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RESUMO
ARANTES, V. Caracterização de compostos de baixa massa molar redutores de ferro
produzidos por fungos e mediação da reação de Fenton para degradação de
polissacarídeos e lignina. 2008. 163f. Tese (Doutorado em Biotecnologia Industrial) –
Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, São Paulo, 2008.
Os fungos de decomposição branca e parda produzem enzimas para degradar os
componentes da madeira, os primeiros produzem enzimas hidrolíticas e oxidativas enquanto
os outros produzem principalmente enzimas hidrolíticas. A degradação de polissacarídeos e
lignina por fungos de decomposição parda e branca seletiva, respectivamente, não ocorre
na região imediata à hifa, e, também, não pode ser explicada unicamente por ação
enzimática devido a impermeabilidade das mesmas na parede celular. Neste trabalho
estudou-se o sistema degradativo não enzimático envolvendo compostos de baixa massa
molar (CBMM) redutores de ferro em fungos degradadores de madeira. O fungo de
decomposição parda, Wolfiporia cocos e o de decomposição branca seletiva, Perenniporia
medulla-panis foram cultivados em diferentes concentrações de ferro, e a atividade redutora
de Fe3+ micelial e a extracelular, assim como a produção de quelantes específicos de ferro,
como derivados de ácido hidroxâmico e de catecol, foram induzidas em condição de
deficiência de ferro. Os géis de SDS-PAGE dos extratos fúngicos mostraram várias
proteínas negativamente reguladas por ferro em P. medulla-panis e W. cocos,
principalmente para proteínas entre 10 – 30 kDa. Quando os fungos foram cultivados em
diferentes fontes de carbono simples com e sem suplementação de celulose microcristalina
e deficiência de ferro, produziram CBMM redutores de Fe3+, os quais tiveram a produção
estimulada nos meios com celulose. Análises de eletroforese capilar dos compostos
quelantes de metal extraídos dos meios que proporcionaram a maior atividade redutora (Lornitina/celulose para P. medulla-panis e glicose/celulose para W. cocos) na presença e
ausência de ferro, confirmaram que, principalmente P. medulla-panis produz compostos
extracelulares que são regulados por ferro. Os CBMM purificados das frações < 5 kDa
apresentaram atividade redutora de Fe3+ em pH 2,0 mesmo quando ácido oxálico foi
adicionado na concentração 20 vezes maior que a concentração de Fe3+. Em pH 4,5, a
atividade redutora foi detectada até uma concentração de ácido oxálico 10 vezes superior a
de Fe3+. Em ambos os casos a atividade redutora foi observada quando Fe3+ estava
presente na forma livre ou complexada como Fe(oxalato)+. Dentre os vários CBMM
produzidos por P. medulla-panis e W. cocos aqueles com atividade redutora foram o ácido
4-hidroxi-fenilacético, 1,2-dihidroxi-3-metil-benzeno, 1,2,3-trihidroxi-benzeno e o ácido 4hidroxi-cinâmico para W. cocos, e para P. medulla-panis os principais foram 1,2-dihidroxibenzeno e 1,2,3-trihidroxi-benzeno. Além desses compostos, ambos os fungos produziram
peptídeos de baixa massa molar com atividade redutora. Os CBMM redutores de Fe3+ de P.
medulla-panis (Pmp) e de W. cocos (Wc) foram utilizados na ausência e presença de Fe3+ e
H2O2 (reação de Fenton mediada) para oxidar polissacarídeos e lignina in vitro. Verificou-se
que os maiores níveis de oxidação foram obtidos nas reações de Fenton mediadas (WcFe3+/H2O2 e Pmp-Fe3+/H2O2). A degradação da celulose por estes sistemas foi caracterizada
por uma rápida e extensiva despolimerização, seguida de significativa oxidação. Análises
dos monômeros de lignina liberados de conífera tratada e não tratada após 13C-TMAH
termoquimólise indicaram oxidação da lignina pelos sistemas Wc-Fe3+/H2O2 e PmpFe3+/H2O2, principalmente por desmetoxilação e/ou desmetilação. A ação sinérgica entre os
CBMM redutores de Fe3+ e as enzimas ligninolíticas ficou evidenciada para os fungos de
decomposição branca Lentinula edodes, P. medulla-panis e Trametes versicolor através da
oxidação do corante Azure B.
Palavras–chave: Biodegradação. Fungos degradadores de madeira. Wolfiporia cocos.
Perenniporia medulla-panis. Compostos redutores de ferro. Reação de
Fenton. Enzimas ligninolíticas.
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ABSTRACT
ARANTES, V. Characterization of low molecular weight Fe3+–reducing compounds
produced by fungi and mediation of Fenton reaction to degrade polysaccharides and
lignin. 2008. 163p. Thesis (Doctoral in Industrial Biotechnology) – Escola de Engenharia de
Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, São Paulo.
Brown and white rot fungi produce enzymes to degrade wood. The former produce hydrolytic
and oxidative enzymes while the latter produce mainly hydrolytic enzymes. The degradation
of polysaccharides and lignin by brown and white-rot fungi, respectively, do not occur next to
the fungal hyphae and cannot be explained only by the enzymatic action due to the small
pore size of sound wood. In this work, it was studied a non-enzymatic degradative system
involving low molecular weight compounds (LMWC) with Fe3+-reducing activity in wood
decay fungi. The brown rot fungus Wolfiporia cocos and the selective white rot Perenniporia
medulla-panis were grown under varying concentration of iron. The micelial and extracellular
Fe3+-reducing activity as well as the production of specific iron chelators (catechol and
hydroxamate derivatives) were induced under iron starvation. SDS-PAGE gels of cellular
proteins showed several proteins negatively iron-regulated in P. medulla-panis and in W.
cocos, especially for proteins of 10 – 30 kDa. When the fungi were grown with different
simple carbon source with and without microcrystalline cellulose supplementation and under
iron restriction, they produced LMWC with Fe3+-reducing activity, which production was
stimulated in the presence of cellulose. Capillary electrophoresis analyses of metal chelating
compounds extracted from the growth media that promoted the highest Fe3+-reducing activity
(L-ornithine/cellulose for P. medulla-panis and glucose/cellulose for W. cocos) in the
presence and absence of iron, confirmed that, especially P. medulla-panis produces
extracellular compounds that are iron-regulated. LMWC purified from these media showed
Fe3+-reducing activity at pH 2.0 even when oxalic acid was added up to 20 fold the iron
concentration. At pH 4.5, the Fe3+-reducing activity was detected at an oxalic acid
concentration up to 10 fold the iron concentration. In both cases the LMWC were capable of
reducing Fe3+ only when it was in its free form or complexed with oxalate to form Fe3+-monooxalate complex (Fe(C2O4)+). Among the several LMWC produced by P. medulla-panis and
W. cocos those with Fe3+-reducing capability were 4-hydroxy-phenylacetic acid, 1,2dihydroxy-methyl-benzene, 1,2,3-trihydroxy-benzene and 4-hydroxy-cinnamic acid to W.
cocos and 1,2-dihydroxy-benzene, and 1,2,3-tri-hydroxy-benzene to P. medulla-panis. Both
fungi also produce low molecular weight peptides with Fe3+-reducing capability. The purified
LMWC with Fe3+-reducing activity from P. medulla-panis (Pmp) and from W. cocos (Wc) were
utilized in the presence and absence of Fe3+ and H2O2 (mediated Fenton reaction) to oxidize
polysaccharides and lignin in vitro. The highest oxidation levels were obtained with mediated
Fenton reactions (Wc-Fe3+/H2O2 e Pmp-Fe3+/H2O2). Cellulose degradation by these systems
was characterized by a rapid and extensive depolymerization followed by significant
oxidation. Analyses of the lignin monomers released from treated and untreated softwood
after 13C-TMAH thermochemolysis indicated lignin oxidation by the Wc-Fe3+/H2O2 and PmpFe3+/H2O2 systems, mainly by demethoxylation and/or demethylation. The synergistic action
between LMWC with Fe3+-reducing activity and the ligninolytic enzymes was evidenced to
the white rot fungi Lentinula edodes, P. medulla-panis and Trametes versicolor with Azure B
oxidation assays.

Keywords: Biodegradation. Wood decaying fungi. Wolfiporia cocos. Perenniporia medullapanis. Iron reducing compounds. Fenton reaction. Ligninolytic enzymes.
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