on computational simulations of Molecular Dynamics (DM), 

representing qualitatively the effect of different temperatures and concentrations of LI in 

aqueous solution, where we investigated the general effects of cellulase structures on the 

various factors that alter their stability, in order to understand how resistant are the cellulases 

capable of tolerating LI. The results were satisfactory and qualitatively represented by DM, the 

analyzes were able to predict the effects of temperature at 310K and 353K on cellulase 

resistance in water and at concentrations of 15% and 50% LI. Simulations at elevated 

temperature of 500K were used to check the limits of conformational resistance. We verified 

the stability through measurements of RMSD, RMSF, analyzes of the secondary structure, 

surface area accessible to the solvent, life cycle of the hydrogen bonds and the salt bridges. 

Cellulases exhibited satisfactory stability as a function of temperature and different solvent 

concentrations. However, further studies are needed to recognize the effects on electrostatic 

ion-protein interactions and a more detailed assessment of specific amino acid residues that 

may influence thermostability. 

Keywords: biomass conversion; cellulase biotechnology; enzymatic stability; ionic liquids; 

enzyme molecular dynamics 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Panorama das fontes renováveis 

Em uma época cuja crescente urbanização causa um gigantesco ônus para a qualidade 

de vida e do meio ambiente, cresce a necessidade de um balanço energético, integrando a 

sustentabilidade e a busca por novos recursos renováveis. Questões complexas que não podem 

ser abordadas com soluções simples, são os impactos ambientais oriundos de atividades 

antrópicas, como a queima de combustíveis fósseis (petróleo, carvão e gás), desmatamentos e 

queimadas, causas consequentes da emissão de dióxido de carbono (CO2) o qual vem 

potencializando o efeito estufa devido o aumento de suas concentrações (IPCC, 2014). No 

entanto, outro fator importante é a dependência do uso de combustíveis fósseis devido a sua 

escassez iminente e a busca por alternativas energéticas duradouras e não poluentes (LOVINS, 

AMORY B, 2012). 

Dessa forma, a procura por fontes alternativas de energia foi voltada para o uso do etanol 

como combustível de primeira geração, obtido a partir do caldo de cana-de-açúcar baseado no 

processo de fermentação alcoólica de carboidratos, (PACHECO, THÁLYTA FRAGA, 2011), 

o que resultou na geração de resíduos e uma matéria-prima descartada que seria importante para 

o desenvolvimento sustentável, científico e para a incorporação de novas tecnologias. Essa 

matéria-prima é a definição para o termo biomassa, no qual abrange também outros derivados 

orgânicos (vegetal ou animal) provenientes de resíduos florestais e agroindustriais que podem 

servir como biocombustíveis de fontes renováveis (GUPTA, ANUBHUTI & JAY PRAKASH 

2015). 

Introduzida a um cenário “sem desmatamento”, por ser reutilização de resíduos, a 

biomassa vegetal (biomassa lignocelulósica, madeira, palha e capim) é composta por três tipos 

de polímeros; celulose, hemicelulose e lignina que constituem a estrutura da fibra vegetal, 

formada por polissacarídeos que podem ser hidrolisados e convertidos a açúcares fermentáveis 

para produção de biocombustíveis de segunda geração (2G), energia limpa que atenua a alta 

emissão de gases poluentes (CO2) (WANG, M., et al, 2007. LORA, ELECTO E. SILVA., et 

al, 2011). 

O etanol celulósico ou etanol lignocelulósico (proveniente de bagaço ou palha de cana-

de-açúcar, milho seco, serragem e outros coprodutos agroindustriais) é feito a partir da hidrólise 

dos polissacarídeos para separar os açúcares fermentáveis, esses compostos são formados por 
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polimerização de moléculasde glicose e complexas interações entre os componentes que 

constituem a estrutura da fibra, responsáveis pela rigidez e o elevado grau de cristalinidade 

(SANCHEZ OSCAR J.,CARLOS A. CARDONA, 2008; SUKUMARAN, RAJEEV K, et al, 

2009). 

Para a produção de etanol são empregados na rota tecnológica, processos químicos e 

biológicos, que caracterizam dois tipos de hidrólise, aquelas catalisadas por ácidos ou enzimas. 

A hidrólise ácida é considerada eficiente (TASIC, MARIJA B.; et al, 2009), porém apresenta 

formação de subprodutos que inibem a fermentação, o rendimento e causam corrosão em 

equipamentos (HAMELINCK, HOOIJDONK & FAAIJ ,2005). 

A hidrólise enzimática por sua vez, vem ganhando espaço na rota tecnológica para a 

conversão dos açúcares em etanol, a especificidade das enzimas reduz a geração de resíduos, 

minimizando problemas ambientais e são consideradas como tecnologia limpa nos processos 

de biotecnologia industrial (NOVOZYMES, 2017). A hidrólise é catalisada por enzimas 

específicas, entre elas as chamadas de celulases, que hidrolisam o material celulósico à glicose, 

tornando-as adequadas para aplicações industriais, essas enzimas são denominadas hidrolases 

que atuam como biocatalizadores específicos do complexo celulolítico. As enzimas 

celulolíticas são encontradas em fungos, bactérias aeróbicas ou anaeróbicas, de organismos 

mesófilos, termófilos e hipertermófilos, que vivem em "ambientes extremos" (sob alta pressão, 

temperatura e alta concentração salina) (WILSON, DAVID B, 2008). 

1.2 A estrutura da lignocelulose e a recalcitrância 

Embora a tecnologia da conversão de biomassa seja considerada uma alternativa 

promissora para a produção de bioetanol, o processo ainda apresenta desvantagens, como o 

elevado custo da hidrólise enzimática, as suas altas concentrações e os efeitos desestabilizantes 

(LEU & ZHU, 2013; MUSSATTO, SOLANGE I., et al. 2008). Com isso, muitos estudos estão 

sendo voltados para o seu melhoramento. 

Do ponto de vista ambiental e de custo de energia, a hidrólise enzimática apesar de 

combinar eficiência, a conversão da biomassa está ligada à dificuldade da degradação por 

enzimas individuais ou por coquetéis enzimáticos (FARINAS, CS, 2011). Devido aos 

componentes estruturais da biomassa que apresentam características determinantes quanto a 

resistência e a cristalização da fibra, atribuída a recalcitrância, causando limitações em sua 

conversão e grande resistência à hidrólise. Por está razão, há a necessidade de empregar técnicas 

de pré-tratamentos baseadas em processos mecânicos, biológicos e físico-químicos (por 
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exemplo, moagem, explosão a vapor, pré-tratamento ácido, etc) que são primordiais para o 

intumescimento da fibra e a redução da cristalinidade, viabilizando o ataque dos catalisadores 

enzimáticos e consequentemente a fermentação dos açúcares redutores e a conversão em etanol 

(AGBOR., et al, 2011). 

A utilização de pré-tratamentos promissores e com boa relação custo-benefício, 

plausíveis ao meio ambiente é imprescindível para o desenvolvimento de novas tecnologias 

para a produção de etanol de 2G (ZHENG., et al, 2009). Neste contexto, o pré-tratamento com 

líquido iônico (LI) tem sido visto como promissor, por possuírem peculiares propriedades 

físico-químicas otimizadas, (ZHAO, DONGBIN.,et al., 2002; ZHANG SUOJIANG., et al, 

2006; FREEMANTLE, MICHAEL, 2010), e potenciais que possam melhorar a hidrólise 

enzimática facilitando as reações de biocatálise além de uma fácil reciclabilidade e capacidade 

de recuperação da celulose, a partir de técnica de purificação,  com a adição de um antissolvente, 

geralmente água, acetona ou etanol (GUPTA & JIANG, 2015; PORTILLO & SAADEDDIN, 

2015) capaz de precipitar a celulose (DUPONT., et al, 2002; JOUZANI & TAHERZADEH, 

2015). 

1.3 Líquidos iônicos e a biomassa lignocelulósica 

Nos últimos anos, pesquisas sobre a estabilidade e biocatálise das proteínas em LI 

ganharam foco por causa das suas aplicações biológicas e farmacêuticas (CULL,S. G., et al., 

2000; MADEIRA LAU, R., et al, 2000; SUMMERS, CATHERINE A & ROBERT A. 

FLOWERS, 2000). 

A complexidade estrutural dos LIs permite uma ampla aplicação que se estende em 

áreas da biotecnologia (ARMAND, MICHEL, et al, 2009; GREAVES, TAMAR L & CALUM 

J. DRUMMOND, 2015; STOIMENOVSKI, JELENA et al 2012), e o uso de LI tem vindo a ser 

considerado no processamento de biomassa, por viabilizar a separação da celulose, 

hemicelulose e lignina sem perda da qualidade dos produtos (BELL, ALEXIS t., et al. 2008). 

Por está razão, a combinação promitente de LI e enzima vem despertando interesse 

biotecnológico e industrial e possui um conjunto de variedades que crescem atualmente na 

pesquisa. E que certamente fornecem uma compreensão adequada no comportamento da 

estabilidade das proteínas na presença de LIs (JAEGER., et al, 2015). 

Têm sido extensivamente relatados estudos sobre o papel dos LIs baseados em imidazol, 

considerados bem-sucedidos na dissolução da biomassa celulósica, na influência sobre o 

enovelamento das proteínas, de que forma elas modulam, e na estabilidade das enzimas. No 
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entanto, não há uma forma conclusiva de informação sobre o comportamento e a perda da 

estabilidade de proteínas na presença de LIs em diferentes concentrações (JAEGER., et al, 

2015). Entretanto, as crescentes oportunidades oferecidas provocam uma série de desafios, 

(AWANISH KUMAR., et al 2017), no que diz respeito a perda da estabilidade enzimática na 

presença de LIs. Por conseguinte, a combinação de enzimas com LI à base de imidazol 

(JAEGER., et al, 2015), como solvente puro ou em misturas binárias, vem despertando 

interesse. No entanto, os coquetéis industriais utilizados para hidrolisar a biomassa não são 

capazes de manter a atividade de hidrolase e de tolerar LI por períodos longos em altas 

concentrações e tendem a desnaturar as enzimas em concentrações mais baixas (JAEGER., et 

al, 2015). 

Desta forma, visando a eficiência enzimática e os benefícios no desempenho dos 

processos industriais, enzimas resistentes a altas temperaturas, a salinidade e capazes de 

suportar diferentes concentrações de LI em solução aquosa, são apontadas como fortes 

candidatas a estabilidade na presença de LI residual que permanece na fibra, e podem melhorar 

a estabilidade estrutural que varia de acordo com a viscosidade do solvente (JAEGER., et al, 

2015). 

Com base nestes dados, para entender melhor a relação proteínas/LI escolhemos cinco 

proteínas com características importantes, as celulases de glicosil hidrolases da família 5 (GHs 

5), que catalisam a hidrólise de polissacarídeos da biomassa para a produção de biocombustíveis 

de 2G. Essas enzimas mostraram melhor atividade na presença de LI, o acetato de 1-etil-3-

metilimidazol, [EMIM] Ac (DATTA, SUPRATIM., et al, 2010), considerado um dos melhores 

solventes para a dissolução da biomassa (ZAVREL, MICHAEL., et al, 2009), com propriedades 

de solvatação devido à forte interação entre as ligações hidrogênio intermoleculares do [EMIM] 

Ac com a fibra de celulose (LIU, HANBIN, et al, 2010, ZHANG, JINMING, et al, 2010, 

CHENG GANG, et al, 2012). Porém as celulases são inativadas em presença de LI mesmo em 

baixas concentrações, devido a concentração salina que altera a estabilidade da maioria das 

enzimas nesse ambiente induzido pela força iônica do LI, e, consequentemente sua 

desnaturação (WANG, YING, et al,. 2011). 

 

A intenção aqui é fornecer uma compreensão do comportamento de cada celulase de 

acordo com os fatores que regem a mudança do ambiente, temperatura, força iônica e a 

composição do solvente. Para isso, usamos simulações de dinâmica molecular (DM) para o 

monitoramento das mudanças conformacionais e estruturais das proteínas. Nosso estudo é 
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descrito em análises computacionais de DM, representando qualitativamente o efeito de 

diferentes temperaturas e concentrações de LI em solução aquosa, no qual investigamos os 

efeitos gerais das estruturas das proteínas sobre os diversos fatores que alteram a sua 

estabilidade, a fim de compreender a resistência das celulases capazes de tolerar LI. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 O potencial da biomassa para produção de biocombustíveis 

A busca pela autonomia energética em prol da sustentabilidade ambiental concebeu 

estratégias para a transição de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis, na atual 

conjuntura global, em que a procura por fontes renováveis está em alta, surge a geração dos 

biocombustíveis. O termo biocombustível se refere a combustíveis oriundos de fontes 

renováveis produzidos em escala comercial, predominantemente a partir da biomassa de 

compostos orgânicos de origem animal e vegetal. Esses combustíveis podem ser líquidos, 

gasosos e sólidos provenientes da cana-de-açúcar, semente de girassol, milho, mamona, 

excremento de animais, resíduos agrícolas, óleos alimentares, dentre outros. Destacam-se como 

biocombustiveis o bioetanol, biodiesel, biogás, biometanol, bio-carvão, bio-síntese (bio-

syngas), bio-óleo, biohidrogênio e líquidos de Fischer-Tropsch (DEMIRBAS, AYHAN, 2009). 

No Brasil, os principais biocombustíveis usados são o biogás, biodiesel e com destaque 

o bioetanol, por ser o país um dos maiores produtores de etanol do mundo. O etanol 2G 

brasileiro é extraído do colmo da cana-de-açúcar (compostos por nós e entrenós e folhas), 

matéria-prima que tem como uso complementares tecnologias que proporcionam seu 

desenvolvimento sustentável e a pesquisa atual de biocombustíveis (figura 1) (SEABRA, et al., 

2010). O país também se destaca por possuir uma grande variedade de matérias-primas 

provenientes de biomassas lignocelulósicas, favoráveis ao desenvolvimento da química verde, 

como potenciais na produção de energia, seja ela, destinada à geração de calor, eletricidade ou 

à produção de etanol celulósico (JONKER, J.G.G., et al, 2016; SANTOS, FERNANDO A., et 

al.2012, FERREIRA-LEITÃO, VIRIDIANA et al., 2010). 
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Figura 1: Ilustração de diferentes partes da cana-de-açúcar. Adaptado de SEABRA et al., 2010. 

 

 
 

 

Há um interesse global consideravelmente progressivo na área de biocombustíveis, não 

só visando os potenciais impactos em termos ambientais, mas considerando também a 

importância do desenvolvimento tecnológico para o Brasil (REZENDE SERGIO MACHADO, 

2011; NOGUEIRA & CAPAZ, 2013; CARVALHO & FERREIRA, 2017).   

As tecnologias de produção de biocombustíveis diferem de acordo com a proveniência 

de biomassa. A biomassa de produção primária compõe os biocombustíveis de primeira geração 

que são produzidos a partir de derivados de matérias-primas que possuem açúcares 

fermentáveis para produzir etanol. Tendo em vista, energia renovável e níveis baixos de 

poluentes com a queima do etanol, há mitigação de 80% das emissões dos gases efeito estufa 

(SOARES, LH de B., et al, 2009). O grande problema é o desmatamento das florestas, o 

esgotamento de terras usado para plantio de cana-de-açúcar e outras matérias-primas, a 

competição pelo uso de terras das lavouras destinadas ao cultivo para fins alimentares, e os 

resíduos gerados após a extração do caldo de cana, destinados à queima para produzir energia 

para usinas sucroalcooleiras (SANTOS, 2012). 

Os biocombustíveis de 2G são coprodutos dos resíduos da produção dos 

biocombustíveis de primeira geração, composto de biomassa lignocelulósica (celulose, 

hemicelulose e lignina), que podem ser reaproveitados, fermentados e convertidos em etanol 

(figura 2). Por outro lado, apesar de já existirem tecnologias para o processamento da biomassa 
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em biocombustíveis, para a produção em larga escala e a conversão da biomassa, são 

necessárias algumas etapas como: o pré-tratamento, hidrólise e fermentação que envolvem 

custo-benefício não muito satisfatórios (AGBOR., et al,. 2011).   

 

Figura 2: Fluxograma da conversão da biomassa em etanol e outras matérias-primas renováveis. Adaptado de 

Hahn-Hägerdal, Bärbel, et al; 2006. 

 

2.1.1 A biotecnologia da biomassa e os desafios da segunda geração de etanol 

No Brasil, a cana-de-açúcar (Saccharum officinarum L.) desembarcou nas mãos dos 

colonos portugueses no início do século XVI e se tornou um pilar na atualidade da economia 

brasileira (BRAIBANTE, et al., 2013). Desde então, a crescente produção tornou o país 

pioneiro na produção de etanol, e outros insumos (açúcar, cachaça, rapadura entre outros) 

tornando a cana-de-açúcar um alicerce na geração de subprodutos agroindustriais que antes 

eram vistos como problemas nas usinas, dentre eles o bagaço e a palha de cana, que possuem 

um grande potencial energético e contempla a possibilidade de produzir o etanol de 2G 

(UNICA, 2016). 

O bagaço de cana e a palha são deixados em campos após o seu esmagamento para 

proteção do solo, podendo ser aproveitado como fonte de alimento para ruminantes, fabricação 

de papel, geração de vapor e energia elétrica ou destinados à autoprodução das usinas 

sucroalcooleiras e biorrefinarias (SILVA, MGE., et al, 2010). 

É importante ressaltar que a palha deixada no campo foi um advento à substituição da 

queimada, prática comum que promove a limpeza do canavial para facilitar a colheita, mas gera 

danos ao meio ambiente e à saúde (EMBRAPA, 2010), devido à emissão de fuligem que expõe 

milhões de pessoas a poluição atmosférica (ARBEX et al.,2004), além de outros poluentes e 
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gases de efeito estufa que aumentam no período de estiagem, reduzindo a dispersão dos 

poluentes. Para minimizar estes problemas, conforme o boletim de informações da União da 

Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA, 2017) e o protocolo Agroambiental do Setor 

Sucroenergético, foi criada uma lei que determinou a suspensão gradativa da queima da palha 

de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, ato que contribuiu para reduzir em quase 10 milhões 

de toneladas de gás carbônico, entre as safras 2006/07 e 2016/17. Contudo, seria importante 

que a cana tivesse aproveitamento integral. 

É alta a rentabilidade dos resíduos gerados após a extração do etanol e o açúcar, sendo 

que segundo informação da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) a estimativa 

para safra de 2017/2018 de cana-de-açúcar é de 647,63 milhões de toneladas, a mesma informou 

que a safra de 2016/2017 foi de 657,18 milhões de toneladas. Por esta razão, a biomassa é 

considerada matéria-prima importante na geração de etanol de 2G e a sua não reutilização seria 

um desperdício energético. Isto porque, além de gerar energia limpa, há consolidação de uma 

futura bioeconomia e bioenergia, contrapondo com a crise econômica e sustentável, integrando 

desafios científicos e biotecnológicos para a conversão bioquímica da biomassa utilizando 

reações catalisadas por sistemas enzimáticos eficientes. É uma das ações que estimulam a 

sustentabilidade e um dos fatores contribuintes para a eliminação gradativa da queima da palha 

de cana-de-açúcar. 

Avanços na área de biotecnologia que apresentam custo-efetividade vêm sendo 

observados como potenciais futuros na produção em escala industrial de etanol de 2G com 

processos economicamente viáveis. Efetivamente, o etanol da biomassa lignocelulósica ou 

etanol celulósico de fato é um grande investimento tecnológico e um dos principais desafios 

dos cientistas de hoje. 

2.2 A biomassa e suas características estruturais 

 A biomassa lignocelulósica proveniente da cana-de-açúcar é composta por polímeros 

derivados de carboidratos e polímeros fenólicos, esses compostos químicos são 

majoritariamente constituídos por celulose, hemicelulose, lignina e uma quantidade mínima de 

cinzas e extrativos em percentuais variados devido às condições edafoclimáticas (figura 3) 

(MAULE; MAZA MARTHA JR, 2001; PHILIPPINI, 2012). Cada polímero possui 

características estruturais que estão envolvidas na recalcitrância da biomassa.   
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Figura 3: Composição mássica in natura (% m/m) da biomassa lignocelulósica. Fonte: adaptado de PHILIPPINI, 

2012 

 

 
 A celulose (C6H10O5)n é um polissacarídeo linear de cadeia longa e o principal 

constituinte da parede celular. É um polímero composto por monômeros de glicose unidos por 

ligações covalentes através de ligações β-1-4 glicosídicas, sua conformação estrutural está 

baseada em sua organização espacial originando fibras compactas, insolúvel a solventes 

comuns (água, éteres ou ésteres solúveis) (HON, SVEIN JARLE, et al., 1996) e resistentes, 

devido às múltiplas interações supramoleculares proporcionadas pelas ligações hidrogênio, 

intramoleculares e intermoleculares entre os grupos hidroxilas dos monômeros de glicose, 

tornando-a recalcitrante (figura 4). As redes de ligações hidrogênio são responsáveis pelas 

regiões cristalinas da celulose que conferem estruturas fibrosas e cristalinas de alta resistência 

à tensão, tornando limitado o acesso de agentes aos grupos funcionais do polímero (ZHANG, 

Y-H PERCIVAL, 2008; FOWLER., et al, 2006). 
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Figura 4: Estrutura de formação da cadeia de celulose composta por ligações entre os monômeros de glicose e 

ligações hidrogênio intermoleculares, E que tornam a fibra recalcitrante, representada por rede de ligações 

hidrogênio supramoleculares da celulose, em tracejado vermelho (FOWLER.,et al, 2006)  

 

 
 

 

A hemicelulose é um heteropolímero formado por misturas de polímeros de hexoses, 

pentoses, constituída por monômeros de arabinose, galactose, manose, ramnose, xilose e ácidos 

urônicos, composto por cadeias lineares ou ramificadas que interagem com a celulose através 

de ligações hidrogênio estabilizando a fibra, formando uma estrutura amorfa não muito 

resistente possibilitando acesso de agentes a região. A xilose é o monossacarídeo mais 

abundante da hemicelulose, esses polímeros são unidos por ligações covalentes através de 

ligações β-1-4 glicosídicas e ocasionalmente ligações β-1-3 glicosídicas (PÉREZ, J., et al, 

2002). 

A lignina é um heteropolímero composto por uma rede de anéis aromáticos ligados a 

um grupo hidroxilo provenientes de unidades fenólicas, constituída na parede celular de quase 

todas as plantas, originando uma estrutura amorfa, ramificada e hidrofóbica, acarretando o 

fortalecimento da estrutura da fibra. A lignina e a celulose trabalham juntas para gerar a função 

estrutural da planta os componentes fibrosos (celulose) são os elementos primários da estrutura 

da fibra enquanto a lignina dá a rigidez. Por ser muito menos hidrofílica que a celulose e 

hemicelulose, ela previne a absorção de água por esses polissacarídeos na parede celular da 

planta e permite o transporte eficiente de água nos tecidos vasculares. A lignina também forma 

uma barreira efetiva contra o ataque de insetos e fungos (PÉREZ, J., et al, 2002). 

A produção de etanol 2G, difere-se da produção de etanol de primeira geração. A 

tecnologia de conversão da biomassa lignocelulósica para a produção de bioetanol vem sendo 

considerada uma alternativa para biocombustíveis renováveis. Contudo, as três frações que 

compõem a estrutura da biomassa (figura 5), necessitam de etapas de pré-tratamentos que 
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possam reduzir a cristalinidade e etapas de hidrólise que possam degradar os polímeros em 

monômeros de glicose (OGEDA & PETRI, 2010). 

Figura 5: Estrutura da parede celular da biomassa, representando as três frações que compõe a estrutura, celulose, 

hemicelulose e lignina. A celulose está sendo representada por cadeias de monômeros de glicose. Adaptado de 

Mhd Haniffa, Mhd Abd Cader, et al, 2016 

 

2.3 Etapas de pré-tratamento 

O pré-tratamento é uma etapa imprescindível para o enfraquecimento da biomassa 

lignocelulósica, possibilitando a solubilização e a separação da lignina, celulose e hemicelulose 

aumentando a região amorfa da fibra deixando-a acessível a agentes, melhorando a 

acessibilidade à hidrólise enzimática, tornando eficiente a conversão (AGBOR., et al, 2011). 

Tendo em vista vários métodos de pré-tratamentos que envolvem aspectos físico-químicos e 

biológicos fundamentais para melhorar a digestibilidade da biomassa, alguns apresentam 

vantagens e desvantagens e algumas dificuldades inerentes, como perdas e degradação de 

carboidratos, alto custo e energia, (quadro 1) (KUMAR, PARVEEN., et al, 2009; AGBOR., et 

al, 2011) devido a utilização de altas temperaturas, pressões e produtos químicos que geram 

subprodutos, tais como compostos fenólicos e derivados de furano que interferem 

principalmente na hidrólise enzimática causando impactos ambientais (figura 6) (RAMOS, 

2003). Seria preferencial métodos que pudessem permitir melhor atividade enzimática e que 

funcionassem a temperaturas mais baixas, em menor pressão e com redução de produtos 

químicos perigosos ao meio ambiente. 
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Quadro 1: Vantagens e desvantagens de diferentes métodos de pré-tratamento da biomassa. Adaptado de 

CANILHA., et al, 2012. 

 

 

 
 

Figura 6: Esquema do efeito do pré-tratamento em materiais lignocelulósicos e possíveis compostos tóxicos 

formados durante o processo. Adaptado de PHITSUWAN, et al. 2013. 
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Portanto, a utilização de pré-tratamento considerado ambientalmente viável possui 

potenciais que possam melhorar a hidrólise enzimática facilitando as reações de biocatálise 

(DUPONT., et al, 2002; JOUZANI & TAHERZADEH, 2015). 

2.3.1 Pré-tratamento com líquidos iônicos e suas propriedades físico-químicas 

Os LIs são considerados sais alternativos, devido a sua ótima estabilidade térmica e 

baixa temperatura de fusão, apresentam baixa pressão de vapor e inflamabilidade, são 

recicláveis, representando menores riscos ambientais tendendo a minimização da quantidade 

de resíduos no final da produção (SHILL, KIERSTON., et al, 2011; BIER & DIETRICH, 2010; 

PLECHKOVA, N.V.; SEDDON, 2008). 

Uma curta história apresentada por John S. Wilkes abrange os momentos cruciais desta 

área (WILKES, JOHNS S, 2002), e uma revisão da literatura revela que existe um grande 

número de artigos científicos com LIs e biomassa (figura 7), sendo os LIs comumente usados 

em diversas aplicações tecnológicas, dentre eles, os com base em imidazol têm ganhado 

reconhecimento em diversas aplicações bioquímicas e biotecnológicas (ZHAO HUA, 2016; 

AWANISH KUMAR., et al 2017). 

Figura 7: Número de artigos a partir de “Scopus” usando como palavras-chave “líquidos iônicos e biomassa” 

e“biomassa lignocelulósica” no período de 1983 a 2017. 

 

 
Os LIs apresentam propriedades físico-químicas que podem ser otimizadas variando o 

ponto de fusão, viscosidade, densidade, solubilidade em água, devido às variações na estrutura 

iônica acerca de possíveis combinações entre cátions e ânions (ZHAO, DONGBIN., et al., 

2002; ZHANG SUOJIANG., et al, 2006; FREEMANTLE, MICHAEL, 2010). Considerados 
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uma nova alternativa de solvente verde para a dissolução da biomassa e pelas suas propriedades 

como a volatilidade desprezível e não-inflamabilidade, conduz a capacidade de reciclagem e 

reuso (EARLE & KENNETH, 2000). Essas propriedades são baseadas nos princípios da 

química verde, que visa um conjunto de diretrizes sobre a redução do impacto ambiental e a 

racionalização do uso de recursos naturais (ANASTAS, PAUL T & JOHN C, 2000). 

O pré-tratamento da biomassa com LI pode ser dividido em três etapas: (i) dissolução 

parcial ou total da biomassa lignocelulósica sob aquecimento; (ii) capacidade de recuperação 

da biomassa lignocelulósica pré-tratada precipitada pela adição de um antissolvente (em geral 

água); (iii) lavagem do material pré-tratado para eliminar traços contidos de LIs que possam 

inibir às próximas etapas do processo (DA SILVA, AYLA SANT’ANA, et al, 2013). Contudo, 

os  LIs têm sido mostrados por inibir a hidrólise enzimática da celulose (TURNER et al. 2003; 

DOCHERTY & KULPA, 2005). 

2.3.2 Mecanismo da dissolução da biomassa 

O mecanismo de dissolução da biomassa pelos LIs tem sido proposto por uma 

combinação de interações eletrostáticas e ligações hidrogênio entre o LI e os polímeros 

compostos na fibra (REMSING et al. 2006; DOM et al. 2009). 

Estudos que utilizam LIs à base de imidazol para o pré-tratamento da biomassa 

propuseram que a basicidade do ânion e a sua habilidade de formar ligações hidrogênio, podem 

dissolver a fibra de celulose (DADI, et al, 2006; MÄKI-ARVELA et al., 2010). Segundo 

Moulthrop et al (2005), confirmaram que a interação dos íons cloreto do [BMIM] Cl (cloreto 

de 1-butil-3- metilimidazol) com os grupos hidroxil da celulose formam ligações hidrogênio, 

causando o rompimento de ligações inter e intramoleculares entre as fibras e sua dissolução. 

Em um estudo com o ânion acetato e o cátion AMIM (1-alil-3-metilimidazol), os autores 

relacionaram a dissolução da fibra com o rompimento das ligações inter e intramoleculares da 

celulose (ZHANG et al, 2010) e as mesmas interações foram relacionadas pelo ânion acetato 

associado ao cátion EMIM (VITZ et al, 2009; ZAVREL et al, 2009) 

Os solventes são formados por uma variedade de íons e diferentes forças de interação 

eletrostáticas, determinadas por ligações hidrogênio e forças de Van der Waals essenciais na 

manutenção estrutural (OLIVIER-BOURBIGOU, et al 2010; ISRAELACHVILI, 2011; CAO, 

YUJIN, et al,2017). A ligação hidrogênio é considerada forte, e de grande impacto em relação 

às outras interações, são importantes nas análises de compostos biológicos, como proteínas na 

presença de LI (STEINER, 2002.; MO, 2012). 
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2.3.3 Efeito do líquido iônico na estabilidade das proteínas após o pré-tratamento 

Os LIs mostraram ser um potencial na dissolução da biomassa, porém, os traços do 

solvente que permanecem na biomassa após o pré-tratamento podem inibir as reações 

enzimáticas afetando a estrutura das proteínas, sua enantiosseletividade e consequentemente 

sua estabilidade, impedindo a eficácia da hidrólise enzimática após o pré-tratamento (ENGEL 

et al., 2010; NAUSHAD et al., 2012). Deste modo, devido à complexidade das propriedades 

físico-químicas desses solventes, estudos mostraram que entre as principais propriedades dos 

LIs, estão as possíveis combinações entre os íons do solvente formar o sal, explicadas a partir 

de aspectos da basicidade dos ânions. Sugeriram que LIs contendo os ânions Cl- , Br-, NO3
- e 

CF3SO3
- desnaturam enzimas devido a sua alta basicidade e uma maior afinidade de formar 

ligações hidrogênio (ANDERSON, JARED L., et al, 2002; KAAR, JOEL L., et al, 2003) pelo 

fato de interagirem fortemente com a enzima levando a alterações na conformação nativa 

(KAAR et al., 2003). Enquanto que a nucleofilicidade pode estar relacionada com o cátion e 

tais efeitos contribuem para a viscosidade (GALINSKI, MACIEJ, ANDRZEJ 

LEWANDOWSKI & IZABELA STEPNIAK, 2006). 

Os íons dos LIs podem influenciar na estabilidade e na atividade das enzimas, tal fator 

está correlacionado também com a natureza iônica dos LIs, em que o cátion ou ânion interage 

com os grupos carregados na enzima, que compõe a estrutura das proteínas, seja no local do 

sítio ativo ou na sua periferia, essas interações são importantes para tentarmos compreender 

alguns dos efeitos que levam a perda de estabilidade (AWANISH KUMAR., et al 2017). O 

efeito dos LIs na estabilização de proteínas e na ativação de enzimas é específico em soluções 

diluídas e o comportamento das celulases em água e LI são relacionados com íons altamente 

hidratados, que estão associados com o aumento da flexibilidade da enzima (AFFLECK et al, 

1992; PARTRIDGE et al, 1998).   

Entretanto, diante das possíveis combinações das propriedades físico-químicas dos LIs, 

dos fatores utilizados para explicar o comportamento das enzimas em LI, são a viscosidade, 

polaridade, hidrofobicidade e solvatação do sistema, de acordo com a interação dos íons com 

água e as biomoléculas (NAUSHAD, MU et al 2012). 

2.3.3.1 Viscosidade, polaridade, hidrofobicidade 

A influência da viscosidade é uma das principais propriedades que afetam a estabilidade 

enzimática na presença de LI podendo influenciar na velocidade da reação enzimática, porém, 
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não é o principal fator de controle da estabilidade (ZHAO, HUA et al, 2009). Tem sido relatado 

que a adição de água na combinação entre LI e enzima pode reduz as forças intermoleculares 

fortes entre as moléculas de solvente que causam alta viscosidade (AFFLECK et al, 1992; 

PARTRIDGE et al, 1998). A alta viscosidade se torna uma desvantagem na aplicabilidade em 

sistemas heterogêneos, atenuando a transferência de massas e nas forças necessária para 

misturar dois sistemas líquidos impedindo a dissolução da biomassa, por está razão verificou-

se a menor viscosidade nos sais que possuem o cátion EMIM pela suficiente mobilidade da 

cadeia alquílica, aliada à sua baixa massa molar (CAO, YUJIN., et al, 2017). Dados 

experimentais apresentando misturas binárias de [EMIM] Ac com água, mostraram que além 

do LI apresentar viscosidade baixa, na presença de água há redução da viscosidade sem 

precipitação do soluto (FENDT, SEBASTIAN, et al, 2010), por esta razão é considerado um 

dos melhores solventes para o pré-tratamento da biomassa e na produção de biocombustíveis 

utilizando celulases nas hidrólises enzimáticas (SINGH, S.; et al, 2009; LEE, S.H.; et al, 2009). 

A polaridade é um fator determinante na separação das cargas elétricas e na formação 

de dipolos elétricos com os grupos funcionais, dependendo da diferença de eletronegatividade 

entre os átomos (KHANNA, VINOD KUMAR, 2011). Definida como a capacidade global de 

solvatação de moléculas (REICHARDT, CHRISTIAN, 2005). Solventes com polaridade 

elevada tendem a melhorar a solubilidade de substratos polares em LI com cadeias alquílicas 

curtas, e com cadeias alquílicas longas a viscosidade aumenta, provocando diminuição da 

polaridade podendo afetar a estabilidade das enzimas (ATKINS P. W., 2008). 

A hidrofobicidade, muita das vezes está relacionada a imiscibilidade em água (VAN 

RANTWIJK, et al, 2003). E depende da composição do LI e ânions hidrofílicos Cl-, Br-, I- e 

CHCOO-   constituídos em suas formações capazes de se misturar com a água. Essa correlação 

entre a hidrofobicidade do solvente tem sido considerada sob o efeito na atividade enzimática 

(LAANE, COLJA, et al, 1987). 

No entanto, nenhuma destas propriedades são unicamente responsáveis pela 

estabilidade enzimática e sua função sob os efeitos de LIs, em muitos casos, outros fatores 

devem ser considerados (ZHAO, HUA et al, 2009). 

2.3.4 Enzimas celulolíticas na presença de líquidos iônicos 

As enzimas celulolíticas produzidas por fungos, archaea e bactérias anaeróbicas e 

aeróbicas produzem excelentes resultados nos aspectos tecnológicos para a conversão e 

produção de etanol (CASTRO,2010). Estudo recentes acumulam informações relativas à 
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estabilidade e a desativação enzimática na presença de LI, um conjunto de variedades crescem 

atualmente na pesquisa e certamente fornecem uma compreensão adequada no comportamento 

da estabilidade de proteínas em LI (AWANISH KUMAR., et al 2017).   

O primeiro estudo relatado sobre a influência da estabilidade em celulase com LI à base 

de imidazol, [Bmim] Cl foi realizado em 2003 (TURNER, et al 2003), outros estudos 

mostraram a inibição das celuloses em [Bmim] Cl em que o Cl- era responsável pela inativação 

das enzimas em diferentes concentrações de LI (ADSUL,2009), o mesmo aconteceu com o 

acetato de 1-etil-3-metilimidazol [EMIM] Ac, indicando a desnaturação da enzima devido a sua 

força iônica (OGEDA & PETRI, 2010).    

O [EMIM] Ac possui uma combinação única para a estabilidade das enzimas em baixas 

concentrações, devido o acetato (CH3COO-) interagir fortemente com as moléculas da água, 

fato decorrente está associado ao grau de hidratação iônica, com base no conjunto de teorias 

sobre o efeito da Cosmotropicidade (série Hofmeister ou efeito iônico) (ZHAO H, CAMPBELL 

S, et al 2006; ZHAO H, OLUBAJO O.; et al, 2006). 

Estudos propuseram que o efeito da Cosmotropicidade seja importante para a 

interpretação do comportamento das enzimas em soluções aquosas (HERNÀNDEZ-

FERNÁNDEZ, F.J., et al, 2009; YANG, ZHEN, 2009; LAI, JING-QI., et al, 2011). De acordo 

com a série de Hofmeister o comportamento dos íons, cátions e ânions do LI podem afetar o 

desempenho das enzimas em misturas aquosas. Essas definições descrevem os efeitos 

específicos dos íons com a água em diversas condições e seus efeitos sob a estabilização da 

proteína, conforme sua classificação: 

 Íons cosmotrópicos: alta estabilidade enzimática e baixa desnaturação, alta tensão 

superficial e hidratação devido a elevada densidade de carga que conduz uma forte 

interação com a água aumentando a estruturação das moléculas de água ao redor dos 

íons. 

 Íons caotrópicos: baixa estabilidade enzimática e alta desnaturação, baixa tensão 

superficial e hidratação devido a baixa densidade de carga interagindo fracamente com 

a água estabelecendo uma maior desestruturação das moléculas de água ao redor dos 

íons. 

A sequência dos íons de acordo a série de Hofmeister, segue na ordem alguns exemplos: 

Para íons cosmotrópicos: 

 Ânions: sulfato (SO4
2-) - acetato (CH3COO-) - fluoreto (F-)  - cloreto (Cl-) 
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 Cátions: magnésio (Mg2+) - lítio (Li+) - sódio (Na+) 

Para íons caotrópicos: 

 Ânions: brometo (Br-) - nitrato (NO3
-) - iodeto (I-) - perclorato (CLO4

-) - tiocianato 

(SCN-)   

 Cátions: potássio (K+) - amônio (NH4
+) - (CH3)4 

Os grupos de íons são classificados de acordo com as concentrações dos sais em 

solução, assim temos o aumento da solubilidade em meio aquoso, denominado de salting in 

devido a baixas concentrações de sais em solução, onde os íons interagem com as cargas iônicas 

das proteínas e aumentam a quantidade de moléculas de água e o número de cargas fixados na 

superfície proteica. E em altas concentrações de sais há a precipitação das proteínas em solução, 

denominado salting out, os sais atraem as moléculas de água impedindo com que elas hidratam 

as moléculas proteicas, acarretando precipitação e alteração da estabilidade (TADEO XAVIER, 

MIQUEL PONS & OSCAR MILLET, 2007). 

2.4 Hidrólise enzimática e as enzimas celulolíticas de acordo com sua classificação 

O procedimento de hidrólise é realizado após o pré-tratamento deixando a biomassa 

acessível. As enzimas atuam como catalisadores biológicos de grande potencial e 

desempenham um papel fundamental na hidrólise enzimática de polímeros. Contudo, a 

principal característica é a afinidade e a especificidade pelo substrato, diferente em termos de 

comparação com os catalisadores químicos. Sendo essa capaz de desencadear somente uma 

reação bioquímica com o substrato atacando diversos constituintes da biomassa, quebrando as 

ligações β-1,4-glicosídicas das cadeias de celulose em açúcares fermentáveis, possibilitando a 

conversão à etanol (figura 8) (KRISTENSEN; FELBY; JORGENSEN, 2009). 

Figura 8: Monômeros de glicose unidos entre si por ligações glicosídicas do tipo β-1,4. O sistema mostra 

numeração dos carbonos e a configuração da ligação glicosídica. Adaptado de TAIZ; ZIEGER e EDUARDO 

ZEIGER, 2002. 
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A classificação das celulases varia de acordo com o local de afinidade e ação ao 

substrato, nos quais divide três grandes grupos: as endoglucanases  (EnG), exoglucanases 

(ExG) (celobiohidrolase I e II) e β-glicosidases  (BG), sendo classificadas pela International 

Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) e codificada de acordo com seu 

número de classificação pela Enzyme Commission (EC). EC é composto por 4 dígitos: 3.2.1.x, 

de acordo com a classe, subclasse dentro da classe, grupos químicos específicos que participam 

da reação, onde x varia de acordo com a classificação da celulase (HENRISSAT, BERNARD, 

1991). 

As EnG são responsáveis por iniciar a hidrólise (1,4-β-D-glucano-4-glucanohidrolase, 

(EC 3.2.1.4) clivam ligações internas da fibra, atacam preferencialmente as regiões amorfas 

gerando extremidades livres para novos ataques, liberam oligossacarídeos insolúveis com 

terminais de polimerização redutora (quando a glicose possui uma hidroxila heterosídica livre) 

e não redutora, (quando a hidroxila heterosídica da molécula da extremidade participa de 

ligação com a glicose adjacente) (CASTRO E PEREIRA JR., 2010). As ExG (EC 3.2.1.91) 

clivam as extremidades geradas pelo ataque das endoglucanases e atuam nas regiões cristalinas 

e amorfas da hemicelulose gerando glicose e celobiose, respectivamente pelos constituintes dos 

terminais redutores da exoglucanase, glucanohidrolase e celobiohidrolase (figura 09). E as BG 

(EC 3.2.1.21) hidrolisam a celobiose para produzir glicose (LYND, 2002.;CASTRO E 

PEREIRA JR., 2010). 

Figura 9: Catálise e clivagem da cadeia de celulose, adaptada (Felix Mba Medie, Gideon J. Davies, Michel 

Drancourt, Bernard Henrissat, 2010 
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2.5 A Biotecnologia Enzimática e suas aplicações industriais 

As enzimas possuem algumas vantagens que justifica seu amplo uso no mercado 

mundial e sua grande importância econômica e biotecnológica, utilizadas em processos 

aplicados em uma ampla variedade de atividades industriais, usadas para produção de 

biocombustíveis, de alimentos, papel e celulose, ração animal, cervejarias, detergentes, têxtil e 

farmacêuticos, sendo o Brasil um importador de enzimas, porém apresenta um uso reduzido na 

produção industrial que utiliza processos enzimáticos (KIRK et al., 2002; MONTEIRO e 

SILVA, 2009). Levando-se em conta no que tange os fatores que favorecem as condições de 

melhor atuação e suas propriedades cinéticas e físico-químicas, das vantagens pode-se citar: 

alta especificidade na reação; não são consumidas durante o processo; aumentam a velocidade 

das reações por diminuírem a energia de ativação; são biodegradáveis; reduzem o impacto 

ambiental; são estéreo-seletivas e atuam em pH e temperaturas brandas (MONTEIRO e SILVA, 

2009). 

Apesar das vantagens das enzimas nos processos industriais, algumas desvantagens são 

observadas em relação os perfis de temperatura e pH, que podem provocar mudanças 

conformacionais e mudanças nas forças intramoleculares nas estruturas das proteínas o que 

pode levar a efeitos desestabilizantes e a sua desnaturação (FONSECA, LÚBIA CRISTINA et 

al, 2006). Portanto, o grande interesse das indústrias e o principal desafio para degradação da 

biomassa lignocelulósica é reduzir o custo dos coquetéis enzimáticos que chegam a ter cerca de 

20 substâncias contendo os três grupos de celulases (EnG, ExG, BG), o aumento da produção 

em grandes escalas com maior eficiência catalítica, maior estabilidade para cada processo 

específico com enzimas mais tolerantes aos processos industriais, consequências que 

reduziriam o preço das enzimas e consequentemente o etanol de 2G (EMBRAPA, 2014). 

A primeira celulase tradicional utilizada em produção industrial foi encontrada no fungo 

de Trichoderma reesei, tal arquétipo ajudou a compreender melhor o sistema em estudo das 

celulases, uma excelente revisão da aplicabilidade das celulases é vista em (CASTRO E 

PEREIRA JR, 2010). O uso de enzimas robustas em processos biotecnológicos possui atrativos 

superiores das celulases tradicionais, por sua capacidade de operar em ambientes extremos e de 

se adequar às condições adversas por um longo período de tempo, nos quais fatores como a 

temperatura e a ampla faixa de pH e altas taxas de hidrólise do substrato ganham uma gama de 

aplicações tecnológicas (GOMES et al, 2007). Por está razão, a alta estabilidade das enzimas 

tem grande relevância industrial. 
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2.6 O potencial biotecnológico das celulases de organismos extremófilos 

As celulases de organismos extremófilos são capazes de crescer em ambientes extremos 

(alta pressão, acidez, etc) de alta concentração de sal (halófilas) e sob condições altamente 

alcalinas, (ADAMS, MICHAEL WW, 1993; VIEILLE, CLAIRE e GREGORY J. ZEIKUS, 

2001) e, portanto, são considerados candidatas ideais para processos biotecnológicos 

(SRIVASTAVA, NEHA, et al, 2017). 

A classificação das celulases termoestáveis varia de acordo com as condições de um 

ambiente geotermicamente estável, considerando o mínimo de temperatura para crescimento 

entre 20 ºC e o máximo 55 ºC para celulases termófilas (temperatura ótima na faixa de 40 e 50 

ºC) em que encontramos os organismos pertencentes ao Domínio Eucarioto dos fungos 

filamentosos e Domínio Bacteria e Archaea. Os microrganismos termófilos moderados são 

capazes de crescer em temperaturas ótimas de 65 a 85 ºC. E os microrganismos hipertermófilos 

pertencentes ao Domínio Archaea a temperatura ótima varia entre 85 até 110 ºC (LASA, IÑIGO 

& JOSÉ BERENGUER, 1993). 

 De maneira geral, a aplicação dessas enzimas termoestáveis apresentam vantagens 

extras em processos biotecnológicos (DELATORRE, et al, 2014) por reduzir a contaminação 

por microrganismos mesófilos (PALMA-FERNANDEZ, 2002; HAKI & RAKSHIT, 2003), e 

por aumentar a velocidade da reação devido a redução da viscosidade e o aumento do 

coeficiente de difusão dos substratos (NASCIMENTO. WCA, 2004). 

2.6.1 As características das celulases de microrganismos halófilos 

Os microrganismos halófilos possuem ótimos potenciais (EICHLER, JERRY, 2001; 

YIN J., 2015). Esses organismos são capazes de sustentar o equilíbrio osmótico e viver com pH 

e temperaturas extremas em ambientes hipersalinos, com concentrações salina mais elevadas 

que água do mar (3,5%), (DASSARMA & P. ARORA, 2001) e que variam suas concentrações 

de NaCl de 1 a 30% (0,2 – 5,2 M), classificados no Domínio Archea (AMOOZEGAR, 

MOHAMMAD ALI, et al, 2017). Sua melhor atividade em concentrações salina é estabelecida 

também pelo aumento de resíduos de aminoácidos carregados, tais como os resíduos ácidos na 

superfície da proteína e um baixo teor de resíduos de aminoácidos hidrofóbicos (LANYI JK, 

1974; TADEO et al, 2009). 

Essas enzimas são intrinsecamente estáveis e dada função é determinada pelas 

interações entre o núcleo e os resíduos carregados da superfície da proteína com o solvente, na 
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qual a proteína é dissolvida, competindo com os íons do sal, fazendo com que as camadas de 

hidratação dos resíduos hidrofílicos ligados às moléculas de água permaneçam expostos na 

superfície da proteína, minimizando seu contato (PAUL S et al, 2008, ENACHE., et al, 2010).   

Em uma concentração elevada de sal, as enzimas não-halófilas podem sofrer alteração 

em sua conformação, estabilidade e baixa atividade, razão dada ao efeito que os íons exercem 

sobre a estrutura da água na camada de hidratação da superfície da proteína (KARAN et al, 

2012). A água é um ponto essencial na função biológica da proteína, preservando sua estrutura 

nativa evitando sua agregação e precipitação. 

As enzimas de microrganismos halófilos executam funções enzimáticas parecidas com 

seus homólogos não-halófilos, no entanto em condições de alta concentração de sal exibem 

propriedades substancialmente diferentes, em que a função e a estrutura das proteínas são 

afetadas por perturbações entre interações eletrostáticas dos aminoácidos carregados, perdendo 

sua atividade em concentrações baixas de sal, sendo insuficientemente hidratadas, devido o fato 

da água ser removida por resíduos hidrofóbicos na superfície da proteína (IRIMIA, et al, 2003). 

A elevada carga negativa da superfície das proteínas halófilas, torna-as mais flexíveis em altas 

concentrações de sal, enquanto que as não-halófilas torna-se mais rígidas. A carga da superfície 

é neutralizada por íon-dipolo, os íons ficam circundados pelas moléculas de água, sendo 

fortemente hidratados (MEVARECH et al, 2000). 

Por outro lado, os efeitos dependem da natureza química da dissociação dos sais, e 

geralmente os efeitos dos íons da série de Hofmeister são observados para alta concentração (> 

1M) (BALDWIN RL, 1996;SEDLÁK E, 2008; ORTEGA., et al 2011). 

2.7 A estabilidade das proteínas termoestáveis 

Há um grande interesse de se utilizar celulases para a produção de biocombustíveis sob 

suas condições de melhor atuação. A busca de celulases termoestáveis que possam acelerar os 

processos industriais e que tragam viabilidade econômica nos processos de produção de 

biocombustíveis, facilitando as reações com o aumento de temperatura e estabelecendo 

elevadas atividades e consequentemente o aumento da estabilidade seria de grande potencial 

(KHELIL, OMAR & BENAMAR CHEBA, 2014). 

A função biológica das celulases termofílicas e hipertermófilas, principalmente pelo 

domínio Archae, tendem acelerar reações, sendo fontes de biocatalisadores capazes de manter 

sua atividade catalítica e conformação estrutural sob diferentes condições de reações 

bioquímicas e ainda apresentam características relevantes para que uma aplicação industrial 
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viável. A estabilidade depende do ambiente molecular ao redor da proteína, da natureza dos 

íons e das interações eletrostáticas com os grupos funcionais dos resíduos de aminoácidos na 

superfície da proteína (AWANISH KUMAR., et al 2017). 

A relação entre a estabilidade térmica e o poder catalítico das celulases está 

correlacionada com a energia livre (ΔGB) que contribuem para a especificidade e a catálise, de 

acordo com os grupos catalíticos de cada enzima, mediada também pela superfície molecular, 

associados a energia química que caracteriza a termodinâmica e o estado conformacional da 

proteína nativa. A influência da temperatura e o pH são importantes parâmetros na manutenção 

da atividade catalítica, na estabilidade da proteína e retenção da atividade durante o tempo. As 

condições extremas são considerados agentes desnaturantes no qual a proteína perde a sua 

estrutura tridimensional (3D) e função (MADIGAN, 2004). 

Para que uma enzima seja ativa é fundamental que ela mantenha a sua estrutura 3D sob 

condições ideais, e para que isso ocorra, é preciso gerenciar a conformação espacial das enzimas 

e as funções estruturais da molécula que são caracterizadas pelo alto grau de entropia 

conformacional junto com as interações químicas que contrabalançam esses efeitos e 

estabilizam a conformação nativa da proteína (NELSON, DAVID L, 2014). Tais efeitos são 

mantidos, pelas ligações hidrogênio, interações hidrofóbicas (entre aminoácidos apolares 

internos) e hidrofílicas (entre aminoácidos polares na superfície), interações eletrostáticas pelas 

forças iônicas (entre aminoácidos com cargas opostas), forças de van der Waals e ligações 

dissulfeto, evitando assim a perda de estabilidade e desnaturação proteica causada pela 

interferência das forças de atração e repulsão entre os grupos de aminoácidos dentro da estrutura 

molecular (NELSON, DAVID L, 2014). 

A estrutura secundária das proteínas descreve o tipo de interação atômica entre suas 

estruturas espaciais pela rotação livre, que são determinadas de acordo com a posição de cada 

resíduo de aminoácido, importante para estabelecer interações entre cadeias laterais dos 

aminoácidos de regiões propensas ao desdobramento, que são determinantes para sua 

estabilidade. Essas regiões normalmente são localizadas perto da superfície da molécula o que 

explica a importância da região superficial para a estabilidade catalítica da proteína (KUMAR, 

C.G.; PARRACK, P, 2003). 

Considerando os mecanismos que integram os fatores físicos e termodinâmicos, é 

possível definir a termoestabilidade por fatores associados à estrutura da molécula, como a 

liberdade de movimento das moléculas em solução. Levando à rigidez e ao dobramento; entre 

eles a camada de solvatação das moléculas da água, que desempenham um papel crítico na 
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função biológica das proteínas, ligadas ao aumento de ligações hidrogênio e maior formação de 

pontes salinas entre grupos carregados e o efeito hidrofóbico, que podem exercer tanto efeito 

estabilizante quanto desestabilizante (SCANDURRA, ROBERTO, et al, 1998). 

2.8 As glicosil hidrolases da família 5 (GH5) 

O banco de dados CAZy (Carbohydrate-Active enZYmes Database, 

http://www.cazy.org/Citing-CAZy.html) classifica  as celulases como glicosil hidrolases (GH) 

com base em propriedades estruturais e de sequência. As enzimas de GHs ativas são atualmente 

divididas em 148 famílias, de acordo com o CAZy no banco de dados. As endoglucanases são 

classificadas na família das GHs 5, 6, 7, 8, 9, 12, 44, 45, 48, 51, 61, 74 e 124. 

As celulases da família GH5 são de uma grande variedade taxonômica (archaeas, 

bactérias e fungos), e compartilham especificidades e uma série de estabilizações capazes de 

suportar temperaturas acima de 90° C, possuem cerca de 21 atividades funcionais e estruturais 

(ECs, 3.2.1.4; 3.2.1.91; 3.2.1.21, entre outras) que acolhe variadas reações enzimáticas com 

características descritivas visto em dados experimentais (NAGANO., et al, 2002; 

ASPERBORG, HENRIK, et al, 2012; GEERTZ-HANSEN, et al, 2017). (Essa família 

compartilha de uma dobra estrutural, o Triose fosfato isomerase (TIM) visto na figura 10, o 

que sugere que esta estrutura facilita mais a termoestabilidade (VIJAYABASKAR, MS & 

SARASWATHI VISHVESHWARA, 2012)). 

Figura 10: Dobrada estrutural de uma proteína GH5, TIM mostrada de dois pontos diferentes, em (A) as três 

interfaces de estrutura secundária e em (B) os sítios catalíticos. Adaptado de VIJAYABASKAR, MS & 

SARASWATHI VISHVESHWARA, 2012. 

  

  

As GHs catalisam a hidrólise de uma ligação glicosídica (tipo β-1,4, β-1,3 e β-1,6) e 

atuam sobre o seu substrato por um mecanismo de deslocamento duplo, descrito originalmente 

por Dan Koshland como mecanismo de inversão ou retenção (que se diferem pelo arranjo 

http://www.cazy.org/Citing-CAZy.html
http://www.cazy.org/Citing-CAZy.html
http://www.cazy.org/Citing-CAZy.html
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espacial do oxigênio glicosídico). As GH5, atuam com o mecanismo de retenção, que ocorre 

através de uma catálise ácida que requer a assistência ácido/básica de dois resíduos da cadeia 

lateral dos aminoácidos. No sítio ativo, é encontrado um doador de próton e um nucleófilo/base 

as quais são responsáveis pela reação, geralmente utilizam aspartato e glutamato, conforme 

citado no banco de dados CAZy (http://www.cazypedia.org/index.php/Koshland_double-

displacement_mechanism#bibkey_1) 

A descrição do mecanismo de catálise das GHs é mostrado na figura 11. 

O mecanismo de inversão ocorre quando há espaço para a molécula de água penetrar a 

região dos resíduos catalíticos, a enzima glicosil é atacada por água, um resíduo ácido/base 

desprotonado age como base e desprotona a molécula de água enquanto o resíduo de ataque 

nucleofílico ataca o intermediário enzima-glicosil, a distância média entre os resíduos é de 10 

Å (DAVIES & HENRISSAT, 1995; VUONG, THU V & DAVID B WILSON, 2010). 

Figura 11: Mecanismo de catálise das glicosil hidrolases (GH), inversão e retenção, envolvendo um intermediário 

covalente enzima-glicosil. AH: resíduo catalítico ácido, B- : resíduo catalítico básico, Nuc: nucleófilo e R: 

derivado carboidrato. HOR*: nucleófilo exógeno, geralmente uma molécula de água. Adaptado de (VUONG, THU 

V & DAVID B WILSON, 2010. 

 

No mecanismo de retenção a catálise é mais comumente envolvida em duas etapas, 

como glicosilação (por ácido) e posteriormente como deglicosilação (por base), o resíduo 

catalítico ácido/base doa um próton para o oxigênio glicosídico enquanto que o resíduo 

nucleofílico forma uma ligação covalente com o centro anomérico formando um intermediário 

de enzima-glicosil, em que a distância dos resíduos catalíticos define a reação, a distância média 
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para o mecanismo de retenção entre os resíduos é de 5,5 Å (DAVIES & HENRISSAT, 1995; 

VUONG, THU V & DAVID B WILSON, 2010). 

2.8.1 As GH5 e o [EMIM] Ac 

As celulases de vários organismos das GH5s mostram tolerância díspares em crescentes 

concentrações de [EMIM] Ac, e tais comportamentos podem estar associados com a 

composição de aminoácidos na superfície da proteína (BURNEY, PATRICK., et al, 2015). As 

enzimas estudadas neste trabalho são consideradas alvos importantes para o melhoramento da 

atividade enzimática no pré-tratamento da biomassa com LI. Estudos mostraram que a atividade 

enzimática das celulases GH5 com os LIs [EMIM] Ac, [EMIM] Cl e [BMIM] Cl tiveram um 

melhor rendimento em suas concentrações (ZHANG, TAO, et al 2011; JAEGER.,et al, 2015). 

Um estudo das propriedades macroscópicas (atividade e temperatura) realizado por 

DATTA (DATTA, SUPRATIM., et al, 2010) com as celulases de Thermotoga maritima , 

Pyrococcus horikoshii e Hypocrea jecorina na presença de [EMIM] Ac em três concentrações 

diferentes, levantou a hipótese que as enzimas termófilas e hipertermófilas toleram mais a 

presença de LI, devido a um maior número de pares iônicos (aminoácidos com carga), tais pares 

são capazes de formar pontes salinas que estabilizam as proteínas em alta temperatura. Os 

ensaios foram realizados na temperatura conforme mostrado na tabela 1, nas concentrações de 

5%, 10%, 15%, 20% e 50% de LI. A atividade das enzimas na presença de LI é observada na 

figura 12. 

Tabela 1: Classificação das celulases de acordo com sua termoestabilidade e pH. (DATTA, SUPRATIM., et al, 

2010). 
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Figura 12: A hidrólise enzimática de celulases ativas em 2% de CMC (carboximetilcelulose) em 0-50% de EMIM 

Ac. Na linha transversal a celulase de Hypocrea jecorina, na linha opaca Thermotoga maritima e na linha horizontal 

a celulase de Pyrococcus horikoshii. As atividades específicas são relatadas em percentagens de atividade residual, 

em LI e enzima livre com atividade de 100%. As barras de erro indicam o desvio padrão (DATTA, SUPRATIM., 

et al, 2010) 

 

 

Com base nisso, cinco enzimas foram escolhidas, as celulases de endoglucanases; de 

Thermotoga maritima (TMA), Pyrococcus horikoshii (PHO), Thichoderma reesei (TRR), 

Fervidobacterium nodosum (FNO) e a Ganoderma lucidum (GAL) (tabela 1). 

2.9 Dados estruturais das celulases 

Considerando que a estrutura de uma proteína é especificada por sua sequência de 

aminoácidos, seu elevado poder catalítico e sua especificidade quanto às cargas e as 

características hidrofílicas e hidrofóbicas. Descreveremos as celulases e suas regiões com 

características relevantes, dentre elas a conformação do sítio ativo, resíduos catalíticos e a 

superfície eletrostática. 

2.9.1 A celulase de Thermotoga marítima – 353K (≅ 79,85 0C) 

 A T. maritima é uma espécie de bactéria heterotrófica conhecida por resistir a altas 

temperaturas, hipertermófila (BLAMEY., et al, 1994; RAHMAN., et al, 2002). Considerada 

excelente enzima para aplicações industriais, possui atividades endoglucanase e exoglucanase 

(EVANS, B.R., et al, 2000). Os resíduos catalíticos, E136 e E253 são dados como os principais 

dos sítios catalíticos importantes na reação de catálise, tais são capazes de hidrolisar hidratos 

de carbono que resultam de ligação glicosídica. 
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2.9.2 A celulase de Pyrococcus horikoshii – 368K (≅ 94,85 0C) 

P. horikoshii é uma archaea halófila, heterotrófica e hipertermófila, possui atividade de 

endoglucanase capaz de hidrolisar a celulose em altas temperaturas (LIPP, et al, 2008; BAUER, 

et al, 1999). Tem como os principais resíduos do sítio catalítico, E201 e E342, importantes na 

reação de catálise (KIM, HAN-WOO & KAZUHIKO ISHIKAWA, 2011). 

2.9.3 A celulase de Thichoderma reesei – 310K (≅ 36,85 0C) 

T. reesei é um fungo mesófilo e filamentoso, importante na produção de celulase 

comercial e industrial, é uma referência para celulase e água (SEIBOTH, et al, 2011). É um 

anamorfo do fungo de Hypocrea jecorina, capaz de produzir celulases das três classes, 

importantes na produção de biocombustíveis (LEE, TONI et al, 2011). Entre os resíduos do 

sítio catalítico destacam-se E148 e E259. 

2.9.4 A celulase de  Fervidobacterium nodosum – 368K (≅ 94,85 0C) 

F. nodosum é uma bactéria hipertermófila capaz de produzir endoglucanase, de 

aplicações industriais útil para a hidrólise de celulose e hemicelulose, para a conversão da 

biomassa em biocombustíveis (WANG, YUGUO., et al, 2010). Os resíduos catalíticos E167 e 

E283 no sítio catalítico proporcionam um microambiente de catálise. 

 

2.9.5 A celulase de Ganoderma lucidum – 330K (≅ 56,85 0C) 

G. lucidum é um macrofungo onde é utilizado como cogumelo medicinal, pertence ao 

grupo saprófito, produz endoglucanases capazes de decompor a biomassa lignocelulósica. A 

celulase é uma hipertermófila e possui ótimas propriedades para aplicações industriais 

(D’SOUZA., et al, 1999). Os resíduos catalíticos E164 e E276, compõem as redes de interação 

no sítio catalítico (LIU, GUIZHI., et al, 2016). 

As celulases termoestáveis apresentam uma composição de aminoácidos responsáveis 

por interações, tais como pontes salinas, redes de íons e ligações hidrogênio, e essas são 

características cruciais das GH5s. Uma vez que as proteínas termoestáveis (termófila e 

hipertermófila) são semelhantes às proteínas mesófilas, ou seja, geralmente compostas da 

distribuição similar dos resíduos de aminoácidos. 
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3 OBJETIVOS 

 

 O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar a estabilidade das celulases  de 

Thermotoga maritima, Pyrococcus horikoshii, Trichoderma reesei, Fervidobacterium nodosum 

e a Ganoderma lucidum sob o efeito de  diferentes concentrações do líquido iônico, acetato de 

1-etil-3-metilimidazol [EMIM] Ac em diferentes temperaturas através de métodos 

computacionais. 

3.1 Objetivos específicos  

 Comparar através de análises de simulação de dinâmica molecular as principais causas 

da perda de estabilidade das celulases de acordo com sua termoestabilidade; 

 Investigar os efeitos da temperatura na resistência das celulases, mesófila, termófilas e 

hipertermófilas, por simulações de DM com água; 

 Analisar o efeito de diferentes concentrações de LI em celulases, sob o impacto da 

temperatura; 

 Verificar a resistência das celulases em uma temperatura mais alta sob diferentes 

concentrações de água e LI; 

 Verificar a estabilidade das celulases através de medidas de RMSD, RMSF, análise da 

estrutura secundária, número de ligações hidrogênio, área da superfície ao solvente, 

número de pontes salinas, ciclo de vida das ligações hidrogênio e das pontes salinas; 
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4 MÉTODOS 

 

A aplicação de métodos computacionais utilizando ferramentas da bioinformática, vem 

adquirindo uma importância crescente em áreas como biologia, química, física e farmácia. 

Consideradas complementares aos meios experimentais, as simulações computacionais podem 

fornecer um papel importante nos estudos mostrando simplicidade e acurácia. Essa técnica 

permite monitorar, em escala atômica mudanças conformacionais e estruturais de forma 

quantitativa, que são confrontadas com os dados experimentais (VERLI, 2014). 

Simulação de DM é uma das técnicas computacionais mais versáteis no estudo da 

estrutura de sistemas biológicos. Utilizada para estimar o equilíbrio, as propriedades e o 

comportamento dinâmico de um sistema molecular simulado (VERLI, 2014). Considerando 

como base a influência de um campo de força que descrevem os movimentos dos átomos, 

moléculas ou partículas de acordo com as leis de Newton, calcula-se as coordenadas e 

velocidades de cada átomo sob influência de forças harmônicas ou elásticas, monitorando-se a 

variação da estrutura molecular como função do tempo e as propriedades da molécula 

envolvidas no sistema em estudo (U.BURKERT, N.L ALLINGER, 1982; H.-D HOLTJE., et 

al, 2003) 

Com isso, alguns parâmetros como temperatura, pressão e o tipo de ensemble, volume, 

temperatura, energia interna, entropia, energia livre, etc, são tomados na medida que a 

simulação for executada sobre a evolução temporal de cada átomo, descrevendo de forma 

clássica a interação entre as unidades atômicas por meio de algoritmos numéricos, calculando 

propriedades macroscópicas com base em propriedades microscópicas (VERLI, 2014). 

4.1 Obtenção da estrutura inicial da celulase 

Para darmos início às simulações de DM, fez-se necessário a estrutura inicial das 

proteínas alvos, obtidas a partir de dados experimentais retirados do banco de dados Protein 

Data Bank (PDB), utilizando difração de Raios-X. São as celulases de; Thermotoga maritima 

(PDB ID: 3AMD), Pyrococcus horikoshii (PDB ID: 3AXX), Trichoderma reesei (PDB ID: 

3QR3), Fervidobacterium nodosum (PDB ID: 3RJX) e a Ganoderma lucidum  (PDB ID: 

5D8W). 

O PDB é um banco de dados online, com informações sobre as estruturas em 3D de 

proteínas determinadas experimentalmente. Cada estrutura publicada no PDB recebe um 

identificador alfanumérico de quatro caracteres (PDB ID) (BERMAN et al., 2003). Os arquivos 
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estruturais foram vistos usando um software de visualização molecular, o PyMOL (DELANO 

et al., 2005) e o VMD (HUMPHREY et al.,1996). 

Cada estrutura do PDB contém uma série de informações e para os cálculos de dinâmica 

se fez necessário eliminar toda informação extra, mantendo-se apenas as coordenadas de cada 

celulase que foi usada. Importante ressaltar, que a maioria das estruturas de Raio-X não inclui 

átomos de hidrogênio, devido à sua baixa densidade eletrônica para ser detectada no 

experimento. Como a DM necessita das coordenadas de todos os átomos, adicionamos átomos 

de hidrogênio ao arquivo, convertendo o nome dos átomos para o padrão do campo força 

AMBER, com o arquivo preparado para uso em tleap, usamos o script pdb4amber mais o 

arquivo gerado pelo PDB2PROPKA (DOLINSKY, et al., 2004). 

O pdb4amber é um programa incluído no pacote de software para DM AmberTools14 

(http:ambermd.org/AmberTools), esse programa analisa os arquivos, remove moléculas de 

água e adiciona átomos de hidrogênio em seus locais ideais, separando os resíduos extras e 

reordenando os átomos (CASE, DAVID., et al, 2014). 

Para verificar os aspectos que ressaltam a atividade catalítica das enzimas e a forma que 

se relacionam com as estruturas, realizamos a análise da superfície eletrostática utilizando o 

servidor PDB2PQR (DOLINSKY, et al., 2004) e o programa de cálculo APBS (UNNI, 

SAMIR., et al, 2011) que gerou um mapa eletrostático visualizado pelo programa CHIMERA 

(PETTERSEN, ERIC F., et al, 2004). 

Considerando que as cinco celulases são da mesma família, porém de organismos 

distintos, foi feito o alinhamento pelo PyMol e em seguida o alinhamento entre as estruturas. 

Utilizamos o BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), que é uma ferramenta online do 

NCBI (National Center for Biotechnology Information), para identificarmos os valores de 

identidade e similaridade entre as sequências das proteínas (BENSON., et al, 2013), que servem 

de métricas para uma avaliação estatística dos resultados. Dados como critérios, valores para 

identidade é considerado a ocorrência de um mesmo resíduo na mesma posição entre as 

sequências alinhadas, e valores para similaridade é considerado o pareamento das sequências 

alinhadas de um mesmo resíduo na mesma posição entre as sequências alinhadas, considerando 

as características físico-químicas semelhantes (ALTSCHUL, S.F et al, 1990; BAS, D. C., 

ROGERS, D.M, et al, 2008). 

O próximo passo, antes de iniciar a simulação, foi prever o estado de protonação dos 

resíduos ionizáveis das proteínas, através de cálculos de valores de pka para resíduos de 

aminoácidos. O estado de protonação dos resíduos de aminoácidos foi determinado usando os 
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servidores PDB2PQR e PROPKA (DOLINSKY, et al., 2004; BAS et al., 2008), com base nas 

ligações hidrogênio favoráveis, energias locais e valores de pKa, de acordo com o pH ótimo 

mostrados na tabela 1. Os resultados foram avaliados utilizando o programa VMD com base no 

output (.pqr) gerado pelo servidor. 

4.2 Dinâmica molecular (DM) 

A descrição conformacional da DM baseia-se nas forças que atuam sobre cada átomo 

em um determinado campo de força, através de uma função de energia potencial que descreve 

os potenciais de interação entre as partículas e a rotação em torno das ligações químicas, as 

forças de dispersão, atração e repulsão eletrostática (W.F. VAN GUNSTEREN, H.J.C. 

BERENDSEN, 1990). Baseada em um compromisso entre acurácia e simplicidade, a DM é 

complexa o suficiente para uma análise precisa e realista da estrutura e da dinâmica do sistema. 

Num campo de força empírico, os átomos são representados como esferas de van der 

Waals com cargas parciais em seu centro. Os parâmetros para essa representação atômica são 

obtidos a partir de informações experimentais e cálculos quânticos sobre pequenas moléculas. 

Essa representação é introduzida em uma função de energia potencial de todo sistema, é 

possível separar as funções em etapas que incluem a descrição de átomos ligados, no qual os 

comprimentos das ligações químicas (ângulos de ligação e ângulos diedros) são descritas por 

potenciais harmônicos, obedecendo a lei de Hooke para um sistema de massas unidas por 

molas; e uma descrição do sistema rotacional das ligações, seus mínimos de energia para a 

torção e sua liberdade de rotação. E termos que descrevem interações entre átomos não ligados, 

levando em conta as forças de dispersão, indução dipolar e atrações e repulsões eletrostática. 

A lei de Hooke pode ser dada pela seguinte expressão, onde F é a força e x o estiramento 

da mola:  

 

Equação 1 
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4.2.1 Átomos ligados 

A ligação covalente entre um par de átomos i-j é definida pelo potencial harmônico 

abaixo: 

 

Equação 2 

onde Kb é a constante de Hooke associada a ligação química específica, rij é o comprimento de 

ligação em um instante qualquer e r0 é o comprimento de equilíbrio da ligação. 

Para os estados vibracionais dos ângulos formados por três átomos ligados 

consecutivamente i-j-k, Kɵ é a constante de mola para a restituição ao ângulo de equilíbrio θ 0 

entre duas ligações consecutivas, sendo o potencial harmônico angular descrito na equação 

abaixo:  

 
                                                                      Equação 3 

 

Para reforçar a coplanaridade ou a estrutura tridimensional entre os átomos mantidos 

pela sequência i-j-k-l emprega-se o potencial diedral impróprio (potencial harmônico), na forma 

de equação abaixo:  

 

Equação 4 

 

onde Kϕijkl é a constante de Hooke, ϕijkl o ângulo entre os planos e ϕ0 é o ângulo de equilíbrio. 
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A rotação em torno das ligações químicas é considerada por um termo torcional na 

maioria dos campos de forças, ao qual se refere por um potencial diedral próprio. Ele descreve 

a simetria rotacional das barreiras e mínimos de energia para a rotação de cada ligação química, 

descrito na equação abaixo, 

 

 

Equação 5 

 

onde Kϕ é a constante que define a altura da barreira de rotação, n é o número de mínimos para 

a torção de uma ligação química específica, ϕ é o ângulo diedral para a ligação central em uma 

sequência de quatros átomos e δ é o ângulo de fase para 180 graus ou zero. 

4.2.2 Átomos não ligados 

Após a descrição de cada termo em separado, a construção da função energia potencial 

total é definida incluindo a interação entre átomos não ligados covalentemente representados 

pelo potencial de Lennard-Jones e o potencial de Coulomb (VAN GUNSTEREN et al., 1990). 

A energia potencial total V(r) é descrita por: 

 

 
 

Equação 6 

 

onde os três primeiros termos a direita da igualdade correspondem aos potenciais harmônicos 

descritos nas equações 2, 3 e 4 somados sobre Nb ligações químicas, Nϕ oscilações nos ângulos 

entre pares de ligações consecutivas e os Nξ ângulos diedrais impróprios. Na direita da 

igualdade, quarto termo define a função potencial de torção, representando as rotações em torno 
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das ligações químicas define a função potencial de torção, somados sobre Nϕ ângulos diedrais 

próprios, com liberdade de rotação (3600). 

Os últimos termos seguintes, sendo o penúltimo termo o potencial de Lennard-Jones, as 

interações de átomos não ligados covalentemente, que compreende termos de atração de van 

der Waals e de dispersão de London. E o último termo denota o potencial de Coulomb, como 

função a energia potencial eletrostática que varia com a distância de separação entre os átomos. 

Na figura 13 podemos ver a representação do campo de força e seus principais componentes 

das funções potenciais. 

Figura 13: Representação esquemática das principais funções potenciais de um campo de força. (PRATES, 

ÉRICA TEIXEIRA, 2013). 

 

 

As forças resultantes sobre determinados átomos em uma configuração inicial levam 

em conta a soma de um elevado número de interações. As energias envolvidas podem ser muito 

altas devidos às distâncias de ligações não ótimas, espaços não preenchidos na solvatação do 

sistema, etc, gerando tensões locais e, muitas vezes, invalidando o experimento. Para eliminar 

as tensões locais, é necessário empregar métodos matemáticos sobre um conjunto de 

coordenadas através de um protocolo de otimização de geometria, que minimiza a energia 

potencial de um sistema (LEACH, 2001;VERLI, 2010). 

4.2.3 Campo de força e preparação do sistema 

Diante das variáveis da DM, é preciso gerar um arquivo de topologia contendo os 

parâmetros necessários para o cálculo da energia total descrita na equação 6 e 

subseqüentemente cálculo da força resultante sobre cada átomo. Desta forma, dentre os campos 

de força disponíveis, o AMBER 16 (ff16SB) (do inglês Assisted Model Building with Energy 

Refinement) foi escolhido por ser parametrizado especificamente para enzimas, e possuir 
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vantagem por ser escrito para GPU (do inglês, Graphics Processing Unit) (SALOMON-

FERRER et al., 2013) apresentando alto desempenho. 

As estruturas das proteínas foram preparadas com o módulo tleap, parte do pacote 

AmberTools que gerou arquivo de “topologia” com as informações dos parâmetros que foram 

usados pelo campo de força do programa AMBER 16, e solvatadas em uma caixa de simulação 

octaédrica com moléculas de água do tipo TIP3P (do inglês Transferable Intermolecular 

Potentials -3 Points), para descrever as interações moleculares com o solvente dando mais 

proximidade com o ambiente fisiológico (JORGENSEN, WILLIAM L., et al.,1983), 

considerando uma distância 14 Ångstroms desde as extremidades da proteína até a borda da 

caixa e a estratégia denominada “condições periódicas de contorno”. As cargas dos sistemas 

foram neutralizadas com a adição de contra-íons. 

Para o LI, [EMIM] Ac, as diferentes concentrações foram preparadas no PackMol 

(MARTÍNEZ, LEANDRO., et al, 2009) usando a razão da massa (em vez de volume) para 

gerar as proporções de 50% LI e 15% LI complementadas com moléculas de água. Essa é uma 

aproximação razoável pois a densidade do [EMIM] Ac é 1.027 g/cm3 (SIGMA-ALDRICH) 

que é próxima da densidade da água (1.0 g/cm3). Para sermos consistentes as caixas proteína-

LI nas diferentes simulações tiveram os mesmos números de átomos, dada a semelhança das 

proteínas. Inicialmente as proteínas foram solvatadas em uma caixa d'água octaédrica com 85 

Ångstroms de lado, centralizada nas enzimas, sendo o número de moléculas de água 

contabilizado e as proporções das concentrações de água-LI foram definidas de acordo com a 

massa, figura 14. 

Os parâmetros para o [EMIM] Ac foram derivados do AMBER force-field 1.7 (GAFF). 

As cargas foram ajustadas com o RESP (do inglês Restrained ElectroStatic Potential), método 

que baseia-se em um mapa de potencial eletrostático que circunda as moléculas restringindo as 

cargas de acordo com sua magnitude relativa, uma carga atômica ideal (BAYLY, C.I., 

P.CIEPLAK., P.A KOLLMAN, 1993, WANG, JUNMEI et al, 2000), após otimizar as 

geometrias com o método quântico Hartree-Fock na base 6-31g (ZHANG, Y & E.J MAGINN, 

2012) para consistência com o campo de forças AMBER/GAFF, usando programa Gaussian 09 

(FRISCH, M.J., G.W.TRUCKS, D.J FOX, 2009). 
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Figura 14: Caixa de simulação octaédrica feita no VMD, [EMIM] Ac em 15% e a celulase PHO. 

 

 

4.2.4 Condições periódicas de contorno 

Durante as simulações de DM é necessário que o sistema molecular seja acomodado em 

uma caixa de forma geométrica, não deixando nenhum vácuo dentro do intervalo de interação, 

evitando artefatos na superfície. O espaço tridimensional entre as biomoléculas e o solvente, é 

definido pelo tamanho de caixa e a quantidade de solvente inserido (figura 15). As formas mais 

comuns são as caixas cúbica, octaédrica e dodecaédrica. As condições periódicas eliminam os 

efeitos de borda da caixa de simulação, de forma que se um átomo atravessa a fronteira da caixa 

ele emerge na face oposta, fazendo com que o ambiente atômico possa ser considerado infinito 

(VERLI, 2014). 
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Figura 15: Representação das condições periódicas de contorno em uma simulação por DM. Somente a caixa 

central é simulada, enquanto que as réplicas garantem a continuidade do sistema, isto é, ausência de contato das 

moléculas com o vácuo (VERLI, 2014). 

 

 

4.2.5 Otimização de geometria 

Depois das informações sobre o sistema, coordenadas iniciais e topologia, seguimos 

para minimização de energia do sistema ou otimização de geometria. A partir desta etapa, 

simulações são realizadas até que a estabilidade do sistema seja alcançada e devidamente livre 

de restrições. O protocolo para a minimização de energia utilizado para as enzimas consistiu de 

três etapas: a primeira etapa foi impor restrições de posição para a proteína, minimizando a 

energia da água e íons. Na segunda etapa, as restrições de posição foram realizadas para o 

Backbone (Cα,C,N) da proteína minimizando a energia da água, dos íons e das cadeias laterais 

dos resíduos de aminoácido. Na terceira etapa as restrições de posição foram para os átomos 

pesados do sistema. 

A minimização de energia ou otimização de geometria permite que encontremos um 

conjunto de coordenadas que possam minimizar a energia potencial molecular ajustando as 

posições atômicas e relaxando as distorções nos comprimentos das ligações químicas, nos 

contatos de van der Waals e nos ângulos entre as ligações químicas. O procedimento básico é 

reduzir possibilidades de choque estérico e incoerências geométricas, que em altas energias 

resultam em um grande aumento da energia cinética nas ligações o que pode levar à 

“distorções” da molécula na região destas tensões. Ou ainda pode resultar no desenovelamento 

proteico, prejudicando os resultados. 
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Normalmente, dois métodos são utilizados para minimizar a energia de uma estrutura: 

os mais utilizados são steepest descent e gradientes conjugados, sendo que o primeiro método 

converge baixando rapidamente a energia longe do mínimo, otimizando as forças resultantes 

sobre um átomo. O método de gradientes conjugados utiliza o valor do gradiente obtido no 

passo anterior para determinação do gradiente do passo seguinte, fornece uma convergência 

rápida para as configurações distantes de um mínimo de energia através da informação da 

função de energia entre as interações, o aumento da energia cinética, essas forças podem resultar 

à “uma explosão” durante a simulação de DM, ou ainda temperaturas elevadas que causam 

desnaturação e dissociação molecular. Desta forma o sistema combina ambos os métodos para 

um refinamento final da minimização de energia. 

Assim, os sistemas analisados passaram por 2.000 passos de steepest descent para 

aproximação do mínimo energético e outros 48.000 passos de gradientes conjugados. O método 

PME foi utilizado para o tratamento das interações eletrostáticas de longo alcance  (DARDEN 

et al., 1993). 

4.2.6 Equilíbrio do sistema 

As simulações de DM foram realizadas como dinâmica de Langevin com frequência de 

colisão de 2.0fs (BERENDSEN, HERMAN JC, et al, 1984). Nesta etapa o sistema é aquecido 

gradualmente à temperatura que se quer simular, o aquecimento é feito a volume constante, até 

que o sistema esteja em equilíbrio. Inicialmente, foi feito um breve aquecimento até 100 K no 

ensemble NVT (número de partículas ‗N‘, volume ‗V‘ e temperatura ‗T‘ constantes), e até a 

temperatura alvo 310 K no ensemble NPT (similar ao NVT, porém com a pressão 

‗P‘ constante). O acoplamento da temperatura foi feito como o termostato de Berendsen 

(BERENDSEN et al., 1984). 

Neste momento, após o monitoramento dos parâmetros, é iniciada a etapa de produção. 

As simulações de produção nas temperaturas-alvo foram realizadas por 500 ns para os sistemas 

em água. Já para as misturas com LI as simulações foram realizadas em até 100 ns e seguiram 

o mesmo protocolo de equilibração supracitado. 

4.2.7 Produção 

A etapa de produção envolve simulações mais longas para gerar uma quantidade de 

estruturas compatíveis com as condições especificadas à temperatura e pressão constantes. 
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Etapa final da simulação de dinâmica molecular, teremos um conjunto de arquivos de 

trajetórias, do qual analisaremos os resultados. 

As simulações foram efetuadas em três temperaturas diferentes para cada proteína 

310K, 353K e 500K, com proteína em água e em LI. 
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5 ANÁLISES DAS SIMULAÇÕES DE DINÂMICA MOLECULAR 

Neste trabalho, as análises das simulações de dinâmica molecular foram procedidas para 

cada um dos sistemas: proteína-água e proteína-líquido iônico. 

5.1 Desvio da raiz média quadrática (RMSD) 

O RMSD (do inglês Root Mean Square Deviation) é um cálculo que permite comparar 

duas conformações de um dado conjunto de pontos. A análise compara as coordenadas dos 

átomos (excluindo o solvente) medindo a diferença em suas posições ao longo da trajetória. O 

RMSD é indicado para observar a estabilidade, equilibração e flexibilidade do sistema, e pode 

ser calculado sobre todos os átomos dos sistemas, somente pesados ou os átomos de Cα. O 

resultado indica o desvio global da estrutura em relação à conformação de referência. Quanto 

maior for o valor do RMSD maior será a diferença em relação às estruturas iniciais de 

referência. 

O objetivo ao realizar este cálculo foi verificar se já havia equilíbrio ou não nas 

estruturas geradas pela DM. 

5.2 Flutuação da raiz média quadrática (RMSF) 

O RMSF (do inglês Root Mean Square Fluctuation) é um método que leva em 

consideração os movimentos individuais de cada resíduo de aminoácido, tomando como 

referência a flutuação das posições atômicas em relação a estrutura média calculada após a 

simulação de DM. Neste caso pode-se obter um gráfico do desvio ou flutuação conformacional 

de cada resíduo versus a sua posição estrutural. 

5.3 Estrutura secundária 

Esta análise permite demonstrar a tendência de formação ou perda de estrutura 

secundária durante a trajetória de uma simulação, em cada aminoácido, avaliando a consistência 

das estruturas referentes à estabilidade das proteínas sob condições extremas. O cálculo foi feito 

pelo programa CPPTRAJ que utiliza os ângulos phi (ϕ) e psi (ψ) para monitorar a estrutura 

secundária ao longo do tempo. 

5.4 Ligação hidrogênio 

O cálculo é realizado considerando a distância entre os doadores (D) e aceitadores (A) 

de hidrogênio (H) e o ângulo D-H-A. Os grupos doadores de ligação hidrogênio são OH, NH, 
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os aceitadores de ligações hidrogênio são N e O (Oxigênio do OH e o Nitrogênio do NH, 

dependendo da vizinhança, também são aceitadores). As ligações hidrogênio são essenciais na 

manutenção da estrutura das proteínas e podem ocorrer de forma intermolecular, entre duas 

moléculas, ou intramolecular, envolvendo átomos da mesma molécula. 

As ligações hidrogênio são mapeadas de acordo com a distância máxima doador-

aceitador igual a 3,5 Å e ângulo H-D-A menor que 30 graus. 

5.5 Superfície acessível ao solvente (SAS) 

A exposição dos resíduos de aminoácidos ao solvente é calculada gerando uma média 

da área acessível ao solvente. Distinguindo-se área hidrofóbica e hidrofílica, calculando-se as 

áreas médias e desvios durante a dinâmica na qual o contato entre a proteína e o solvente ocorre. 

5.6 Ciclo de vida - ligações hidrogênio e pontes salinas 

As análises de ciclo de vida mostram quanto tempo as ligações permanecem estáveis, 

permitindo identificar o tempo de vida das interações eletrostáticas e o quanto elas afetam a 

estabilidade global das proteínas nas diferentes temperaturas e concentrações dos solventes. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As simulações procuraram reproduzir condições experimentais em escala molecular, 

com foco na termoestabilidade das celulases estudadas, uma vez que são todas da mesma 

família, GH5, mas com atividades catalíticas distintas que variam de acordo com as 

temperaturas e as concentrações dos solventes, concentrações de LI [EMIM] Ac e a água. As 

análises se dividiram em duas etapas, focando em métricas para monitorar as características 

estruturais, indicando o impacto da temperatura e das diferentes concentrações de LI na 

manutenção da estabilidade das celulases. 

As análises foram tomadas conforme os dados da tabela 1, as temperaturas foram de 

310K e 353K de acordo com os dados experimentais de DATTA e seus colaboradores 

(DATTA, SUPRATIM., et al, 2010). Uma simulação à temperatura elevada, de 500K foi 

utilizada para acelerar a observação da resistência conformacional. Todas as proteínas foram 

submetidas as 3 temperaturas. 

Tabela 2: Classificação das celulases de acordo com sua termoestabilidade e pH. (DATTA, SUPRATIM., et al, 

2010) 

 

Das cinco celulases, três serviram de base para o desenvolvimento do presente estudo, 

reproduzidas de JAEGER e seus colaboradores, que são a TMA, PHO e TRR (uma mesófila de 

referência industrial). Utilizamos as sequências de todas as proteínas sem mutação, 

principalmente para TRR, que no trabalho de Jaeger foi nomeada como VIR (Trichoderma 

viride) por apresentar uma mutação em sua estrutura (JAEGER, et al 2015). As outras duas 

celulases foram escolhidas pela similaridade e identidade, sendo elas a FNO e GAL, 

respectivamente TMA e TRR. 

 Realizamos a sobreposição das cinco estruturas e o alinhamento sequencial (figura 16). 

O alinhamento estrutural após a sobreposição das estruturas, revelou a média dos desvios 

mínimos quadrados (RMSD), avaliamos a similaridade conformacional, e a distância entre os 

átomos não passa da ordem de 2,3 Å (HOLM, LISA & SANDER, 1994). Os alinhamentos das 
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sequências foram realizados no programa de alinhamento múltiplo, CLUSTALW 

(THOMPSON et al., 1994), conforme visto na figura 17. A busca de dados das celulases 

escolhidas FNO e GAL partiram das informações referentes a identidade e cobertura que foram 

geradas após o alinhamento local (BLAST) contra o banco de dados (PDB), que apresentaram 

entre TMA e FNO 51% de identidade e 96% em cobertura e para TRR e GAL, 65% de 

identidade e 97% de cobertura, e a sobreposição das estruturas revelou que as estruturas são 

similares. 

Figura 16: Sobreposição das 5 estruturas das celulases e valores do RMSD (Å), dados gerados pelo PyMOL. A), 

B) e C) Alinhamento estrutural entre as três proteínas bases, D) e E) Alinhamento entre as proteínas escolhidas 

para o estudo. Em vermelho TMA, azul PHO, laranja TRR, magenta FNO e verde GAL 
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Figura 17: Alinhamento entre as sequências bases (TMA, PHO, TRR). (B) Entre as duas proteínas similares 

PHO/FNO e TRR/GAL. Sequências submetidas ao programa de alinhamento múltiplo CLUSTALW. A sequência 

fasta foi retirada do PDB junto com seus respectivos IDs 3QR3, 3AMD, 3AXX, 3RJX, 5D8W (Tabela 1). Dos 

símbolos presentes no alinhamento; o asterisco (*) significa que as sequências são idênticas naquela posição; dois 

pontos (:) indicam substituições conservativas e ponto final (.) indicam substituições semelhantes. 

 

 

Neste capítulo nossos resultados foram organizados em duas partes, na primeira as 

análises iniciais das proteínas em água foram um indicador de estabilidade, servindo de 

referência para verificarmos se as estruturas são estáveis sob o impacto da temperatura. Na 

segunda parte, analisamos o efeito de diferentes concentrações de LI em proteínas e finalmente 

uma combinação das duas variáveis. Em cada proteína utilizada, sua estrutura reagiu de acordo 

com sua resistência às temperaturas, tendendo a diferentes comportamentos na presença de 

solventes nos três estados de concentração (100% água, 15% e 50% LI). Das concentrações de 

LI, 15% foi escolhido por propiciar melhor atividade entre as proteínas escolhidas, e 50% por 

levar quase à perda total de suas atividades, segundo os dados da literatura (JAEGER, 2015; 

DATTA, SUPRATIM., et al, 2010). 

Utilizamos um script para os gráficos das análises empregando a linguagem Python. 

6.1 Variação da temperatura sobre as proteínas em água 

As simulações das proteínas nas temperaturas de 310, 353 e 500 K em solvente 100% 

água (e contra-íons) possibilitou verificarmos se as estruturas são estáveis ao longo das 
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simulações de DM e foram tomadas como referência para compararmos com as simulações em 

presença de LI. Por esta razão, com a finalidade de definir as condições nas quais seria avaliado 

o comportamento das celulases os nossos resultados foram comparados com as estruturas 

cristalográficas (SOARES, CLÁUDIO M., VITOR H. TEIXEIRA, & ANTONIO M. 

BAPTISTA., 2003). 

Iniciamos a validação dos modelos demonstrando que a ordem de resistência à 

temperatura faz sentido e reproduz os dados da literatura. 

6.2 Análises sob o efeito da temperatura em proteínas 

6.2.1 Desvio da Raiz Média Quadrática (RMSD) 

A evolução estrutural é um indicador de estabilidade. Iniciamos avaliando a estabilidade 

da estrutura da proteína ao longo de cada simulação em relação ao ponto de partida com RMSD 

(figura 18). Usamos toda a trajetória e consideramos todos os átomos de carbono-α (Cα), a fim 

de observamos algum desvio estrutural que possa interferir na estabilidade, equilibração e 

flexibilidade do sistema. 

As análises das celulases em água, são representadas pelas suas temperaturas conforme 

foi visto na tabela 1. Entre as cincos celulases, GAL (termófila) se comporta com maior 

mobilidade em 310K e a TRR (mesófila) se comporta com maior mobilidade em 353K, 

mostrando aumento no valor do RMSD em torno de 1.8 e 2,0 Å, respectivamente. Esse fato 

pode ser atribuído em relação a variação da temperatura, uma vez que cada proteína possui suas 

condições ótimas. Os resultados das celulases em água mostraram que todas as estruturas 

permaneceram praticamente estáveis, com ΔRMSD (variação do RMSD) <1Å, com a mudança 

de temperatura de 310K para 353K.  
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Figura 18: Valores de RMSD e desvios representando todos os sistemas em água e em concentrações diferentes 

de LI, nas temperaturas de 310 e 353K. No gráfico, os valores do eixo x, representam todos os sistemas de estudo, 

no eixo y os valores do RMSD em Angstrom (Å). Em vermelho em água, azul em 15% de LI e lilás em 50% de 

LI. 

 

6.2.2 Flutuação da raiz média quadrática (RMSF) 

A medição da mobilidade das celulases é representada como uma forma alternativa nos 

cálculos de RMSF com base nos valores do RMSD, esses dados são apresentados na figura 19, 

em diferentes temperaturas em água e em concentrações diferentes de LI, com os valores 

médios da mobilidade de cada resíduo das celulases. Como resultados temos um gráfico do 

desvio ou flutuação conformacional de cada resíduo obtidos em cada passo da simulação de 

DM. O gráfico de RMSF mostrou um pico de flexibilidade em determinadas regiões das 

celulases, mudando de acordo com a variação da temperatura e as concentrações dos solventes. 

Para a celulase TMA PHO e FNO, não houve muita distinção nos valores de RMSF em 

água em ambas as temperaturas, apenas uma maior flutuação em 353K nos dois primeiros 

resíduos de PHO em torno de 5,5 Å, FNO em torno 6,0 Å e na TMA em torno de 4,0 Å. Os 

picos com maiores flutuações foram vistos para TRR em 353K em torno de 5,0 Å e outro pico 

em torno de 6 Å, para GAL houve um pico com maior variação em torno de 4,5 Å em 310K e 

6,0 Å em 353K. As maiores flutuações foram calculadas para TRR e GAL. 
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Figura 19: Valores do RMSF das flutuações estruturais das celulases em água e nas diferentes concentrações de 

LI,  nas temperaturas de 310K e 353K. No gráfico do RMSF, o eixo x representa o número de resíduos e o eixo y 

os valores de RMSF em Angstrom (Å). 

 

 

6.2.2.1 Efeito da temperatura nos resíduos do sítio ativo das celulases em água 

Observando os gráficos das celulases e as regiões com maiores picos de flutuação 

(figura 19), as maiores flutuações foram entre os resíduos do terminal-N e terminal-C, o que já 
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era esperado. Para a celulase TMA em 310K não houve resultado significativo, e os resíduos 

que apresentaram flutuações tiveram valores considerados normais em torno de 2 Å entre os 

resíduos 2 e 3, em torno de 3 Å os resíduos 27 ao 30, ambos compreendem regiões de loop. Na 

temperatura de 353K, apresentaram pequenas flutuações em torno de 2 Å, nos resíduos 100, 

101 e 102 que compreendem uma alfa-hélice e os resíduos 187, 188 e 199 as regiões de loop. 

Para PHO, os valores de RMSF não foram significativos na temperatura de 310K, 

mostraram um maior pico de flexibilidade em 353K em torno de 5,5 Å nos resíduos 1 e 2 , e 

em torno de 3,0 Å mostraram maiores flutuações referentes aos resíduos 316 a 318, destacados 

nas regiões de loops. 

Com relação a TRR, em 310K em torno de 3Å os resíduos 311 a 313 e os resíduos 328 

e 329 são referentes às regiões de loop. Em 353K, o aumento da temperatura mostrou duas 

regiões com picos indicando maiores flexibilidades em torno de 5 e 6 Å, para os resíduos 34 ao 

38 e 226 ao 229, respectivamente, também localizados nas regiões de loops da proteína. 

FNO, em 310K a maior flexibilidade foi vista em torno de 2Å, para os resíduos do 30 

ao 32 e em torno de 3Å o último resíduo, ambos nas regiões de loops. Em 353K, os primeiros 

resíduos apresentaram um pico em torno de 6Å e o último resíduo em torno de 3,5 Å, nas regiões 

de loops. 

Para a celulase GAL, em 310K os resíduos 36 ao 39 e 323 e 324, tiveram um pico em 

torno de 4,0 Å nas regiões de loops. Em 353K, os resíduos 32 ao 35 em torno de 4 Å, os resíduos 

291 ao 298 em torno de 6 Å, os resíduos 299 ao 306 em torno de 5 Å e o último resíduo em 

torno de 4Å, ambos localizados nas regiões de loops. 

Sobretudo no que diz respeito aos resíduos-chaves do sítio ativo das cinco celulases, as 

diferenças significativas entre as estruturas ocorrem preferencialmente, nas regiões 

estruturalmente variáveis, como o loop, próximas da superfície da proteína, mantendo o 

conjunto de resíduos de aminoácidos que compreendem o sítio ativo conservado, figura 19. 

Entretanto, a variação causada pela temperatura não indica que as estruturas das proteínas não 

sejam estáveis. 

6.2.3 Estrutura Secundária 

Os resultados das análises das estruturas secundárias para todos os sistemas em água 

exibiram um comportamento estável durante todo o tempo de simulação (500 ns). Podemos 

concluir que apesar de algumas variações estruturais a evolução temporal das estruturas 
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secundárias de todas as celulases não foi indicativo de perda ou ganho de estruturas secundárias 

nas temperaturas de 310K e 353K (figura 20). 

Figura 20: Valores da média das estruturas secundárias representando todos os sistemas em água e nas diferentes 

concentrações de LI, nas temperaturas de 310 e 353K. No gráfico, os valores do eixo x, representam todos os 

sistemas de estudo, no eixo y os valores em porcentagem na escala de 0,0 a 1,0 

 

6.2.4 Ligações hidrogênio 

As ligações hidrogênio são importantes para a estabilidade das proteínas. No entanto, 

para todas as análises, foram calculadas as médias do número de ligações hidrogênio internas 

das proteínas para usarmos como métrica para a estabilidade. Os dados são apresentados como 

gráficos de barras e uma barra representando o desvio padrão para cada conjunto de dados com 

o número médio de ligações hidrogênio ocorridas na proteína, figura 21. Em suma, o aumento 

de temperatura confere que as celulases não mostram perda significativa de ligações hidrogênio. 

Figura 21: Valores médio das ligações Hidrogênio representando todos os sistemas em água e nas diferentes 

concentrações de LI, nas temperaturas de 310 e 353K. 

 

6.2.5 Superfície acessível ao solvente - (SAS) 

O conceito de acessibilidade do solvente é amplamente utilizado para compreender a 

localização dos resíduos e a sua contribuição para a estabilidade térmica de proteínas, 
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geralmente os resíduos de aminoácidos localizados na superfície servem de local ativo ou de 

interação para outras moléculas (MALLESHAPPA GOWDER, SHAMBHU, et al, 2014). 

As celulases em solução permitem a interação de moléculas do solvente com sua 

estrutura. Com esta métrica podemos acompanhar a variação da área acessível ao solvente e 

avaliar se as enzimas que expõe uma maior área possam estar em um processo de 

desestruturação (FLEMING & ROSE, 2005). Usamos este parâmetro para quantificar a área 

total hidrofóbica e analisar a área na qual o contato entre as moléculas de água e de LI com cada 

proteína pode ocorrer. Desta forma, a análise da SAS, revelou que as celulases em água nas 

temperaturas de 310K e 353K apresentaram poucas diferenças entre TMA, FNO e GAL, as 

diferenças são vistas para a TRR com o aumento da temperatura em 353K, e, para PHO os 

dados mostrados em água foram semelhantes, figura 22. 

Figura 22: Valores médio da Superfície acessível ao solvente, área total hidrofóbica e hidrofílica para cada sistema 

representado ao longo da simulação, nas temperaturas de 310K, 353K em água e diferentes concentrações de LI. 

 

6.2.6 Pontes salinas 

A estabilidade térmica entre as proteínas termófilas, hipertermófilas e mesófilas 

correspondentes, não excede ~ 100 kJ mol-1, o equivalente a poucas interações não covalentes, 

fator que está relacionado a pouca diferença entre as estruturas de raio-X das celulases quando 

comparamos uma hipertermófila com uma mesófila correspondente (VOET, DONALD, 

JUDITH G. VOET, CHARLOTTE W. PRATT, 2014). As proteínas termoestáveis apresentam 

poucas diferenças nas sequências de aminoácidos, quando comparada às enzimas que catalisam 

a mesma reação em mesófila, apresentando rotas metabólicas iguais, porém a maiorias das 

proteínas mesófilas desnaturam em temperaturas elevadas. Contudo, as celulases termoestáveis 

têm propriedades inerentes e apresentam características mediadas a sua superfície molecular, 

como maior empacotamento, pois possuem em sua superfície a maior quantidade de pares 
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iônicos e menores quantidades de resíduos polares isolados em sua superfície (VIEILLE, 

CLAIRE, et al., 2001). Tais pares são capazes de formar pontes salinas entre si estabilizando 

as proteínas contra a desnaturação em temperaturas altas e em ambientes de grande força iônica 

como nos LI, o que é sugerido na literatura como uma das características de tolerância ao LI 

(DATTA, SUPRATIM., et al, 2010). 

Os resultados de DATTA conforme mostrados na figura 13, identificaram que as 

celulases de TMA e PHO mostraram ser tolerantes em uma certa concentração de LI, JAEGER 

fez o comparativo dos dados experimentais, através de simulações de Dinâmica Molecular, com 

a finalidade de entender em nível atômico alterações estruturais que levam à perda da atividade. 

Esses efeitos foram investigados através de análises de pontes salinas. A fim de 

verificarmos as interações dos pares iônicos de cada celulase em água, ao comparamos as 

celulases, observamos que nas temperaturas de 310K e 353K não nos mostra muitas diferenças 

entre si (figura 23). Entretanto, ao comparamos com os dados que revelam a literatura sobre as 

proteínas termoestáveis possuírem um número de pontes salinas relativamente maior, e um 

menor número de pontes salinas para as mesófilas, com os dados que emergem de cada celulase, 

vimos na TRR um número menor em ambas as temperaturas, GAL também revelou uma 

quantidade mínima de pontes salinas, apesar de ser uma termófila exibindo atividade ótima em 

330K, como descrito na tabela 1. Porém para as hipertermófilas, pode-se observar que a mais 

termoestável não possui o maior número de pontes salinas, o que pode estar correlacionado com 

a distribuição de resíduos polares negativos na superfície da proteína, que também está 

relacionado a termoresistência das celulases investigadas. 

Figura 23: Valores médio e desvio padrão de pontes salinas para cada celulase em água e diferentes concentrações 

de LI nas temperaturas de 310K e 353K. 

 

Visto que, determinados grupos de aminoácidos formam pontes salinas que estabilizam 

a conformação ativa das proteínas. Por outro lado, não podemos afirmar que todas as pontes 
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salinas contribuem para a estabilidade das proteínas, comparações estruturais sugerem que 

essas proteínas são estabilizadas pelo aumento do núcleo hidrofóbico, e a variação do número 

de pontes salinas pode estar relacionado com a cavidade hidrofóbica, com o impacto da 

temperatura as pontes salinas contribuem para desestabilizar as proteínas com a entrada de 

solvente (VOET, DONALD; VOET, JUDITH G.; PRATT, CHARLOTTE W, 2008). Contudo, 

observou-se que a PHO por ser uma hipertermófila e a única halófila, apresentou menor 

quantidade de pontes salinas entre as termoestáveis, seguindo a ordem TMA, FNO, PHO, GAL 

e TRR, a única mesófila, com a menor quantidade de pontes salinas. 

6.2.7 Ciclo de vida ligações hidrogênio e pontes salinas 

A evolução da estabilidade global das celulases, foi definida a partir do tempo de 

prevalência das interações eletrostáticas para todas as temperaturas e concentrações de LI, 

figura 24 e 25. 

Um trabalho de KHAN e colaboradores, sobre termoestabilidade de organismos 

extremófilos, mostram que as regiões de maiores flutuações, que ocorrem nas proximidades da 

conformação global, podem ocorrer a formação de contatos eletrostáticos de curto a longo 

prazo. A comparação foi feita para proteínas psicrófilas (crescimento ótimo abaixo de 15ºC), 

mesófilas e hipertermófilas, a transição estrutural de cada proteína pode dar uma visão de como 

as forças eletrostáticas mantiveram as estruturas das proteínas intactas ao longo do tempo 

(KHAN et al, 2016). 

Em água, a maioria das moléculas participam de uma forte rede de ligações hidrogênio, 

quase o tempo todo, mesmo com um tempo curto de vida dessas ligações (MAMONOVA, 

TATYANA, et al 2005). O tempo de vida médio das ligações hidrogênio em água líquida, é 

cerca de 1 ps em = T 300 K (MATSUMOTO M, SAITO S & OHMINE, 2002). 

Na figura 24, observa-se que o número de ligações hidrogênio com as celulases em 

água para a hipertermófila TMA em temperatura de 310K é de 60 a 60% do ciclo, que com o 

aumento da temperatura a 353K cai para cerca de 40, o número de ligações. Em 90% do ciclo, 

o número de ligações hidrogênio diminui para 3 em 310K e 2 em 353K. Pode-se observar que 

em 15% de LI o número de ligações hidrogênio caiu em comparação com a água para 50 em 

60% a 310K e 35 em 60% a 353K, diminuindo para 4 em 310K e 5 números de ligações 

hidrogênio em 353K. O número de ligações aumenta em 50% de LI de 78 a 60% do ciclo a 

310K e de 43 a 60% a 353K, em 90% do ciclo desce para 11 ligações em 310K e 4 ligações em 
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ambas as temperaturas, o tempo de prevalência de ligações hidrogênio de longa vida diminuiu 

com o aumento da temperatura. 

Para a halófila PHO, o número de ligações hidrogênio em água foi maior em 310K, de 

110 ligações para 60% do ciclo e 90 a 60% em 353K, caindo para 18 em 90% a 310K e 5 a 

90% em 353K. 

Entretanto, ao comparamos os resultados com o ciclo de vida das pontes salinas na 

figura 25, as interações com pares iônicos mostraram que para as hipertermófilas não-halófilas 

em água, TMA e FNO apresentaram um maior número de pontes salinas em 310K onde o 

número de interações iônicas é de 61 a 60% e 59 a 60% , caindo para 29 a 90% e 11 a 

90%,respectivamente,  prevalecendo com mais pontes salinas em um menor tempo. Em 353K, 

com o aumento da temperatura TMA perdeu poucas pontes salinas, um número de 55 a 60% 

enquanto que FNO foi quase que semelhante, de 60 a 60% e a prevalência em 90% foi 

semelhante para ambas. 
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Figura 24: Ciclo de trabalho das ligações hidrogênio das celulases em 100% água e nas duas concentrações de LI 

nas temperaturas de 310K e 353K. 
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Os dados gerados em água foram referência para avaliarmos a termoestabilidade das 

celulases, assim validamos o método para darmos continuidade nas análises com LI.  

6.3 Análises sob o efeito de diferentes concentrações de LI 

6.3.1 Desvio da Raiz Média Quadrática (RMSD) 

Analisando os resultados dos sistemas em presença de LI, foi possível verificar com 

base nos gráficos obtidos o comportamento de cada celulase sob as concentrações (15% e 50%) 

do íon em água. Os resultados a seguir foram comparados com as análises sem o íon. 

Pela análise dos gráficos de RMSD, na figura 18 acompanhamos a estabilidade das 

celulases e verificamos que na menor concentração de LI (15%) em 310K, foram maiores os 

desvios estruturais e maiores as diferenças em relação às estruturas iniciais nas celulases de 

PHO e TRR. 

Em 310K, para as celulases de TMA, FNO e GAL observa-se estabilidade quase que 

semelhante com o padrão da água. Houve uma restrição na concentração de LI (50%) para 

TMA, FNO e GAL, enquanto que TRR e PHO tiveram resultados quase semelhantes ao padrão. 

Os resultados em 353K, 15% de LI, mostram que TMA apresentou o maior desvio estrutural, 

seguidos de PHO e GAL, enquanto que TRR e FNO permaneceram na média. Na concentração 

de 50%, TMA, TRR, GAL e FNO ficaram fora da média do resultado padrão, enquanto que 

PHO foi a única que apresentou melhor comportamento em maior concentração de LI. 

6.3.2 Flutuação da raiz média quadrática (RMSF) 

Em relação aos resultados de LI, o RMSF da TMA em 15% e 50% de LI manteve-se 

semelhante, porém em 353K a única flutuação vista foi em 15% de LI em torno de 6Å. A 

celulase de PHO, foi quase que semelhante a água em todas as concentrações, dois picos de 

flutuações são vistos em torno de 3Å em 15% de LI em 310K. Para a TRR, em 15% e 50% 

houve poucas flutuações em torno de 3Å, enquanto que em 353K apresentou flutuações 

notavelmente altas nas duas concentrações, mesmas regiões com água. A celulose de FNO 

apresentou semelhança com a água em todas as concentrações de LI. E os maiores picos de 

flutuações foram apresentadas por GAL. 
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 Em contrapartida, avaliamos cada resíduo de acordo com a região de maior flutuação. 

Algumas regiões possuem maior liberdade de movimento e assim maior flutuação devido os 

loops que ficam expostos diretamente ao solvente. 

Contudo, a mudança do equilíbrio termodinâmico pode causar alterações em 

determinados resíduos de aminoácidos que conferem uma conformação mais rígida e maior 

número de interações hidrofóbicas. Cada celulase tem uma temperatura ótima para sua 

atividade, com as variações de temperatura fora dos limites tolerados, pode afetar as ligações 

químicas no sítio ativo e consequentemente uma alteração em sua forma pode levar a sua 

desativação, tornando os resíduos do sítio ativo menos compatíveis ao substrato. Esses 

resultados foram previstos na temperatura de 500K, comentados brevemente. 

Como métrica para avaliar o impacto da temperatura e as concentrações de LI sob as 

celulases, avaliamos os resíduos do sítio ativo, de especial interesse os resíduos catalíticos (já 

citados) envolvidos no mecanismo de catálise da hidrólise das celulases em estudo, e 

comparamos as diferentes condições, utilizando o Pymol. 

 Os valores apresentados serão discutidos individualmente em subtópicos, examinando 

as sequências primárias para cada sistema que mostra um pico de flexibilidade que possa fazer 

frente ao sítio ativo. Os dados apresentados seguem a ordem da tabela 1. 

6.3.2.1 Efeito da temperatura nos resíduos do sítio ativo das celulases em LI 

Em meio ao LI, a celulase de TMA em 310K, apresentou resultados diferentes de 

JAEGER, nas duas concentrações. Pequenas flutuações são vistas em 15% de LI entre os 

resíduos 24 ao 31 compondo um loop seguido de alfa-hélice próximo a superfície da proteína, 

nos resíduos 171 ao 173 e 224 e 225 em torno de 1,5 Å e na região de loop, nos resíduos 296 

ao 298. Em 50% de LI, pequenas flutuações entre os resíduos 26 ao 28, 61 ao 63, 138 e 139, 

174 ao 176 e 296 ao 298 nos loops da proteína e pequenas flutuações entre os resíduos 97 ao 

105 em torno de 0,6 Å,  os resíduos 208 ao 209 compõe um loop e os resíduos 211 ao 212 e 

214 ao 218, apresentaram uma flutuação em torno de 1,3 Å na região de um loop. Na 

temperatura de 353K em 15% de LI, a escala do gráfico mostrou um grande pico de flutuação 

entre os resíduos 1 ao 5, que iniciam uma alfa-hélice no resíduo 3 e nos resíduos 24 ao 29 um 

loop em torno de 6 Å. Em 50% de LI, as flutuações entre dos resíduos 24 e 29 foram reduzidas 

para cerca de 2 Å, apresentando um comportamento de menor flutuação que água, figura 27. 

 PHO, em 310K e 15% de LI, apresentou flutuações entre os primeiros resíduos do 1 ao 

3 que compõe um loop em torno de 4 Å, os resíduos 126 ao 128 presentes em uma alfa-hélice 
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a flutuação foi por volta de 2Å, nos resíduos 176 ao 182 podemos observar um RMSF por volta 

de 4 Å que compreende a região de uma alfa-hélice na superfície da proteína e os resíduos 315 

ao 318 um loop em torno de 3 Å em 50% de LI os resíduos 21 ao 23 na região de loop 

apresentaram flutuações em torno 2 Å. Na temperatura de 353K em 15% , os primeiros resíduos 

apresentaram um pico de 5 Å, os resíduos 126 ao 128 flutuações em torno de 2,5 Å, dos resíduos 

316 ao 318 em torno de 2 Å. Em 50% de LI, os resíduos de 1 ao 3 variaram a flutuação em 

torno de 4 Å, outras flutuações em torno de 1,7 Å foi vista para os resíduos 21 ao 23 e 317 ao 

319 em torno de 2,5 Å nas regiões de loop. 

Para TRR, na temperatura de 310K em 15%LI, apresentou flutuações nos resíduos 36 

ao 39 na região de loop em torno de 2 Å , os resíduos 72 ao 75 em torno de 3 Å, 227 ao 229 em 

torno de 2 Å, 299 ao 303 em torno de 2,5 Å, 311 ao 313 em torno de 2,5 Å, todos nas regiões 

de loops. Em 50% de LI as maiores flutuações foram em torno de 1,5 Å para os resíduos 36 ao 

38 nos loops e 311 ao 313 nas regiões de loop em torno de 2 Å. Na temperatura de 353K em 

15% as maiores flutuações foram vistas em torno de 4 Å entre os resíduos 34 ao 41 e os resíduos 

224 ao 231 nas regiões de loop na superfície da proteína, flutuações menores foram vistas para 

os resíduos 74 ao 76 região de loop em torno de 2 Å, os resíduos 116 ao 118 que formam um 

loop em torno de 1,5 Å, na região dos resíduos 195 ao 198 uma alfa-hélice em torno de 2 Å e 

os resíduos 224 ao 231 variando em torno de 3 a 4 Å e os resíduos 299 ao 302 em torno de 2,5 

Å nas regiões de loop. Em concentração de 50% de LI, os resíduos 34 ao 38 e 74 ao 75 foram 

semelhantes em 15%, os resíduos 226 ao 231 e 311 ao 313 apresentaram menor flexibilidade 

em torno de 2 Å. 
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Figura 25: Todas as Celulases mostrando em vermelho as regiões de maior mobilidade de acordo com o gráfico 

de RMSF em LI nas duas concentrações diferentes, em azul os resíduos do sítio ativo, principais da catálise. A 

tabela mostra os resíduos catalíticos responsáveis pelo mecanismo de retenção, conforme citado do tópico 2.8.

 

 

Para FNO, na temperatura de 310K em 15% de LI os primeiros resíduos 1 ao 3 

apresentaram uma flutuação de 8, 6 e 4 Å, respectivamente e os resíduos 30 ao 32 em torno de 

1,5 Å, uma flutuação em 1,5 Å é vista entre os resíduos 63 ao 65 na região de loop. Os resíduos 

209 ao 213 que compõe um loop e em seguida uma alfa-hélice variam em torno de 1,5 Å. Em 

50% de LI, os primeiros resíduos apresentaram menores flutuações em torno de 5, 3,5 e 2,5 Å 

e nos resíduos 211 ao 213 a flutuação foi semelhante em 15% de LI. Na temperatura de 353K 

em 15% os resíduos 1 ao 3 apresentaram flutuações em torno de 6, 4 e 3 Å, respectivamente, 

os resíduos 30 ao 32 apresentaram uma pequena diferença de aumento em torno de 2Å, uma 

pequena diferença foi vista para os resíduos 63 ao 66 variando em torno de 1,5 Å e os resíduos 

209 ao 213 manteve-se com as mesmas flutuações. Em 50% observou-se nos primeiros resíduos 

flutuações de 5, 4 e 2,5 Å e comportamento similar com os outros resíduos citados. 

A celulase de GAL, em 310K e 15% os primeiros resíduos apresentaram flutuação em 

torno 3 Å, os resíduos 32 ao 34 em torno de 2,5 Å na região de loop, o resíduo 68 que liga um 

loop a uma fita do “barril” em torno de 1,5 Å, os resíduos 306 ao 308 que compõem a região 

de um loop entre as extremidades de duas fitas e um pico entre os resíduos 322 ao 324 no loop 

em torno de 3 Å, o mesmo foi visto em 50% de LI, com menor flutuação para os primeiros 

resíduos de 1,5 Å. Na temperatura de 353K, em 15% de LI, os primeiros resíduos teve um valor 
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menor de flutuação em torno 1 Å, um maior pico foi visto nos resíduos 22 ao 24 não houve 

muita diferença, praticamente houve pouca diferença nos mesmos resíduos mudando apenas a 

loops altura do pico nos valores em Å, para os resíduos de 306 ao 309 a maior flutuação foi em 

torno de 4 Å. 

As análises dos resíduos com maiores flutuações de acordo com o RMSF, indicam que 

não houve nenhuma variação significativa próxima aos resíduos do sítio ativo. As regiões dos 

loops foram as que mais prevaleceram estruturalmente variáveis. A flexibilidade em geral, 

mostra que em todos os sistemas as regiões diferem-se em concentrações e temperaturas 

diferentes, porém as maiores mobilidades parecem não afetar as características das celulases, 

exceto a TRR que apresentou maior diferença estrutural em temperatura alta (353K) e em 

concentrações diferentes de LI, diferente do estudo do JAEGER. 

 

Os organismos extremófilos apresentaram menor rigidez e flexibilidade, com pequenas 

diferenças na amplitude das oscilações, características que se faz necessária para a estabilidade 

térmica e atividade catalítica, e a mesófila fez-se semelhante em sua temperatura ótima 

(DANSON et al., 1996; GERDAY et al., 2000; LADENSTEIN & ANTRANIKIAN, 1998), o 

que foi previsto para TRR em 310K. Porém, em 353K a mesófila mostra um aumento da sua 

flexibilidade. 

Em concentrações diferentes de LI, o meio inferiu mudança de comportamento variando 

alguns picos de flutuação de acordo com a mudança de temperatura, embora esses movimentos 

não dão nenhuma ideia objetiva sobre possíveis mudanças conformacionais.   

Conforme os resultados de JAEGER, apenas nas temperaturas ótimas de cada celulase, 

o RMSF da celulase de PHO (em 353K) é semelhante em todas as concentrações de LI, a 

presença de LI afetou apenas uma região da proteína de forma substancial. Para as celulases 

TMA (em 353K) e TRR (em 310K), ao comparamos com os resultados de JAEGER, TMA 

apresentou comportamento semelhante, flutuações notavelmente altas na região do terminal-N 

em 15% de LI em 353K, porém, em 50% de LI, os resultados foram diferentes na região do 

terminal-N, não apresentando grandes flutuações. TRR, apresentou comportamento semelhante 

em ambas as concentrações. 

Contudo, as celulases de PHO e FNO apresentaram maiores rigidez em suas condições 

ideais de temperatura, o que seria um pré-requisito de estabilidade das celulases hipertermófilas 

e em temperaturas baixas tendem a ficar inativas, características citadas em dados 

experimentais (VIELLI, 2001). 
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GAL, por sua vez, apresentou comportamento semelhante nas duas temperaturas e 

concentrações de LI, com flutuações notavelmente altas na região terminal-N e terminal-C. 

6.3.3 Estrutura Secundária 

Na presença de LI, na temperatura de 310K em ambas as concentrações e para todos os 

sistemas não foi observado perda de estrutura secundária. Na temperatura de 353K, a TMA e a 

TRR apresentaram uma pequena variação em sua estrutura em 15% de LI, em 50% de LI, 

entretanto, não houve perda significativa de estrutura secundária. Todas as estruturas foram 

mantidas inalteradas, figura 22. 

6.3.4 Ligações hidrogênio 

 Observa-se, portanto, que não houve tendências significativas em ambas temperaturas 

e concentrações de LI, pequenas diferenças nas ligações Hidrogênio entre as celulases TMA, 

PHO, TRR e FNO, e um valor pareado nas duas temperaturas para GAL, em todas as 

temperaturas e concentrações, sem perda significativa de ligações hidrogênio, figura 23. 

6.3.5 Superfície acessível ao solvente - (SAS) 

Nas concentrações de 15% e 50% de LI, figura 24, as proteínas apresentaram um 

aumento da área de acesso em relação à água, podendo o LI substitui a água em algumas 

interações. Entretanto, ao compararmos com os resultados de ligações hidrogênio, foi visto que 

em água os sistemas apresentaram uma maior quantidade de ligações hidrogênio e uma menor 

área acessível ao solvente, enquanto que com o LI uma maior área acessível ao solvente é vista 

em quase todos os resultados nas duas concentrações, exceto para as hipertermófilas TMA, 

PHO e GAL em 310K e 50% de LI. em que, tais interações podem variar de acordo com as 

cargas iônicas presentes na superfície de cada proteína (salting in ou salting out). Os resultados 

em LI, mostraram maior área em 15% de LI em 310K para TMA, PHO e TRR, poucas 

diferenças foram vistas para FNO e GAL. Em 353K, TMA permaneceu com a mesma área em 

15% de LI aumentando área exposta ao solvente em 50% de LI, o mesmo aconteceu para PHO, 

enquanto que a TRR, aumentou a área em 50% de LI. FNO e GAL mantiveram-se sobrepostas. 

 A propensão dos números absolutos da área acessível (o qual reflete a hidrofobicidade 

ou hidrofilicidade do tipo do átomo em questão), mostraram diferenças nas duas concentrações 

de LI, esse cálculo considera todos os resíduos da proteína, e aqueles que já estão naturalmente 
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expostos ao solvente. A análise manteve-se no foco central para compreensão da estabilidade, 

devido ao aumento da área acessível ao solvente costumar estar intimamente relacionada com 

a instabilidade da proteína (Onuchic e Levy, 2006), portanto quanto menor for a área 

hidrofóbica exposta, maior o valor dielétrico e menor energia eletrostática, visando a 

estabilidade da proteína. 

6.3.6 Pontes salinas 

As celulases em água resistiram bem, porém a exposição ao LI, figura 25, teve um 

efeito mais deletério, dado o fato que o LI é mais polar e pode contribuir para 

destruição/substituição das pontes salina (e também ligações hidrogênio). Conforme suposto 

por JAEGER e colegas, em que o LI medeia o desdobramento da proteína, estabilizando a 

exposição das cadeias laterais carregadas no interior da proteína seguido de uma reorganização 

para formação de pontes salinas próxima a sua superfície, e que concentrações mais elevadas 

de LI e correlacionam com um maior número de pontes salinas. Em nossos resultados, 

observamos que os valores foram diferenciados na temperatura de 353K em 50% de LI para 

PHO e FNO, que apresentaram menores quantidades de pontes salinas, e maiores quantidades 

em 15%, sobrepondo-se aos valores em água a celulase de PHO e uma pouca diferença para a 

celulase FNO. 

Porém, o que fica em aberto, é saber onde ocorrem as variações mais relevantes e o que 

cada celulase apresenta na presença de alta concentração iônica, como mecanismo de defesa. 

Esses resultados motivaram uma maior investigação, analisando o ciclo de vida das 

pontes salinas e também das ligações hidrogênio, discutidos mais abaixo. 

6.3.7 Ciclo de vida - ligações hidrogênio e pontes salinas 

O ciclo de vida em 15% de LI (figura 25), o número de ligações hidrogênio prevalece 

em 102 a 60% enquanto que em 50% de LI uma diferença mínima de 101 a 60% em 310K. Em 

353K, 15% de LI prevalece com 79 a 60 % enquanto que em 50% de LI é quase semelhante 

que água, 91 a 60%. O tempo longo de prevalência das ligações hidrogênio cai para 15 a 90% 

em ambas as concentrações de LI em 310K, e 8 a 90% em 15% de LI e 5 a 90% em 50% de LI 

em 353K. 

Na mesófila TRR em água, o número de ligações hidrogênio é de 91 a 60% em 310K e 

70 a 60% em 353K, diminuindo com o aumento da temperatura de 4 a 90% em 310K e de 3 a 
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90% em 353K. O ciclo de vida em 310K tem diferença mínima em 15% de LI de 88 a 60% e 

em 50% de LI de 90 a 60% de ligações hidrogênio, caindo para 9 a 90% em 15% de LI e 7 a 

90% em 50% de LI. Em 353K é quase semelhante 15% e 50% de LI apresentando 70 a 60% e 

69 a 60% , quando comparado a água 50% de LI apresentou o mesmo tempo de prevalência, 

uma queda no número de ligações é maior com o aumento da temperatura, 15% de LI o número 

cai para 1 a 90% e em 50% de LI, 2 a 90% de prevalência (figura 25). 

Na hipertermófila FNO e GAL em água a 310K, FNO apresentou 90 a 60% e 78 a 60% 

em 353K, caindo para 10 a 90% em 310K  e 7 a 90% em 353K. GAL em 310K o número de 

ligações Hidrogênio foi de 82 a 60% em 15% de LI caindo para 9 a 90% e 70 a 60% em 50% 

de LI caindo de 8 a 90% de tempo de prevalência do ciclo de vida (figura 25). 

A halófila, apresentou um maior número de ligações em curta duração e uma 

distribuição relativamente maior e mais presente, comparando com as outras celulases não-

halófilas. Em 75% de ciclo de vida a redução do número de ligações é resultante de um início 

de perda de rigidez para todas as celulases, exceto a TMA que foi mais evidente a partir de 70% 

do ciclo de vida em temperatura mais alta, no qual a mesófila apresentou o mesmo número de 

ligações em 75% de prevalência (figura 25). 

 Os números de pontes salinas foram aproximados em 15% de LI ao compararmos com 

as enzimas em água nas duas temperaturas. Em 50% há um aumento de pontes salinas, com um 

ciclo de 71 a 60% a 310K e um ciclo de 69 a 60% a 353K, não diferindo com o aumento da 

temperatura. Caindo para 18 a 90% em 15% de LI e 43 a 90% em 50% de LI a 310K, em 353K 

caiu para 21 a 90% em 15% e 28 a 90% em 50% de LI, a perda de pontes salinas começou a 

ser evidente a partir de 75% em ambas as temperaturas. 

Para a halófila, as pontes salinas prevaleceram em menor quantidade em água a 310K, 

com um número de pontes salinas de 38 a 60%, mantendo-se mais restrita, com o aumento da 

temperatura o número de pontes salinas emergiu para 60 a 60% do ciclo de vida, porém um 

tempo longo, em 310K apresentou maior quantidade de pontes salinas de 19 a 90% enquanto 

que com o aumento da temperatura a quantidade foi reduzida para 10 a 90% de prevalência.     

A termófila GAL e a mesófila TRR possuem menor quantidade de pontes salinas em 

ambas as temperaturas e solventes. Os resíduos carregados envolvidos nas pontes salinas 

residem na superfície das proteínas, suas interações enfraquecidas estão associadas ao grau de 

concentração iônica de cada celulase. 
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Figura 26: Ciclo de vida pontes salinas das celulases em 100% água e nas duas concentrações de LI nas 

temperaturas de 310K e 353K.   
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Os resultados dos ciclos de vida ajudaram na identificação da distribuição das interações 

eletrostáticas de cada conformação. Com o aumento da temperatura foi observada uma queda 

nos números de ligações para todas as celulases, no entanto, as hipertermófilas foram mais 

estáveis e apresentaram uma maior percentagem de ligações hidrogênio, sendo elas a PHO e 

FNO. Por conseguinte, um menor número de pontes salinas é mais evidente na mesófila e na 

hipertermófila halófila, TRR e PHO. O aumento acentuado de pontes salinas em 50% de LI, 

emergiu para TMA e FNO em 310K e 353K, PHO em 310K resistindo até 65% do ciclo, 

enquanto GAL sustentou maior rigidez. 

O [EMIM] Ac apresentou uma grande capacidade estabilizadora para todos os sistemas, 

e não causou alterações significativas entre a mesófila, termófilas e hipertermófilas. As 

simulações de DM foram capazes de predizer a estabilidade das enzimas em presença de LI, 

baseado-se nos dados de DATTA e JAEGER (DATTA, SUPRATIM., et al, 2010; JAEGER., 

et al,2015). Contudo, a hipertermófila e halófila PHO, obtiveram melhor estabilidade, não 

mostraram sinais de desnaturação e apresentaram comportamento semelhante ao na água. 

6.4 Aspecto da estabilidade e resistência das proteínas 

Para verificarmos a resistência entre as celulases e fazermos melhor descrição sobre o 

aspecto da estabilidade e mobilidade das celulases, foram feitas análises na temperatura de 

500K, em simulações que estenderam-se até 80 ns para todos os sistemas estudados, onde foi 

possível observar uma grande variação estrutural e sinais de desnaturação, induzidos pela 

temperatura e consequentemente a perda da estabilidade de cada celulase nos gráficos de 

RMSD e RMSF devido a ampla mobilidade conformacional que passa de 6 Å para os cálculos 

de RMSD, figura 26. Nota-se pela figura 26 que em água as enzimas se desestruturam menos 

do que na presença de LI a 500K. 

A resistência das proteínas e sua estabilidade também foi verificada pela análise da 

estrutura secundária, figura 27, no qual pode-se observar grande perda de estruturas 

secundárias em água e em LI. 
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Figura 27: Valores de RMSD e desvios representando todos os sistemas em água e em concentrações diferentes 

de LI, na temperatura de 500K. No gráfico, os valores do eixo x, representam todos os sistemas de estudo, no eixo 

y os valores do RMSD em Angstron (Å). Em vermelho em água, azul em 15% de LI e lilás em 50% de LI. 

 

 Os resultados foram qualitativamente representados no gráfico de série temporal do 

RMSD, figura 28, e a ordem de resistência para PHO, TMA e TRR foi esperada como os dados 

da literatura (Jaeger et al, 2015, DATTA, SUPRATIM., et al, 2010), na ordem geral das 

celulases representadas, a FNO apresentou maior tempo de resistência em 500K em torno de 

10ns em RMSD de 5 Å, seguido de PHO (8ns), TMA (6ns), GAL (4ns) e TRR (3ns).  

Figura 28: Valores da média das estruturas secundárias representando todos os sistemas em água e nas diferentes 

concentrações de LI, na temperatura de 500K. No gráfico, os valores do eixo x, representam todos os sistemas de 

estudo, no eixo y os valores em porcentagem na escala de 0,0 a 1,0. 
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Figura 29: Valores de RMSD e RMSF em série temporal, representando todos os sistemas em água e em 

concentrações diferentes de LI, na temperatura de 500K. 

  

A desnaturação foi verificada com o aumento da temperatura em 500K para todos os 

sistemas. 

A superfície acessível ao solvente aumentou para todas as celulases em 500K, figura 

29, sendo que o maior contato entre a proteína e as moléculas de água com a sua estrutura, foi 

para PHO, seguido da GAL, TRR, FNO e TMA. Observa-se também pela figura 31 a menor 

desnaturação em água a 500K, o que aponta para limites térmicos para a atuação protetora de 

LIs. 
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Figura 30: Valores médio da Superfície acessível ao solvente, área total hidrofóbica e hidrofílica para cada sistema 

representado ao longo da simulação, na temperatura de 500K em água e diferentes concentrações de LI. 

 

 

 

Houve uma diminuição global das ligações hidrogênio com a temperatura em 500K, o 

que já era esperado, com o aumento da energia cinética, eventualmente, as interações fracas das 

ligações hidrogênio são rompidas, promovendo alterações na conformação das celulases 

(figura 30). 

Figura 31: Valores médio das ligações hidrogênio para cada sistema representado ao longo da simulação, na 

temperatura de 500K em água e diferentes concentrações de LI. 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos foram qualitativamente representados pelas simulações de DM. 

As celulases exibiram um equilíbrio notável entre a estabilidade e a temperatura de 

funcionalidade em diferentes concentrações de solvente demonstrando a estabilidade das 

proteínas em água e em LI. 

Os resultados reproduzidos pelos dados publicados por JAEGER (JAEGER et al, 2015), 

foram semelhantes para PHO, TMA e TRR apenas nas temperaturas de 310K para TRR e 353K 

para PHO e TMA. Os resultados foram inconsitentes com os dados experimentais publicados 

por DATTA (DATTA, SUPRATIM., et al, 2010), já mostrados por JAEGER, em que PHO 

apresentou estabilidade em ambas as temperaturas e concentrações de LI, conforme dados de 

DATTA, PHO perde quase toda a estabilidade em 50% de LI. 

Para TMA e TRR, conforme dados de JAEGER, as estruturas mantiveram-se 

inalteradas, apresentando algumas mudanças estruturais, e pouca diminuição na atividade entre 

as concentrações apresentadas por DATTA. 

Nossos resultados mostraram variações nas temperaturas em 310K e 353K, e 

apresentaram sinais de estabilidade para as celulases TMA, PHO, TRR, FNO e GAL 

representadas em água sob o efeito da temperatura, foram consideráveis e não observamos 

alteração significativa. Exceto para 500K, o aquecimento extremo todas as celulases foram 

desnaturadas, sendo menor a desnaturação em água. 

Em concentrações de LI, constatamos maiores variações estruturais na medida que a 

concentração de LI era aumentada. A celulase halófila e hipertermófila apresentaram maior 

estabilidade em comparação com as outras termoestáveis, provavelmente devido à presença de 

maior salinidade, a eficiência de PHO em ambas as concentrações de LI mostrou-se mais 

estável sendo consistente com a observação experimental no qual perde pouca atividade em 

20% de LI e inconsistente com quase a perda total em 50% de LI. Em nossas análises nas 

temperaturas de 310K e 353K poucas diferenças foram apresentadas. Contudo, foi possível 

correlacionar as concentrações mais elevadas de LI com resultados em uma maior temperatura, 

500K, estimando melhor os limites da resistência de cada celulase. A ordem de resistência foi 

a esperada e apresentou-se de acordo com os resultados anteriores (DATTA, 2011; JAEGER et 

al, 2015). 

Os comportamentos das cinco enzimas foram bastantes variados, embora seja claro que, 

grandes mudanças estruturais possam ocorrer depois de centenas de nanossegundos, é também 
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evidente que as estruturas ainda estão evoluindo no final da trajetória. Entretanto, a validação 

e os resultados foram satisfatórios, concluindo-se que as simulações foram capazes de prever 

mudanças estruturais que possam causar possíveis perda de estabilidade, porém uma descrição 

mais detalhada e outros métodos de análises e um maior tempo de simulação faz-se necessário. 
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8 PERSPECTIVAS 

Como perspectivas, mais estudos são necessários para entender melhor as diferenças do 

comportamento das celulases em diferentes concentrações de LI e seus efeitos sobre as 

interações eletrostáticas proteína-líquido iônico. É necessário fazer uma avaliação mais 

detalhada dos resíduos de aminoácidos específicos que conferem uma conformação mais rígida 

e maior número de contatos hidrofóbicos. Estas pequenas diferenças podem influenciar na 

termoestabilidade. Alterar a sequência de aminoácidos pode contribuir para a estabilidade, 

assim como compreender melhor e explorar as interações entre proteína e líquido iônico. 
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