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Resumo 

 O estudo da biodiversidade fúngica encontrada em fragmentos florestais 

é de grande importância. Busca-se, por meio do conhecimento dessa 

biodiversidade e da bioprospecção de produtos biotecnológicos, obter 

subsídios que promovam a conservação e valorização desses remanescentes.  

Este trabalho teve como objetivo isolar fungos filamentosos termófilos de 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista (FOM), e realizar uma 

bioprospecção quanto ao seu potencial de produção de xilanases. Objetivou-

se, ainda, estabelecer os parâmetros ótimos para a produção dessas enzimas 

e caracterizá-las bioquimicamente. A fim de otimizar a produção, o fungo obtido 

da bioprospecção foi cultivado em meio líquido de Vogel, em condição 

estacionária a 45 °C, por períodos de incubação e condições especificadas 

pelo Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR), a partir de 

planejamento 23, variando-se o tempo de cultivo, pH do meio e porcentagem da 

fonte de carbono. Em adição, as enzimas do extrato bruto foram 

bioquimicamente caracterizadas em relação à temperatura e o pH ótimos de 

atuação, estabilidade térmica e estabilidade frente ao pH. O efeito da adição de 

íons e de outras substâncias no meio reacional também foi investigado. Um 

total de 15 linhagens foram isoladas a partir de amostras de solo e de 

serapilheira. Dentre estas, a linhagem PJ10 se destacou pelos níveis de 

xilanases produzidos quando crescida na presença de palha de milho. A 

respectiva linhagem foi molecularmente caracterizada como pertencente à 

espécie Aspergillus fumigatus. Com base em seu potencial de crescimento sob 

temperaturas distintas, a respectiva linhagem foi classificada como 

termotolerante. Os maiores níveis de produção foram obtidos quando o fungo 

foi cultivado por 72 horas, em presença de 2% de palha de milho, em pH 9,0 e 

a 45 °C, alcançando 78,17 U mL-1. As xilanases foram mais ativas a 65 °C e 

em pH 6,0, mostraram-se pouco estáveis em 60, 65 e 70 °C. Ainda, a enzima 

foi estável na faixa de pH de 3,0 a 8,0, sendo ativada por Mn+2, Cu+2, Mg+2 e β-

mercaptoetanol e inibida por Hg+ e SDS. Pelos resultados apresentados, 

constata-se que os remanescentes de FOM exibem grande potencial como 

fontes de recursos biológicos potencialmente novos, como a linhagem fúngica 

termofílica produtora de xilanases descrita na presente investigação.   



Palavras-chave: Fragmentos florestais, Mata Atlântica, fungos filamentosos, 

termófilos, enzimas xilanolíticas. 

 

Abstract 

The study of fungal biodiversity found in forest fragments is of great 

importance. Through knowledge of this biodiversity and the bioprospecting of 

biotechnological products, we seek to obtain subsidies to promote the 

conservation and valorisation of these remaining fragments. This work aimed to 

isolate thermophilous filamentous fungi from remnants of Araucaria Forest (AF), 

and to perform a bioprospecting for obtention of fungal strains xylanase 

producers. The objective was also to establish the optimal parameters for the 

production of these enzymes and to characterize them biochemically. In order 

to optimize production, the respective fungus was grown in Vogel liquid 

medium, in stationary condition at 45 ° C, for incubation periods and conditions 

specified by the Central Rotational Compound Design (DCCR) from planning 

23, where there was variation in cultivation time, pH of the medium and 

percentage of carbon source. In addition, the enzymes, in the non-purified form, 

were biochemically characterized in relation to the optimal temperature and pH 

of performance, thermal stability, stability against pH. The effect of adding ions 

and other substances to the reaction medium was also investigated.  A total of 

15 strains were isolated from AF soil and litter samples. Among these, the PJ10 

strain distinghishes itself by the levels of xylanases produced when it grown in 

the presence of corn straw. The respective strain was molecularly characterized 

as belonging to the species Aspergillus fumigatus. Based on its growth potential 

under different temperatures, the respective strain was classified as 

thermotolerant. The highest levels of xilanase production were obtained when 

the fungus was grown for 72 hours, in the presence of 2% corn straw, at pH 9.0 

and at 45 ° C, reaching 78,17 U/mL-1. Xylanases were more active at 65 ° C 

and at pH 6.0. They were not very stable at 60, 65 and 70 °C. Furthermore, the 

enzyme was stable in the pH range of 3.0 to 8.0, and it was activated by Mn2+, 

Cu2+, Mg2+ and β-mercaptoethanol and inhibited by Hg+ and SDS. From the 

results presented, it appears that the remaining fragments of AF exhibit great 

potential as sources of potentially new biological resources, such as the 



xylanase-producing thermophilic fungal strain described in the present 

investigation. 

Keywords: Forest fragments, Atlantic Forest, filamentous fungi, thermophiles, 

xylanolitic enzymes. 
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1. Introdução 

A Mata Atlântica é um dos hotspots de biodiversidade, devido ao seu 

alto grau de diversidade e de endemismo, além de seu nível de ameaça. 

Essa floresta possui diversas formações florestais, dentre elas, na área 

subtropical, se destaca a Floresta Ombrófila Mista (FOM), a floresta mais 

rica do estado do Paraná. 

A FOM teve sua área florestal bastante reduzida, restando apenas cerca 

de 7% da sua área original. Desta forma, estudos acerca de sua diversidade 

tornam-se muito importantes, no sentido de auxiliar a definição de 

estratégias de busca e de descoberta de recursos biológicos 

potencialmente novos. Apesar da rica biodiversidade, das ameaças e da 

importância que esta floresta representa para a região, poucos estudos 

foram realizados até o momento com o objetivo de conhecer a comunidade 

de fungos que habitam a FOM, bem como de revelar o potencial desses 

microrganismos como produtores de substâncias de interesse em 

processos biotecnológicos. Especificamente em relação aos fungos 

termófilos, há pouca informação acerca da diversidade desse grupo fúngico 

na região, sendo os estudos relacionados à prospecção de microrganismos 

produtores de xilanases inexistentes.  

A bioprospecção busca por organismos e outros recursos provenientes 

da biodiversidade, que possam ser novas fontes de novos produtos e 

processos para fins comerciais. Desta forma, a bioprospecção é uma forma 

de estudar a biodiversidade de um local, a qual pode, consequentemente, 

fornecer subsídios capazes de promover a sua conservação. A utilização 

econômica é um dos meios mais efetivos de preservar a biodiversidade, 

aliando-se a políticas de comando e controle. Mais ainda, a biodiversidade 

pode se tornar uma grande vantagem na busca pelo desenvolvimento 

nacional, se explorada de maneira adequada. 

A diversidade microbiana é uma fonte promissora para a obtenção de 

produtos biotecnológicos, como as enzimas. Sabe-se que esses 

organismos são encontrados em abundância em solos florestais. Dentre 

estes, os fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica 
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nesses locais e se destacam por produzirem muitos metabólitos, dentre 

eles, diversas enzimas extracelulares, que possuem a capacidade de 

degradar diferentes substratos.  

Os fungos termofílicos juntamente com os mesófilos são os principais 

componentes da microbiota que se desenvolve em locais onde ocorre o 

acúmulo de matéria orgânica, como sistemas de compostagem, grãos 

armazenados, madeira, material de nidificação de animais e ecossistemas 

florestais, onde são fundamentais no processo de decomposição. 

Nos últimos anos, muitos estudos têm buscado elucidar a função 

biológica de fungos termofílicos, bem como caracterizar suas enzimas 

industrialmente úteis. O emprego de enzimas termofílicas permite que os 

bioprocessos sejam conduzidos sob temperaturas mais elevadas, obtendo-

se diversos benefícios, como a redução do risco de contaminação e a 

obtenção de maiores rendimentos. 

Dentre as diferentes enzimas que esses organismos produzem, a 

xilanase se destaca, por apresentar um importante papel na degradação da 

hemicelulose, sendo empregada na produção de combustíveis, nas 

indústrias de papel e celulose, de ração animal, têxteis, panificação, 

clarificação de sucos e indústria cervejeira. 

Apesar das inúmeras vantagens oferecidas pelas enzimas termofílicas, a 

sua aplicação biotecnológica tem sido muito limitada até o momento. A 

principal razão para esta contradição está relacionada com o escasso 

número de linhagens termofílicas a serem investigadas quanto ao seu 

potencial de produção de enzimas termoestáveis específicas.  

Embora crescentes, os estudos envolvendo fungos termofílicos de solos 

florestais são ainda incipientes, estando longe de desvendar a diversidade 

existente. Por esta razão, trabalhos que envolvam a amostragem direta de 

substratos no ambiente, como o solo e a serapilheira de remanescentes de 

FOM, podem revelar mais informações sobre estes fungos, além de 

possibilitarem sua exploração biotecnológica.  



17 

 

2. Objetivos 

2.1 Geral: 

 

O objetivo geral deste estudo foi isolar diversas linhagens fúngicas 

termofílicas a partir de remanescentes de FOM na região Centro-Sul do Estado 

do Paraná. Objetivou-se, ainda, bioprospectá-las quando ao seu potencial de 

produção de xilanases, elevar os níveis enzimáticos produzidos pela linhagem 

previamente selecionada, além de inferir possíveis aplicações industriais para 

as enzimas produzidas. 

 

2.2 Específicos: 

 

- Isolar fungos filamentosos termofílicos a partir de amostras de solo e 

serapilheira de remanescentes de FOM, bioma Mata Atlântica; 

- Avaliar o potencial de produção de xilanases termoestáveis pelos isolados 

fúngicos obtidos; 

- Estabelecer os parâmetros ótimos para a produção de xilanases pela 

linhagem previamente selecionada, empregando-se o Delineamento Central 

Composto Rotacional (DCCR) e a Metodologia de Superfície de Resposta 

(MSR); 

- Avaliar o pH e temperatura ótimos de atuação das enzimas brutas; 

- Determinar a estabilidade térmica e a estabilidade frente ao pH; 

- Estabelecer o efeito de íons sobre a atividade enzimática; 

- Identificar molecularmente a melhor linhagem fúngica selecionada; 

- Contribuir para o levantamento da biodiversidade de fungos isolados a partir 

de remanescentes de FOM. 
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3. Revisão bibliográfica 

3.1 Mata Atlântica e Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

A Mata Atlântica se estende por toda a faixa litorânea do Brasil, desde o Rio 

Grande do Norte, até o Rio Grande do Sul. A grande variação de latitude e 

altitude, a proximidade com a Floresta Amazônica durante as eras interglaciais 

e a presença de muitos ecossistemas associados fazem dessa floresta um dos 

ecossistemas com maior biodiversidade do planeta (ALMEIDA, 2016).  

Esta floresta era considerada uma das maiores da América Latina, 

compreendendo aproximadamente 150 milhões de hectares (IBGE, 2012), 

porém sofreu intensa fragmentação, devido principalmente a expansão agrícola 

e exploração de madeira (MACHADO et al., 2013). Estudos anteriores 

estimaram que a cobertura vegetal remanescente deste bioma era em torno de 

11 a 16% (RIBEIRO et al., 2009). No entanto, os estudos de Rezende et al. 

(2018) revelam uma cobertura vegetal nativa em torno de 28%, correspondente 

a 32 milhões de hectares.  

O processo de fragmentação acarreta muitos prejuízos, como a drástica 

redução dos habitats e da diversidade biológica, ocasionando a perda da 

variabilidade (VRANCKX et al., 2012), além de interromper as relações 

ecológicas, levando à extinção de espécies da fauna e flora (ALMEIDA, 2016; 

SILVA et al., 2014). Além disso, os pequenos fragmentos florestais apresentam 

diversos problemas com relação ao tamanho e dinâmica das populações, 

apresentando baixa densidade de espécies raras, com a dominância de alguns 

grupos de espécies, alterando, assim, a composição original da floresta 

(ALMEIDA, 1996; LAURENCE; VASCONCELOS, 2009). Ainda, deve-se 

considerar o alto nível de especialização e autodependência das espécies; por 

exemplo, a perda de uma espécie de planta pode provocar um efeito cascata 

de extinção, acarretando a perda de várias outras espécies (ALMEIDA, 2016; 

FRANKEL; SOULÉ, 1981).  

A Teoria de Biogeografia de Ilhas Oceânicas, proposta por Robert 

MacArthur e Edward Wilson, em 1963, auxilia os estudos de áreas florestais 

fragmentadas, onde se considera que uma diminuição da superfície está 
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associada a uma diminuição exponencial do número de espécies, além da 

redução das relações interespecíficas (MAC ARTHUR; WILSON, 1967). 

A Mata Atlântica é um dos hotspot de biodiversidade do mundo, devido a 

sua alta diversidade de espécies associada à alta taxa de endemismo e alto 

grau de ameaça (MITTERMEIER et al., 2004; MYERS et al., 2000; REZENDE 

et al., 2018). Ao considerar a grande biodiversidade dessa floresta, a 

manutenção e manejo dos poucos fragmentos restantes são necessários, visto 

que há ainda muito para ser estudado e descoberto (REZENDE et al., 2018). 

Esse bioma possui diversas tipologias florestais. Dentre as que compõem 

as áreas subtropicais, destaca-se a Floresta Ombrófila Mista (FOM) 

(TRAUTENMULLER et al., 2019). A FOM, também chamada de Floresta de 

Araucárias, é uma das mais importantes formações vegetais da região Sul do 

Brasil. Está presente em locais que apresentam baixa temperatura média 

anual, altitude elevada e ocorrência de geadas (IBGE, 2012). Ocupa grande 

parte do território do estado do Paraná, predominando no planalto meridional 

da região Sul do Brasil, sendo a formação florestal mais rica do Estado 

(DUARTE et al., 2014; LIEBSCH, 2007).  

Originalmente, a FOM compreendia 200.000 km2, o que correspondia a 

2,35% do território brasileiro (CARVALHO, 1994). Atualmente, restam apenas 

15.612 km2, o que corresponde a 14,49% da área do bioma Mata Atlântica 

(IBGE, 2019).  

Estudos conduzidos em regiões ameaçadas são de grande importância, 

pois para que seja preservado, torna-se necessário o conhecimento da 

diversidade encontrada nesses locais (HIGUCHI et al., 2012). A exploração da 

diversidade microbiana por meio da bioprospecção pode fornecer subsídios 

capazes de promover sua conservação (BEATTIE et al., 2011).  

Dessa forma, a FOM pode-se apresentar como uma importante fonte de 

recursos biotecnológicos, incluindo, por exemplo, microrganismos produtores 

de enzimas.  

3.2 Bioprospecção 

Bioprospecção é o processo que busca por recursos naturais, como 

microrganismos, que são submetidos a testes com o objetivo de selecionar os 
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mais aptos para o devido fim, que pode ser a produção comercial ou industrial 

dos compostos de interesse (SPROCATI et al., 2014).  

O método da bioprospecção é necessário para o conhecimento da 

biodiversidade e para aplicações biotecnológicas, as quais têm sido 

fundamentais para a resolução de problemas nas áreas de alimento, saúde, 

meio ambiente e indústria (OLIVEIRA et al., 2006). 

Os microrganismos são uma fonte promissora para a bioprospecção de 

novas moléculas de aplicação em diversos setores industriais, como, por 

exemplo, o setor farmacêutico (MORAIS et al., 2014). Acredita-se que os 

produtos de origem microbiana e que outros compostos naturais sejam o 

resultado das interações observadas entre os organismos e destes com o 

ambiente em que estão inseridos, e que estes produtos auxiliem nas 

associações simbióticas, proporcionando vantagens adaptativas e evolutivas 

(CONTI et al., 2012). 

Os fungos têm a capacidade de produzir diferentes metabólitos como 

resposta fisiológica aos múltiplos estressores bióticos e abióticos 

(MACHELEIDT et al., 2016). Constituem o principal grupo dentro dos 

eucariotos (em relação às plantas), que exibem a capacidade de produzir 

diversos metabólicos, como as enzimas (ORLANDELLI et al., 2012). Muitos 

produtos utilizados na agricultura, pecuária e pelo ser humano é oriunda de 

fermentações microbianas ou produtos microbianos modificados quimicamente 

(DONADIO et al., 2002). 

As enzimas de origem microbiana possuem vantagens com relação às 

obtidas a partir de fontes vegetais e animais, como a maior produção de 

biomassa em menor espaço e tempo. As enzimas fúngicas são, em grande 

parte extracelulares, uma vez que a nutrição dos fungos é por absorção, além 

de serem produzidas em grande escala. Todas essas razões despertam o 

interesse industrial por esses biocatalisadores (FERNANDES, 2009; 

ORLANDELLI et al., 2012; PEREIRA, 2012). 

3.3 Fungos: fungos termofílicos 

Estima-se que existam em torno de 3,8 milhões de espécies de fungos 

no mundo e, até os dias atuais, somente cerca de 120 mil espécies já foram 



21 

 

descritas (HAWKSWORTH; LUCKING, 2017). Lewinsohn e Prado (2006) 

estimaram a ocorrência de cerca de 13.800 espécies fúngicas no Brasil, 

correspondendo a aproximadamente 14% da diversidade mundial. No entanto, 

Maia e Carvalho (2010) afirmam que o Brasil detém 3,7% das espécies 

descritas mundialmente, onde os registros catalogados demostram a 

ocorrência de 78 ordens e 924 gêneros, compreendendo 3.608 espécies. Em 

outro estudo mais recente, de Maia et al. (2015) afirmam que apenas 5.719 

espécies de fungos haviam sido descritas no país até o momento. Em relação 

aos biomas brasileiros, a Mata Atlântica exibe o maior número de espécies 

fúngicas reconhecidas, com 3017 registros até o ano de 2015 (MAIA et al., 

2015). A partir desses dados, percebe-se que são necessários muitos esforços 

para revelar toda a diversidade fúngica do país.  

Os fungos são capazes de se adaptar e colonizar inúmeros ambientes 

distintos, com variações de temperatura, umidade, pH e de disponibilidade de 

nutrientes (GOMES et al., 2007; LANGARICA FUENTES et al., 2014). 

Possuem uma enorme capacidade de dispersão pelo fato de produzirem 

grandes quantidades de esporos que são capazes de se dispersarem por 

longas distâncias (KRIJGSHELD et al., 2013). O ambiente onde os fungos 

vivem é extremamente competitivo. Como resultado, qualquer característica de 

metabolizar compostos diferentes, ou de tolerar extremos de temperatura, 

salinidade e pH pode ser uma vantagem (TORTORA, FUNKE; CASE, 2012).  

Esses microrganismos podem ser saprobiontes, quando decompõem 

matéria orgânica morta; simbiontes, quando se associam a outros seres vivos 

para a obtenção de nutrientes, sem prejudicar o hospedeiro e parasitas, 

quando retiram nutrientes de seus hospedeiros, lhes causando algum prejuízo 

(MAIA; CARVALHO, 2010). 

Os fungos são muito importantes na manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas, sendo encontrados em todos os nichos ecológicos. Atuam na 

decomposição da matéria orgânica, ciclagem e transporte de nutrientes, 

auxiliando as plantas no crescimento e conferindo proteção contra 

microrganismos patogênicos (BARDGETT; WARDLE, 2010). Além disso, 

possuem grande importância econômica para a indústria alimentícia, na 
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produção de produtos fermentados e bebidas alcoólicas, na indústria 

farmacêutica e para a agricultura, atuando também em processos de 

biodegradação e tratamento biológico de efluentes e na produção de enzimas 

de interesse industrial (ABREU; ROVIDA; PAMPHILE, 2015; MUELLER; BILLS; 

FOSTER, 2004). 

O solo destaca-se como um dos principais habitats dos microrganismos, 

sendo que estes realizam de 80 a 90% de todas as reações e processos que 

ocorrem nesses locais (NANNIPIERI et al., 2003). De maneira geral, os fungos 

predominantes podem ser encontrados representando os filos Zygomycota, 

Ascomycota, Glomeromycota e Basidiomycota. No Brasil, estes constituem 

mais de cinco mil espécies, sendo cerca de 2.741 pertencentes ao filo 

Basidiomycota, 1.881 ao filo Ascomycota, 157 ao Glomeromycota e cerca de 

900 espécies ao Zygomycota (MAIA et al., 2015). 

Conhecer a diversidade de microrganismos do solo é de grande 

importância para o conhecimento das espécies existentes e de suas interações 

ambientais. Em adição, auxilia na compreensão do equilíbrio ecológico dos 

ecossistemas presentes nesses locais e contribui para o melhoramento das 

tecnologias utilizadas nos cultivos agrícolas, bem como em aplicações 

biotecnológicas (BORGES, 2011). 

Muitos microrganismos apresentam características peculiares, como a 

capacidade de sobreviver a altas temperaturas, sendo este um fator decisivo 

na distribuição das espécies. Dentro do domínio Eukarya, alguns 

representantes do Reino Fungi exibem essa habilidade de se manter ativos e 

de se multiplicarem sob temperaturas elevadas (BERNAL; ALBUQUERQUE; 

MORAL, 2009; OLIVEIRA; GOMES; RODRIGUES, 2015). No entanto, sob a 

perspectiva ecológica, é interessante questionar: esses microrganismos 

realmente têm afinidade (do grego philos) por essas temperaturas elevadas ou 

podem meramente tolerá-las?  

De acordo com Cooney e Emerson (1964), os fungos capazes de se 

desenvolver em altas temperaturas podem ser classificados segundo suas 

temperaturas cardeais de crescimento em termófilos e termotolerantes. Desta 

forma, fungos que exibem temperatura máxima de crescimento igual ou 
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superior a 50 ºC e temperatura mínima de crescimento de 20 ºC ou superior 

são considerados termófilos. Já os fungos termotolerantes são aqueles que 

exibem uma temperatura máxima de crescimento de até 50 ºC e temperatura 

mínima de crescimento abaixo de 20 ºC. No entanto, Morgenstern e 

colaboradores (2012) propuseram uma classificação distinta. De acordo com 

esta classificação, os fungos termotolerantes apresentam crescimento similar 

ou superior a 34 ºC, quando comparados os níveis de crescimento a 45 ºC, 

enquanto que os fungos termófilos são os que exibem melhores taxas de 

crescimento a 45 ºC, em comparação às observadas a 34 ºC. 

Os fungos termofílicos são os principais componentes da microbiota que se 

desenvolve em pilhas de produtos agrícolas e silvícolas, grãos armazenados, 

madeira, material de nidificação de animais, sistemas de compostagem, além 

de outros acúmulos de matéria orgânica (LEE et al., 2014). São onipresentes e 

abundantes em solos onde o sol pode aquecê-los, atingindo-se temperaturas 

que são adequadas para sua germinação e crescimento (RAJASEKARAN;  

MAHESHWARI, 1993). 

Sugere-se que a natureza onipresente dos fungos termofílicos possa ser 

resultado da facilidade de dispersão de seus esporos e da sua capacidade em 

degradar uma grande variedade de compostos orgânicos (SALAR; ANEJA, 

2007). A ampla distribuição dos termofílicos reflete também a abundância de 

microhabitats que são ricos em fontes de carbono, onde experimentam 

períodos cuja temperatura e umidade são favoráveis ao seu crescimento. Tais 

microhabitats ocorrem em todos os ecossistemas temperados, áridos e 

tropicais (SANDONA et al., 2019).  

Nos ecossistemas florestais, os fungos termofílicos são fundamentais no 

processo de decomposição da matéria orgânica (HEATON et al., 2012). 

Participam deste processo em conjunto com os microrganismos mesófilos, os 

quais, por meio de sua intensa atividade metabólica, promovem um rápido 

aumento de temperatura, favorecendo a ascensão dos termófilos e 

termotolerantes (SZÉKELY et al., 2008). Assim, os microrganismos que ali 

habitam possuem adaptações e características que os permite viver e 

desempenhar suas funções nessas temperaturas elevadas (BERNAL; 
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ALBUQUERQUE; MORAL, 2009; HUANG et al., 2006). No caso, os fungos 

termofílicos desempenham papel importante na quebra de substâncias 

complexas, como polissacarídeos e lignina (SZÉKELY et al., 2008; MANNA et 

al., 2017). 

A triagem de fungos termofílicos visa à busca por enzimas que exibam 

características mais adequadas a determinadas aplicações industriais, que 

sejam mais eficientes que as atualmente disponíveis, ou que possam agir 

sinergicamente (BANERJEE; SCOTT-CRAIG; WALTON, 2010).  

Os microrganismos termofílicos produzem enzimas que são 

interessantes para utilização industrial, pelo fato de atuarem em temperaturas 

elevadas e possuírem maior termoestabilidade. Essa última característica 

possibilita que sejam preservadas de uma possível inativação térmica em 

casos de transporte ou manuseio, além de poderem ser utilizadas em 

processos que sejam conduzidos sob altas temperaturas (MELEIRO; 

FURRIEL, 2017; XIA et al., 2016). 

3.4  O gênero Aspergillus e a espécie A. fumigatus 

O gênero Aspergillus pertence à família Aspergillaceae, ordem Eurotiales, 

classe Eurotiomycetes e filo Ascomycota (LEE; YAMAMOTO, 2015). 

Compreende uma grande quantidade de espécies de distribuição mundial, nos 

mais variados habitats. Espécies do gênero podem ser encontradas no solo, ar, 

vegetação e ambientes internos, sendo que algumas espécies também 

possuem a capacidade de se desenvolver em ambientes extremos 

(HOUBRAKEN; SAMSON, 2011; HOUBRAKEN; VRIES; SAMSON, 2014; 

SAMSON et al., 2014; VISAGIE et al., 2014).  

São saprobiontes, ou seja, participam da decomposição da matéria 

orgânica do solo, além de serem essenciais para a ciclagem de carbono e 

nitrogênio. Possuem alta capacidade de esporulação, com a presença de 

muitos esporos, chamados conídios (LACEY, 1996). 

O nome do gênero foi atribuído por Micheli (1729), pelo fato da estrutura 

reprodutiva assexual do fungo se parecer com um aspergilo (instrumento 

utilizado para borrifar água benta) (Figura 1). 

https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0301479719304724#bib20
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1878614612000268#bib4
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Figura 1 - Estrutura reprodutiva assexual de fungos do gênero Aspergillus. 

 

Fonte: Micology online – University of Adelaide. 

Uma das espécies mais conhecidas desse gênero é o A. fumigatus, pelo 

fato de causar uma doença em humanos, chamada aspergilose (KWON-

CHUNG; SUGUI, 2013; LATGÉ, 1999). A coloração característica desse fungo 

é verde musgo ( 

Figura 2). Possui a capacidade de se desenvolver em uma ampla faixa de 

pH (3,0 a 8,0) e temperatura (10 a 55 °C), podendo ser classificado como 

mesófilo, termófilo e termotolerante (KRIJGSHELD et al., 2013). 

Frequentemente, essa espécie ubíqua é considerada termotolerante, ao invés 

de termófila (SANDONA et al., 2019). As linhagens termotolerantes mantêm o 

crescimento a temperaturas abaixo de 20 ºC, o que representa um número 

maior de ambientes para a sua sobrevivência (BHABHRA; ASKEW, 2005). 

Assim, são encontradas, por exemplo, como parasitas no corpo humano 

(DAGENAIS; KELLER, 2009), em montes de matéria orgânica em 

decomposição (MOUSAVI et al., 2016), em solos (HONG et al., 2010; SAROJ; 

NARASIMHULU, 2018), dentre outros ambientes. 

Figura 2 - Colônia do fungo Aspergillus fumigatus. 

 

Fonte: http://fungi.myspecies.info/file-colorboxed/941 

Diferentes linhagens de A. fumigatus exibem boa capacidade de 

fermentação e são capazes de produzir várias enzimas que degradam 

http://fungi.myspecies.info/file-colorboxed/941
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polissacarídeos da parede celular de plantas, o que os tornam interessantes 

para aplicação em processos industriais (VRIES; VISSER, 2001). Alguns 

estudos reportam linhagens de A. fumigatus como boas produtoras de enzimas 

xilanases, β-xilosidases e β-glicosidases (GOMES et al., 2016; SANTOS et al., 

2015; YANG et al., 2015).  

3.5  Utilização de resíduos agroindustriais na produção de enzimas 

fúngicas 

O Brasil possui grande potencial para produção de enzimas, pelo fato de 

gerar diversos resíduos agroindustriais em grandes quantidades, que podem 

ser utilizados como fontes de carbono e substrato de baixo custo em 

fermentações com fungos (ORLANDELLI et al., 2012). Esses resíduos são 

ricos em materiais lignocelulósicos (BARBIERI et al., 2018), além de 

apresentarem altos teores de fibras, proteínas e minerais, possibilitando a sua 

utilização como fontes alternativas de carboidrato e  nitrogênio (PANESAR et 

al., 2016). 

Os fungos são capazes de utilizar muitos substratos para sua nutrição, 

sendo bastante hábeis em degradar o material lignocelulósico de resíduos 

agrícolas (KUMAR; SINGH; SINGH, 2008). Suas células são alargadas em 

crescimento apical, o que favorece a penetração dos fungos filamentosos nos 

resíduos, facilitando sua utilização como fonte de carbono para produção de 

enzimas (ESPOSITO; AZEVEDO, 2010; MOREIRA et al., 2012; 

SURYANARAYANAN et al., 2009).  

Os resíduos agrícolas e subprodutos de culturas, como a palha de milho, 

trigo e bagaço, são os materiais celulósicos mais abundantes da natureza. 

Esses materiais têm sido considerados como matérias-primas alternativas a 

serem empregadas em processos industriais, a fim de se alcançar o 

desenvolvimento sustentável (BORNSCHEUER; BUCHHOLZ; SEIBEL, 2014; 

TUCK et al., 2012). A utilização de resíduos agroindutriais é uma ótima 

alternativa, a qual possibilita a diminuição dos custo de produção, além de 

proporcionar uma solução para o problema ambiental decorrente do acúmulo 

destes resíduos na natureza (STROPARO, 2012). 
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Resíduos como o extrato de malte, casca de eucalipto e palha de milho 

são produzidos em grande escala, sendo sua utilização de grande importância, 

a fim de se obter uma destinação favorável a esses materiais. O malte é o 

nome atribuído ao produto da maltagem, processo em que grãos de cereais 

germinam sob condições ambientais controladas, no intuito de se obter as 

enzimas que serão utilizadas na conversão das matérias primas na industria 

cervejeira. O principal cereal utilizado na maltagem é a cevada (VENTURINI 

FILHO, 2000). Já o extrato de malte é produzido pela desidratação do malte, 

podendo ser pó ou xarope (BRASIL, 1997). Este é um material lignocelulósico 

rico em proteínas e fibras, representando cerca de 20 e 70% da sua 

composição. Essas fibras formam um tecido fibroso que é composto 

principalmente por arabinoxilano (28,4%), lignina (27,8%) e celulose (16,8%) 

(MUSSATO; DRAGONE; ROBERTO, 2006). Possui, ainda vitaminas do 

complexo B e E e compostos fenólicos (ARAÚJO et al., 2009; MUSSATTO; 

DRAGONE; ROBERTO, 2006; SOUSA et al., 2016). 

Alguns trabalhos avaliaram o emprego do extrato de malte em processos 

biotecnológicos, onde se mostrou eficiente no crescimento de microrganismos 

e produção de enzimas, por apresentar alto teor de proteínas, capacidade de 

retenção de água, além de ser uma boa fonte de nitrogênio e energia 

(BARTOLOMÉ et al., 2003; FRANCIS et al., 2003; NASCIMENTO et al., 2002; 

WANG et al., 2001). Esse resíduo é relatado como bom indutor da produção de 

xilanases (BARTOLOMÉ et al., 2003; NASCIMENTO et al., 2002). 

A casca de eucalipto é constituída por celulose, hemiceluloses, lignina, 

além de ceras, pectinas, álcoois, óleos, flavonóides, gomas, resinas e suberina 

(FOELKEL, 2010). É um resíduo abundante devido à produção de celulose, 

porém pouco utilizado (VIEIRA, 2011). Estudos sugerem que esse resíduo 

apresente efeito alelopático, devido à presença de determinadas substâncias 

na sua composição, que podem levar ao comprometimento do 

desenvolvimento microbiano (REIGOSA et al., 1998; SOUTO et al., 2001; 

DUARTE et al., 2012).  

https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0733521005000706#bib10
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0733521005000706#bib95
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3.5.1 Palha de milho na produção de enzimas fúngicas 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, na safra de 2018/19, 

uma produção correspondente a 92.808 mil toneladas de milho em uma área 

de 17.075 mil hectares foi obtida (CONAB, 2019). Os principais resíduos 

gerados após a colheita do milho são o sabugo, o caule e a palha. Esta última 

é considerada um resíduo agroindustrial, que pode ser utilizada como cama em 

criadouros de aves e algumas vezes destinada à produção de artesanato. 

Porém, na maioria das vezes é incinerada, por ser um resíduo gerado em 

grandes quantidades (REIS, 2019).  

A palha de milho compreende cerca de 10% do peso da espiga seca, 

representando aproximadamente 9,2 mil toneladas de resíduos em relação à 

safra 2018/2019 (CONAB, 2019). É constituída por aproximadamente 38,9 % 

de celulose e outros carboidratos complexos, como hemicelulose e lignina 

(RIBEIRO, 2013). Paes, Teixeira e Martins (2008), ao analisar diferentes 

genótipos de milho, encontraram que o teor percentual de hemicelulose da 

palha varia entre 49,47 e 58,71%. Já outros autores afirmam que esse 

percentual seja em torno de 30% (TIAN et al., 2020; ZHAO et al., 2019). 

Estudos utilizando resíduos do milho para a obtenção de enzimas 

fúngicas vêm sendo realizados nos últimos anos (SANTOS et al., 2018), e os 

resultados obtidos revelam o potencial de utilização deste resíduo como 

matéria-prima para a obtenção desses catalisadores (FACCHINI et al., 2011; 

SANTOS, 2019; STROPARO, 2012). 

3.6 Parede celular vegetal: importância de seus componentes na 

utilização biotecnológica de resíduos agroindustriais 

 A parede celular confere rigidez e proteção às células vegetais. Pode ser 

classificada em parede primária e secundária. A parede celular primária é mais 

fina, onde se encontram células jovens e em crescimento. Já as paredes 

secundárias são mais espessas e resistentes, sendo depositadas na superfície 

interna da parede primária quando o crescimento é concluído. A lignina que 

confere a rigidez da parede celular foi muito importante na evolução das 

plantas e na conquista do ambiente terrestre, pelo fato de proporcionar o 
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reforço estrutural necessário para crescerem verticalmente acima do solo 

(TAIZ; ZEIGER, 2017). 

 A parede celular é constituída por várias moléculas, como a celulose, 

hemicelulose, lignina e pelos ácidos p-hidroxicinâmicos que funcionam como 

âncora nesse sistema (OLIVEIRA, 2017). 

 A parede primária é constituída basicamente de celulose que forma as 

microfibrilas; estas estão inseridas em uma matriz de moléculas não 

celulósicas, incluindo os polissacarídeos hemicelulose e pectina, além das 

glicoproteínas (Figura 3) (EVERT; ESAU, 2013; SMITH, 2001). Já a parede 

secundária é depositada internamente à parede primária (RAVEN; EVERT; 

EICHHORN, 2001). As microfibrilas são depositadas ordenadamente e ocorre a 

lignificação, formando o complexo lignina-carboidrato (GLÓRIA; GUERREIRO, 

2003). 

Figura 3 - Parede celular contendo microfibrilas de celulose, hemicelulose, pectina e proteínas 
solúveis. 

 

 Fonte: STICKLEN, 2008. 

A biomassa lignocelulósica é a maior fonte de lignina e carboidratos, 

sendo gerada mais de 2 x 1011 toneladas/ano em todo o mundo (ZHANG et al., 

2007). Esse tipo de resíduo é dividido em dois tipos: resíduos deixados no 

campo após a colheita das culturas e resíduos separados do produto no 

momento do processamento. O resíduo que é deixado no campo, na maioria 

das vezes, é incinerado (TUCK et al., 2012). 

A lignina é um polímero que possui uma estrutura complexa e 

tridimensional, constituído de unidades de fenilpropano, responsável pela 
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integridade estrutural das plantas. Constitui cerca de 25 a 35% da biomassa 

lenhosa, 40% do conteúdo energético e 30% do peso dos materiais 

lignocelulósicos, sendo o terceiro componente principal da lignocelulose 

(CARRIER et al., 2011; COLLINSON; THIELEMANS, 2010; KHAN; AHRING, 

2019). É muito importante na constituição da parede celular, pelo fato de 

fornecer suporte estrutural, evitar ataques microbianos e a decomposição, além 

de ser responsável pelo transporte de nutrientes e água nas plantas 

(LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014). 

A lignina está quimicamente e fisicamente associada à celulose e 

hemicelulose nos materiais lignocelulósicos (ZHANG et al., 2015). Essa ligação 

ocorre através de uma conexão covalente com carboidratos e leva à formação 

de um complexo de lignina e carboidrato (Figura 4) (BRUNOW; LUNDQUIST, 

2010). 

Figura 4 - Estrutura de materiais lignocelulósicos. 

 

Fonte: KHAN; AHRING, 2019. 

Normalmente, a lignina é utilizada como enchimento ou aditivo, porém 

possui grande potencial para aplicação em processos industriais pelo fato de 

ser altamente funcional e rica em grupos hidroxílicos, fenólicos e alifáticos 

(LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014). 

A celulose é o polímero mais abundante presente na parede celular 

vegetal, constituindo quase 50% da massa na parede secundária e cerca de 20 

a 30% da massa seca da parede primária. Não possui ramificações e é 

composta de monômeros de glicose ligados entre si por ligações glicosídicas 

do tipo β-1,4 (BALAT, 2011).  

As cadeias de glicose, por sua vez, são mantidas unidas por meio de 

interações de Vander Waals e ligações de hidrogênio, formando microfibras 

tridimensionais. São essas conexões que conferem estabilidade e favorecem a 
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compactação da estrutura da celulose. Cada microfibrila é formada pela junção 

de 30 a 36 cadeias paralelas de celulose, onde os biopolímeros lignina e 

hemicelulose se agregam a fim de constituir a lignocelulose (DING; HIMMEL, 

2006). 

A celulose contém áreas cristalinas e amorfas (WRIGHT et al., 2018).  

Possui uma maior resistência à degradação térmica quando comparada a 

hemicelulose, devido à sua área cristalina; já a área amorfa é menos compacta 

e, por consequência, é degradada mais facilmente por enzimas (ALVIRA et al., 

2010).  

No processo de conversão, a celulose e a hemicelulose são 

decompostas em hexoses e pentoses. Esse processo de conversão é 

conhecido há mais de 100 anos, sendo utilizado durante a Segunda Guerra 

Mundial para a produção de etanol (KEENEY, 2009). 

A hemicelulose é um dos principais componentes da biomassa 

lignocelulósica após a celulose, compreendendo cerca de 20 a 40% de seu 

peso seco (LIMAYEM; RICKE, 2012; SAWATDEENARUNAT et al., 2015). Os 

xilanos e glucomananos são os constituintes mais abundantes da hemicelulose 

(BRIGHAM; ADNEY; HIMMEL, 2018). 

 É constituída por um grupo heterogêneo de carboidratos de baixa 

massa molecular, que possuem conformação ramificada e não linear e se 

associam à celulose nos tecidos das plantas, estando firmemente associada à 

parede celular (TAIZ; ZEIGER, 2004). Contém vários monossacarídeos 

polimerizados, incluindo carboidratos de cinco carbonos (como xilose e 

arabinose), carboidratos de seis carbonos (como galactose, glucose e 

manose), ácido 4-O-metil glucurônico e resíduos de ácido galacturônico. Pode 

ser diferenciada da celulose pelo fato de apresentar várias unidades de 

diferentes açúcares que formam polímeros de cadeia mais curta e ramificada, e 

pela facilidade de hidrólise por ácidos diluídos e solubilidade em soluções 

alcalinas. A hemicelulose é mais facilmente hidrolisada quando comparada à 

celulose, por possuir uma estrutura ramificada que diminui as energias de 

ligações e também a cristalinidade (GURGEL, 2007).  

https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960308519300835#bib0100
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A hemicelulose mais abundante na natureza é a xilana, que consiste em 

resíduos de β-D-xilopiranosil (xilose) unidos através de ligações glicosídicas do 

tipo β-1,4. Outras unidades químicas, como a arabinose ou o ácido glucurônico 

também podem ser anexadas ao esqueleto da xilana, resultando em suas 

subcategorias, tais como arabinoxilano, glucuronoxilano e 

arabinoglucuronoxilano (VAN DYK; PLETSCHKE, 2012). 

3.7 Xilana e as xilanases 

A xilana é o principal constituinte da hemicelulose de madeiras duras 

(glucoronoxilanos) e resíduos agrícolas (arabinoxilanos) (Figura 5) (GIRIO et 

al., 2010). É um polissacarídeo complexo não cristalino, que exibe uma cadeia 

principal de unidades β-D-xilopiranosil unidas por ligações do tipo -1,4 

e substituições por cadeias laterais acetil, glucuronosil e arabinosil (JA’AFARU, 

2013). É um dos principais polissacarídeos não amiláceos (MENDIS; 

LECLERC; SIMSEK, 2016), além de ser um polímero natural abundante, 

compreendendo cerca de 15% a 30% do peso seco da biomassa (HETTRICH 

et al., 2017 ; MAO et al., 2017 ). 

A xilana é encontrada em grande quantidade nas madeiras duras de 

angiospermas correspondendo de 15 a 30% do conteúdo da parede celular, 

nas madeiras moles de gminospermas com 7 a 10 % e em plantas anuais com 

cerca de 30% (GIRIO et al., 2010). Nas madeiras duras é encontrado na forma 

de O-acetil-4-O-metilglucuronoxilano, nas madeiras moles como arabino-4-O-

metilglucuronoxilano, já em gramíneas e plantas anuais são os arabinoxilanos 

(MOTTA; ANDRADE; SANTANA, 2013). 

Baseado na sua composição, a xilana pode ser classificada como 

homoxilana linear ou heteroxilana (arabinoxilana , glucuronoxilana e 

arabinoglucuronoxilana) (MOTTA; ANDRADE; SANTANA, 2013). Dentro das 

heteroxilanas, por exemplo, temos L- ramnose, D- xilose, D- galactose, D-

 glicose, vários grupos acetil e diferentes cadeias laterais diméricas e triméricas 

(MOINE et al., 2007).  

https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960308519300835#bib0230
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848619310865#bb0295
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848619310865#bb0295
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861719307489#bib0070
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861719307489#bib0070
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861719307489#bib0130
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/arabinoxylan
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/glucuronoxylan
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/chemistry/acetyl-group
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0144861719300827#bib0160
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Figura 5 - Parte da estrutura química da madeira de Faia - xilana comercial. (Ácido urônico: tipo 
ácido). 

 

 Fonte: WANG; ASMADI; KAWAMOTO, 2018. 

A hidrólise enzimática da xilana ocorre pela ação sinérgica de várias 

enzimas, sendo as mais importantes a endo-β-1,4-xilanase (β-1,4-D-xilan 

xilanohidrolase, EC 3.2.1.8) e a β-1,4-xilosidase (β-1,4- D -xilosidase 

xilohidrolase, EC 3.2.1.37) (SCHUSTER; CHINN, 2013). Os 

xilooligossacarídeos juntamente com a xilose, são os principais produtos da 

hidrólise da xilana, incluindo oligossacarídeos lineares e substituídos, que 

estão inseridos na cadeia principal de xilose (AMORIM et al., 2019).    

As xilanases fazem parte do grupo de enzimas chamada glicosil 

hidrolases (GHs), responsáveis por catalisar a endohidrólise das ligações 

glicosídicas β-1,4 na cadeia da xilana (LOMBARD et al., 2019). São um grupo 

de enzimas envolvidas na produção de xilose, um açúcar que é fonte de 

carbono primário utilizado no metabolismo celular. Essas enzimas são 

produzidas por vários organismos incluindo bactéria, algas, fungos, 

protozoários, gastrópodes e artrópodes (COLLINS; GERDAY; FELLER, 2005). 

A endo-xilanase (EC 3.2.1.8) é a enzima responsável por iniciar a 

degradação da xilana, clivando o esqueleto do polímero aleatoriamente, 

liberando xilo-oligômeros curtos e produzindo novas extremidades da cadeia 

(MENDIS; SIMSEK, 2015; PAËS; BERRIN; BEAUGRAND, 2012).  Já a enzima 

β-xilosidase (EC 3.2.1.37) catalisa a hidrólise da xilobiose, atacando as 

extremidades não redutoras de xilo-oligossacarídeos curtos 

(KNOB; TERRASAN; CARMONA, 2010; LAGAERT et al., 2014). 

3.8 Produção de xilanases por fungos termofílicos 

Microrganismos termofílicos possuem enzimas com características 

diferenciadas, como a capacidade de suportar temperaturas elevadas. Estudos 

têm confirmado isso, decorrente da relação estreita que existe entre o nicho 

ocupado por um microrganismo e as características das suas enzimas. Com 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/oligosaccharides
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/xylose
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/xylobiose
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isso, a busca por novos microrganismos termofílicos é interessante, uma vez 

que são fontes em potencial dessas enzimas (GOMES et al., 2007). 

A grande maioria dos processos industriais são conduzidos sob altas 

temperaturas. Surge, assim, a necessidade do uso de enzimas termoestáveis, 

capazes de manter sua atividade nessas condições (LEITE et al., 2007). O 

emprego de enzimas termofílicas permite que os bioprocessos sejam 

conduzidos sob temperaturas mais elevadas, obtendo-se diversos benefícios 

(ZELDES et al., 2015), como, por exemplo, o aumento na taxa de reação, o 

melhoramento da solubilidade dos reagentes e a diminuição da contaminação 

por microrganismos mesófilos (MACCHIONE et al., 2008). 

Acredita-se que a estabilidade a altas temperaturas seja resultante de 

interações inter e intramoleculares, como ligações de hidrogênio e dissulfeto. 

Elas ligações conferem uma maior estabilidade conformacional, evitando 

a desestabilização de proteínas em temperaturas elevadas (CHENG; CHEN; 

HUANG, 2014). 

Fungos termofílicos produzem muitas xilanases (HINZ et al., 2009) e, por 

esta razão, a produção dessa enzima por esses fungos tem sido avaliada por 

trabalhos recentes. Os resultados têm evidenciado xilanases com as mais 

diversas características, como pH e temperatura ótimos de atuação, além de 

apresentarem diferenças em seu modo de ação e estrutura (CHADHA et al., 

2019).  

Linhagens de Myceliophthora thermophila (BOORUNG et al., 2018), 

Thermomyces lanuginosos (WINGER et al., 2014), Malbranchea flava 

(HUTTNER et al., 2017), Thermoascus aurantiacus (SCHUERG et al. 2017), 

Melanocarpus albomyces (GUPTA; SAHAI; GUPTA, 2013), Rhizomucor 

pusillus (ROBLEDO et al., 2016) e Scytalidium themophilum (BASOTRA et al., 

2016) têm sido descritas como produtoras de elevados níveis de xilanases 

(CHADHA et al., 2019). Adicionalmente, bons resultados têm sido obtidos por 

meio da utilização dessas enzimas em aplicações industriais. Por exemplo, a 

xilanase produzida pelo fungo termófilo Thermomyces lanuginosus foi aplicada 

no processo de bio branqueamento da polpa de palha de trigo, a qual 

apresentou 1,8 a 7,79% mais brilho em relação ao controle (LI et al., 2005). 

https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/disulfides
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/destabilization
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Apesar da rica biodiversidade e das ameaças que recaem sobre FOM, 

há pouca informação acerca da diversidade de fungos termofílicos dessa 

região. O estudo realizado por Martins e colaboradores (2018) avaliou a 

produção de xilanases por fungos mesófilos isolados do solo da FOM, sendo a 

cepa identificada por Aspergillus flavus selecionada como excelente produtor 

dessa enzima.  

Desta forma, ressalta-se a importância de se explorar a diversidade de 

fungos termofílicos dessa floresta, uma vez que, devido ao seu elevado grau de 

endemismo, novas espécies poderão ser caracterizadas, e novos bioprodutos 

poderão ser descobertos.  

3.9  Aplicações industriais da xilanase 

A produção industrial de enzimas xilanolíticas é baseada 

na biossíntese microbiana (ADIGUZEL et al., 2019). Estudos sobre sistemas 

enzimáticos que exibem a capacidade de despolimerizar xilanas vegetais são 

muito importantes para estabelecer uma economia renovável, baseada em  

biomassa de subprodutos  industriais de silvicultura, agricultura, madeira, 

celulose e papel (DODD; CANN, 2009 ). A participação dessas enzimas no 

mercado mundial movimenta atualmente cerca de 200 e 300 milhões de 

dólares, podendo este valor chegar a 500 milhões de dólares em 2023 

(CHADHA et al., 2019). 

As enzimas xilanolíticas são atualmente empregadas por diversos 

setores industriais, como a indústria de papel e celulose, que as utiliza no 

processo de branqueamento da polpa celulósica (KUMAR; MARIN-

NAVARRO;  SHUKLA, 2016). A aplicação desta enzima resulta na hidrólise da 

hemicelulose e facilita a liberação da lignina, componente responsável pelo 

escurecimento do papel. Esta enzima também possui vasta aplicação na 

indústria alimentícia, como por exemplo, na clarificação de sucos de frutas, 

uma vez que ao promoverem a hidrólise de oligossacarídeos, diminuem o teor 

de materiais insolúveis. Na panificação, ao agirem sobre pentosanos solúveis e 

não solúveis na farinha, seu uso proporciona melhora na qualidade, textura, 

estabilidade e volume da massa de pães (AHMED et al., 2014; BUTT et al., 

2008). 

https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/anabolism
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/biomass
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/chemistry/byproduct
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0144861718306428#bib0065
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960852419300550#b0275
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960852419300550#b0275
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960852419300550#b0005
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960852419300550#b0115
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960852419300550#b0115
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0960852419300550#b0115
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 Na alimentação animal, as xilanases são capazese de hidrolisar as 

arabinoxilanas presentes na ração animal, resultando no aumento da 

digestibilidade de frangos de corte, diminuindo o nível de vicosidade no 

intestino, levando à melhora no ganho de peso e na eficiência da conversão 

alimentar (NAGAR et al., 2012). Além disso, os xilo-oligossacarídeos obtidos 

por meio da hidrólise enzimática da xilana são componentes importantes para o 

desenvolvimento de novos alimentos funcionais devido aos seus efeitos 

prebióticos (BEG et al., 2001). 

As xilanases são ainda usualmente empregadas na produção de 

combustíveis líquidos ou gasosos, alguns solventes, na produção de proteína 

unicelular, na conversão de materiais lignocelulósicos e de resíduos agrícolas 

em produtos fermentativos, entre outros (DEESUKON et al., 2013; RAHMAN et 

al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/xylooligosaccharide
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/functional-food
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/single-cell-protein
https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/single-cell-protein
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4. Material e Metódos  

4.1 Áreas de estudo 

 Para a realização do presente trabalho, três áreas representativas de 

FOM foram selecionadas (Figura 6) localizadas na região Centro-Sul do 

Paraná, sendo A (Coordenadas geográficas: -24.874068, -51.714069) e B 

(Coordenadas geográficas: -24.863044, -51.695600) na cidade de Pitanga e C 

(Coordenadas geográficas: -25.367765, -51.290562) na cidade de Guarapuava. 

Figura 6 - Áreas de amostragem do presente estudo. Fragmentos de Floresta Ombrófila Mista, 
(A) e (B) em Pitanga-PR e (C) em Guarapuava-PR. 

 

Fonte: Google Earth. 

4.2 Esquema experimental 

Foi usado princípio da casualização e da repetição. Em cada área de 

estudo foi demarcada uma parcela de 0,3 hectares, onde 10 árvores de A. 

angustifolia foram selecionadas ao acaso. As amostras de serapilheira e solo 

foram coletadas entre 1 m e 2 m de distância do tronco de cada árvore. 
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4.3 Amostragem e processamento das amostras 

As coletas foram realizadas em julho nas áreas A e B e em novembro na 

área C, do ano de 2018. Em cada área de amostragem foram coletadas 10 

amostras de serapilheira e 10 amostras de solo (aproximadamente 200 g 

cada), na profundidade de 0-10 cm, totalizando 60 amostras. Primeiramente, foi 

coletada a serapilheira presente acima do solo, e posteriormente o solo. As 

amostras foram conservadas a 4 °C durante o transporte e posteriormente 

foram mantidas sob refrigeração no Laboratório de Microbiologia Aplicada da 

UNICENTRO. 

4.4 Isolamentos das linhagens fúngicas e manutenção das espécies 

As amostras obtidas a partir da coleta dos três pontos de uma mesma 

árvore foram homogeneizadas, constituindo, assim, uma amostra composta. O 

isolamento ocorreu por meio da utilização da técnica de diluição sucessiva 

descrita por Clark (1965). Para tal, 1g de solo foi suspenso em 10 mL de água 

destilada estéril (diluição 10-1). Dessa diluição, 1,0 mL foi adicionado a 9,0 mL 

de água destilada esterilizada obtendo-se a diluição de 10-² e repetiu-se esse 

procedimento para se obter a diluição 10-³. Em relação a serapilheira, 10 g de 

amostra foram inicialmente trituradas com o auxílio de um processador sendo 

posteriormente suspensa em 90 mL de água destilada estéril e mantida sob 

agitação a 170 rpm por 40 minutos (diluição 10-1). As demais diluições foram 

obtidas pela técnica de diluição sucessiva de Clark (1965). A partir de todas as 

diluições realizadas, 0,1 mL foram retirados e semeados em placa de Petri 

contendo ágar Sabouraud suplementado com cloranfenicol (100 mg L-1). As 

placas foram incubadas a 45 °C e o crescimento fúngico foi acompanhado por 

15 dias. O experimento foi realizado em duplicata. Constatado o crescimento 

de colônias fúngicas, as colônias morfologicamente distintas foram transferidas 

para uma nova placa de ágar Sabouraud, a fim de confirmar a pureza das 

culturas.  

Os isolados fúngicos foram mantidos em laboratório em meio sólido de 

Vogel (VOGEL, 1956), suplementado com glicose como fonte de carbono, na 

concentração de 1,5% (m/v). Repiques da cultura foram realizados 
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periodicamente, sendo incubados a 45 °C, por sete dias. Após este período, as 

linhagens foram utilizadas ou armazenadas a 4 °C, sendo preservadas pelo 

método de Castellani (1939). 

4.5  Estudos de bioprospecção 

As 15 linhagens fúngicas isoladas foram avaliadas quanto ao seu 

potencial de produção da enzima xilanase por meio dos ensaios de 

fermentação submersa. Para isso, cada uma das linhagens foi cultivada em 

meio líquido de Vogel suplementado com 1% dos substratos alternativos palha 

de milho, casca de eucalipto e malte exaurido, pH 6,5, a  45 ⁰ C, por cinco dias, 

em condição estacionária, sendo a atividade xilanásica determinada como 

especificada no item 4.8.  

4.6 Taxa de crescimento em diferentes temperaturas 

 As linhagens de fungos obtidas foram submetidas a diferentes 

temperaturas, a fim de avaliar o seu desempenho de crescimento, podendo 

assim classificá-las como termófilas ou termotolerantes, de acordo com 

Morgenstern (2012). Cada uma das linhagens foi cultivada em meio sólido de 

Vogel (1956) suplementado com glicose (1,5%). Placas contendo o meio de 

cultura foram inoculadas em seu centro com 2 µl de uma solução de esporos 

(500 a 10000 esporos por µl) e incubadas a 22, 34, 45 e 55 °C, por 4 dias. A 

cada 24 horas, o diâmetro da cultura foi medido e o desempenho relativo do 

crescimento de cada cultura foi indicado pelos números: 0 – sem crescimento, 

1-4 – aumento progressivo do crescimento. 

4.7 Obtenções das preparações enzimáticas 

Para realização da otimização a partir do Delineamento Central 

Composto Rotacional (DCCR), a linhagem que apresentou maior produção 

enzimática inicialmente, teve seus conídios suspensos em água destilada 

esterilizada, filtrados para remoção de fragmentos de hifas e as suspensões 

obtidas foram ajustadas para 107 esporos mL-1. Um volume de 1,0 mL dessa 

suspensão foi inoculado em 25 mL de meio líquido de Vogel (1956) contidos 

em frascos Erlenmeyer de 125 mL, contendo palha de milho e incubados a 45 
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⁰ C em condição estacionária. O pH de cultivo, a concentração da palha de 

milho e o tempo de incubação foram variáveis, de acordo com o planejamento 

experimental adotado. Após o crescimento em meio líquido, as culturas foram 

filtradas a vácuo. Desta forma, foi obtido um filtrado do meio de cultivo, livre de 

células e micélio, o qual foi utilizado como uma preparação de xilanases 

extracelulares. 

4.8 Determinação da atividade enzimática  

 A atividade xilanásica  foi determinada utilizando-se como substrato 750 

L de uma solução 1 % (m/v) de xilano de faia, em tampão McIlvaine, pH 6,5. 

O mesmo tampão e a enzima (filtrado bruto) foram adicionados, de modo a 

completar o volume a 1250 L. A mistura de reação foi incubada em banho-

Maria a 60 °C. Em intervalos de 5 minutos, a reação foi interrompida pela 

adição de 250 L do reagente de ácido 3,5-dinitrosalicílico (ADNS). A 

determinação de açúcares redutores liberados foi realizada pelo método de 

Miller (1959), utilizando-se a xilose como padrão. Uma unidade de atividade 

enzimática foi definida como correspondendo à liberação de 1 mol de açúcar 

redutor equivalente a xilose, por minuto, por mL de amostra, nas condições de 

ensaio. Todos os ensaios foram conduzidos em triplicata, utilizando-se brancos 

apropriados. 

4.9 Otimização da produção de xilanases pela melhor linhagem 

produtora previamente selecionada.  

 A influência das variáveis tempo de cultivo, pH de cultivo e concentração 

da fonte de carbono sobre a produção de xilanases foi avaliada empregando-se 

o DCCR aplicável à MSR, a fim de se elevar os níveis de xilanases produzidos.  

Os experimentos foram realizados por 23 fatorial: concentração do resíduo [S], 

tempo de incubação (T) e pH do meio de cultivo. Cinco níveis para cada fator 

foram utilizados, totalizando 18 combinações de tratamentos, com quatro 

amostras no ponto central e seis nos pontos axiais ( 

 

 

Tabela 1). 
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 Os dados apresentados foram ajustados de acordo com a seguinte 

equação polinomial de segunda ordem: Equação 3: 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 

𝛽3𝑥3 + 𝛽11𝑥1 2 + 𝛽22𝑥2 2 + 𝛽33𝑥3 2 + 𝛽12𝑥1𝑥2 + 𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽23𝑥2𝑥3 + 𝜀 : 

Onde Y é a resposta prevista; β0 representa a interseção; β1, β2e β3 são os 

coeficientes lineares, β11, β22 e β33 são os coeficientes quadráticos; β12, β13 

e β23 são os coeficientes de interação e x1, x2 e x3, são as variáveis 

independentes, concentração do resíduo [S], tempo de incubação (T) e pH do 

meio de cultura, respectivamente. O termo ε representa o erro experimental. 

 
 
Tabela 1 - Condições experimentais de acordo com o DCCR. 

Valores reais (codificados) 

 
Corrida Concentração da 

fonte (%) 
Tempo de cultivo 

(horas) 
pH de cultivo 

1 1,1 (-1) 43 (-1) 4,2 (-1) 
2 1,1 (-1) 43 (-1) 7,8 (1) 
3 1,1 (-1) 101 (1) 4,2 (-1) 
4 1,1 (-1) 101 (1) 7,8 (1) 
5 2,9 (1) 43 (-1) 4,2 (-1) 
6 2,9 (1) 43 (-1) 7,8 (1) 
7 2,9 (1) 101 (1) 4,2 (-1) 
8 2,9 (1) 101 (1) 7,8 (1) 
9 0,5 (-1,68) 72 (0) 6,0 (0) 

10 3,5 (1,68) 72 (0) 6,0 (0) 
11 2,0 (0) 24 (-1,68) 6,0 (0) 
12 2,0 (0) 120 (1,68) 6,0 (0) 
13 2,0 (0) 72 (0) 3,0 (-1,68) 
14 2,0 (0) 72 (0) 9,0 (1,68) 
15 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 
16 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 
17 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 
18 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 

Fonte: O autor. 

4.10 Caracterização bioquímica das enzimas produzidas 

4.10.1 Influência da temperatura sobre a atividade das xilanases  

 A fim de avaliar o efeito da temperatura sobre a atividade xilanásica, o 

filtrado enzimático foi incubado em presença do substrato em diferentes 

temperaturas na faixa de 40 – 80 °C, em intervalos de 5 °C, sendo a atividade 

xilanásica relativa determinada como especificada no item 4.8.  
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4.10.2 Influência do pH sobre a atividade das xilanases 

 O efeito do pH sobre a atividade xilanásica foi determinado no meio 

reacional. Para tal, o filtrado enzimático foi incubado na temperatura ótima 

previamente estabelecida, utilizando-se o tampão McIlvaine na faixa de pH 

compreendida entre 3,0-8,0, em intervalos de 0,5 unidades, tanto para o 

preparo do substrato enzimático, quanto para completar o volume reacional. 

Posteriormente, a atividade xilanásica relativa foi determinada conforme 

especificada no item 4.8. 

4.10.3 Determinação da termoestabilidade das xilanases  

 A estabilidade térmica da atividade xilanásica foi avaliada em sua 

temperatura ótima de atuação, bem como em valores de temperaturas 

próximos desta, sendo 60, 65 e 70°C. Após a incubação do filtrado de cultura 

sem substrato, alíquotas foram retiradas em intervalos de tempo variados, para 

determinação das atividades residuais, conforme item 4.8. A partir dos 

resultados obtidos, a meia-vida enzimática (T1/2) foi estimada. 

4.10.4 Determinação da estabilidade enzimática frente ao pH 

Para determinação da estabilidade em diferentes valores de pH na faixa 

de 3,0 - 8,0, em intervalos de 0,5 unidades, o filtrado de cultura foi incubado a 4 

°C em tampão McIlvaine na proporção de 1:2 (v/v). Após 24 horas de 

incubação, a atividade residual foi determinada, em pH e temperatura ótimos 

previamente estabelecidos. 

4.10.5 Efeito de íons metálicos e de compostos químicos sobre a 

atividade xilanásica 

O efeito de íons metálicos (Cu+2, Mn+2, NH4
+, Na+

, Mg+2, Ca+2, Hg2+, Zn+2, 

Ba+2, Pb+2 e citrato de sódio) e de algumas substâncias (β-mercaptoetanol, 

ácido etilenodiamino tetra-acético e dodecil sulfato de sódio) sobre a atividade 

xilanásica foi avaliado por meio de sua adição às misturas de reação, nas 

concentrações de 2 mM e 10 mM. O controle (100%) correspondeu à atividade 

enzimática determinada na ausência de íons, sendo posteriormente feito o 

cálculo das atividades relativas em relação ao controle.  
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4.11  Extração de DNA Fúngico 

Para a extração de DNA, o fungo que apresentou maior produtividade 

enzimática foi cultivado em meio líquido Czapek, suplementado com 1% de 

dextrose, pH 7,3, durante 48 horas, a 45 °C, em  condição estacionária (GOÉS-

NETO et al., 2005). Posteriormente, a massa micelial foi recuperada por meio 

da filtração em bomba a vácuo. Esta foi lavada com água ultrapura estéril, 

filtrada novamente e posteriormente utilizada para a extração do DNA. 

Imediatamente após a filtração, o micélio foi macerado com almofariz e pistilo 

em nitrogênio líquido. A massa micelial obtida foi utilizada para a extração do 

DNA, empregando-se o método Cationic hexadecyl trimethyl ammonium 

bromide (CTAB).   

A quantificação do DNA foi realizada por meio da visualização do DNA 

corado com brometo de etídio sob luz ultravioleta (UV) após a realização de 

uma eletroforese em gel de agarose 0,9% em comparação com o padrão DNA 

fago λ 100ng uL-1. 

4.12 Amplificação por PCR e Sequenciamento 

Após a extração do DNA, a região ribossomal ITS1-5.8S-ITS2 da 

linhagem alvo foi amplificada pela reação em cadeia da polimerase 

(Polymerase Chain Reaction), empregando-se os primers ITS 4 e ITS 5. 

(WHITE et al., 1990). A mistura de reação foi composta por 20 ng de DNA 

genômico, tampão para PCR com MgCl2 , primers (forward e reverse), dNTP, 

Taq DNA polimerase e água ultrapura. Os ciclos de amplificação ocorreram da 

seguinte forma: desnaturação inicial a 94 ºC por 2 min, seguido de 30 ciclos de 

95 ºC por 30 s, 50 ºC por 1 min e 72 ºC por 1 min, finalizando a extensão final a 

72 ºC por 7 min. A fim de comprovar a amplificação das regiões a serem 

sequenciadas, os produtos da PCR foram resolvidos por eletroforese em gel de 

agarose com concentração de 1,8%, corados com brometo de etídio e 

visualizados em fotodocumentador sob luz UV. Foi utilizado como padrão de 

peso molecular o marcador DNA Ladder 100 pb. 

Após a confirmação da amplificação, foi realizada nova amplificação por 

PCR como descrito anteriormente, porém, com um volume final de 40µL, para 
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obter quantidade suficiente de produto para sequenciamento. Os produtos 

foram novamente resolvidos por eletroforese em gel de agarose a 1,8%. 

Confirmada a amplificação, os produtos da amplificação foram purificados 

utilizando o kit de purificação GenElute da Sigma Aldrich ou por meio da 

precipitação do DNA por etanol descrito por New England Biolabs (2017), com 

modificações. Os produtos de PCR purificados foram novamente quantificados 

por eletroforese conforme descrição anterior, utilizando como base os 

marcadores DNA fago λ 100ng uL-1 e DNA Ladder 100pb. Posteriormente, as 

amostras foram secas a 60 ºC. O sequenciamento foi realizado pela empresa 

ACTGene Análises Moleculares LTDA (Alvorada, RS), empregando-se o 

método de terminação de cadeia utilizando o aparelho ABIPrism 3500 Genectic 

Analyzer (Applied Biosystems).  

4.13 Análises estatísticas 

Os dados provenientes do estudo de bioprospecção foram submetidos a 

testes de homogeneidade e normalidade. Posteriormente, a análise de 

variância e o teste de Tukey a 5% de probabilidade foram realizados. O 

programa utilizado foi SPSS Statistics version 22.0 (IBM, 2013). 
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5. Resultados e discussão  

5.1 Isolamento de linhagens fúngicas de solo e serapilheira 

 No presente trabalho, 15 linhagens fúngicas capazes de crescer a 45 

⁰ C foram isoladas, sendo 5 da área A, 7 da área B e 3 da área C. Dessas, 4 

foram isoladas a partir das amostras de solo e 11 isoladas das amostras de 

serapilheira (Tabela 2). Similarmente aos resultados obtidos no presente 

estudo, Mcguire et al. (2011), ao estudarem a comunidade fúngica de uma 

floresta tropical, observaram maior número de linhagens fúngicas nas amostras 

de serapilheira, em comparação com as do solo.  

Tabela 2 - Local de isolamento das linhagens fúngicas purificadas a partir de amostras de solo 
e de serapilheira de remanescentes de FOM, sendo as áreas A e B (Pitanga-PR), e C 
(Guarapuava-PR). 

Linhagem fúngica Local de isolamento Tipo de amostra 

PJ1 Área A Solo 

PJ2 Área A Serapilheira 

PJ3 Área A Serapilheira 

PJ4 Área A Serapilheira 

PJ5 Área A Serapilheira 

PJ6 Área B Solo 

PJ7 Área B Solo 

PJ8 Área B Serapilheira 

PJ9 Área B Serapilheira 

PJ10 Área B Serapilheira 

PJ11 Área B Serapilheira 

P12 Área B Serapilheira 

PJ13 Área C Serapilheira 

PJ14 Área C Serapilheira 

PJ15 Área C Solo 

Fonte: O autor. 

A grande riqueza de espécies fúngicas encontradas na serapilheira de 

florestas pode ser explicada por sua rica composição química e pelas 

condições abióticas, como temperatura e umidade, alcançadas no interior 

dessa camada (DOMSCH; GAMS; ANDERSON, 1980), as quais podem causar 

alteração na composição dessas comunidades (MCGUIRE et al., 2011). 

Nos ecossistemas naturais e agrícolas, a serapilheira contribui 

significativamente para a fertilidade do solo, por meio da decomposição 
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realizada pelos microrganismos (HATTENSCHWILER; TIUNOV; SCHEU, 

2005). A composição e a qualidade da serapilheira influenciam a diversidade e 

a organização de distintos grupos microbianos, os quais irão atuar sobre 

diferentes tipos de substratos, de forma que cada material será, 

preferencialmente, degradado por um determinado grupo de microrganismo 

(COTRUFO et al., 2013). 

Em florestas, os fungos termofílicos estão diretamente associados ao 

processo de decomposição da matéria orgânica (HEATON et al., 2012), sendo 

encontrados em abundância no solo e serapilheira, os quais quando aquecidos 

pelo sol, alcançam as temperaturas favoráveis para o seu crescimento 

(RAJASEKARAN; MAHESHWARI, 1993). O calor acumulado em uma camada 

de serapilheira de cinco centímetros é suficiente para gerar as condições 

favoráveis para a proliferação desses microrganismos (THANH, 2019). Nesses 

ambientes, os fungos termofílicos participam, principalmente, do processo de 

degradação de substratos ricos em celulose, hemicelulose e lignina 

(RYCKEBOER et al., 2003; SHARMA, 1989; TUOMELA et al., 2000). 

Nos mais diversos habitats, as espécies fúngicas desenvolvem 

adaptações metabólicas que resultam na síntese de compostos diferenciados 

(TAKAHASHI et al., 2017), sendo que a diversidade química destes 

microrganismos está intimamente relacionada ao local em que estão inseridos 

(CHOFFNES et al., 2010). Assim, estes microrganismos têm despertado o 

interesse por parte das indústrias, devido à possibilidade de se isolar novas 

cepas do ambiente natural que exibam a capacidade de sintetizar produtos de 

interesse biotecnológico únicos, até então não descritos (DAVIES, 2011). 

 As 15 linhagens fúngicas foram submetidas ao teste de avaliação do 

crescimento, sob diferentes temperaturas (Tabela 3), que foram escolhidas por 

constituirem limites que permitem a classificação das linhagens em termófilas 

ou termotolerantes, segundo classificação adotada (MORGENSTERN et al., 

2012). Todas as linhagens cresceram em pelo menos uma das temperaturas 

testadas. 

Como mencionado anteriormente, baseado nas taxas de crescimento 

relativo sob temperaturas distintas, Morgenstern e colaboradores (2012) 
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classificam como fungos termófilos aqueles que exibem melhores taxas de 

crescimento a 45 °C quando comparadas às taxas exibidas a 34 °C; já os 

fungos termotolerantes são aqueles que exibem crescimento similar ou 

superior a 34 °C, quando comparadas às taxas de crescimento verificadas a 45 

°C.  

Assim, dentre todas as linhagens isoladas no presente estudo, 14 foram 

classificadas como termotolerantes, enquanto que apenas a linhagem PJ7 foi 

classificada como termófila, por exibir melhores taxas de crescimento a 45 °C. 

Estima-se que somente uma pequena fração do número total de fungos seja 

termofílica, enquanto que nenhuma linhagem fúngica foi descrita como 

hipertermófila (MORA et al., 2011). 

Tabela 3 - Crescimento das linhagens fúngicas termofílicas purificadas em diferentes 
temperaturas. O desempenho relativo do crescimento de cada organismo é indicado pelos 
números: 0, sem crescimento; 1–3, aumento progressivo do crescimento. 

Linhagens 
fúngicas 

Temperatura de Crescimento 
Classificação 

22 °C 34 °C 45 °C 55 °C 

PJ1 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ2 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ3 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ4 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ5 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ6 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ7 0 2 3 1 Termófilo 

PJ8 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ9 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ10 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ11 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ12 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ13 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ14 1 3 2 0 Termotolerante 

PJ15 1 3 2 0 Termotolerante 

Fonte: O autor. 

A termotolerância não é uma característica muito comum entre os 

eucariotos. Sua temperatura máxima de crescimento situa-se em torno de 60-

62 °C (TANSEN, 1972), e apenas um pequeno número de espécies fúngicas 

são hábeis em se desenvolver sob tais temperaturas. Estima-se que existam 

em torno de 3,8 milhões de espécies fúngicas na natureza, 120.000 destas 

descritas (HAWKSWORTH; LUCKING, 2017). No entanto, apenas 50 espécies 
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são consideradas termofílicas (OLIVEIRA; GOMES; RODRIGUES, 2015), 

restritas às ordens Sordariales, Eurotiales e Onygenales dentro da classe 

Ascomycota e à ordem Mycorales da classe Zygomycota (MORGENSTEN et 

al., 2012; OLIVEIRA; GOMES; RODRIGUES, 2015).  

 Langarica-fuentes e colaboradores (2014), investigando a biodiversidade 

de fungos termófilos e termotolerantes em sistemas de compostagem, 

encontraram que o filo Ascomycota foi o dominante, representando 90% da 

diversidade, sendo as ordens Sordariales e Eurotiales as mais ricas em 

termofílicos. 

 Ao avaliar 30 cepas fúngicas quanto à temperatura ideal de crescimento, 

Morgenstern e colaboradores (2012) observaram que vinte espécies eram 

termófilos, duas espécies foram classificadas como termotolerantes, e oito 

espécies foram classificadas como mesofílicas.  

 A distinção entre termotolerante e termófilo é muito importante, porém 

nem sempre é realizada. Em grande parte dos estudos, todos os fungos que 

têm capacidade de crescer em temperaturas acima de 45 °C são considerados 

termófilos (MAHESHWARI; BHARADWAJ; BHAT, 2000). Muitas linhagens 

fúngicas, como as percencentes à espécie A. fumigatus foram previamente 

consideradas termotolerantes, apresentando crescimento ótimo em torno de 37 

°C, podendo sobreviver a temperaturas de até 50 °C (SINGH et al., 2016). 

5.2 Avaliação quantitativa da produção de xilanases  

Posteriormente, as 15 linhagens foram avaliadas quanto ao seu 

potencial de produção da enzima xilanase. Como se pode observar na Tabela 

4, a palha de milho foi o substrato que proporcionou uma maior produção da 

enzima. A palha de milho é rica em hemicelulose, com valores que variam 

entre 30 e 50% (PAES; TEIXEIRA; MARTINS, 2008; TIAN et al., 2020; ZHAO 

et al., 2019). Por esta razão, esse substrato foi utilizado para os experimentos 

posteriores.  

Tabela 4 - Produção de xilanases por linhagens de fungos filamentosos isolados de 
remanescentes de FOM, empregando-se a palha de milho, a casca de eucalipto e o malte 
exaurido como substratos, na concentração de 1%. Os cultivos foram incubados a 45 °C, em 
pH 6,5, durante 5 dias, em condição estacionária. 

Linhagens 
Atividade xilanásica U mL-1 

Fonte de carbono 
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Palha de milho 
Casca de 
Eucalipto 

Malte exaurido 

PJ1 17,67 aG 0,00 cD 3,33 bI 

PJ2 58,08 aC 0,00 cD 3,76 bI 

PJ3 65,50 aB 0,00 cD 2,37 bJ 

PJ4 42,54 aE 0,00 cD 5,49 bH 

PJ5 12,50 aH 0,00 bD 11,85 aE 

PJ6 57,21 aC 0,93 bC 1,44 bK 

PJ7 0,90 aJ 0,00 bD 0,00 bL 

PJ8 50,92 aD 1,48 cA 12,78 bD 

PJ9 63,75 aB 1,03 cBC 23,54 bA 

PJ10 72,92 aA 1,36 cAB 18,35 bB 

PJ11 5,77 aI 0,00 bD 5,53 aH 

PJ12 30,38 aF 0,00 cD 3,81 bI 

PJ13 54,54 aCD 0,00 cD 6,38 bG 

PJ14 52,96 aD 0,00 cD 7,19 bF 

PJ15 20,38 aG 0,85 cC 13,86 bC 

 
*Médias seguidas pela mesma letra, minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.  
Letras minúsculas: compara a produção enzimática obtida nas diferentes fontes de carbono 
para cada linhagem fúngica. 
Letras maiúsculas: compara entre as linhagens fúngicas a produção enzimática obtida por meio 
do uso de diferentes substratos. 
Fonte: O autor. 

A diferença observada no nível de produção enzimática para os 

diferentes substratos avaliados pode estar relacionada com diversos fatores, 

como a área superficial, presença de inibidor ou ativador, difusão de nutrientes, 

conteúdo e quantidade de açúcar disponível (DAMASO; ANDRADE; PEREIRA, 

2000; GOMES; GOMES; STEINER, 1994; SILVA et al., 2005). 

Ao empregar a casca de eucalipto como substrato, a produção 

enzimática foi inexistente e quando o malte exaurido foi empregado, bons 

resultados foram obtidos, porém inferiores aos valores alcançados com a palha 

de milho. As cascas de eucaliptos são constituídas por celulose, hemicelulose, 

lignina, além de ceras, pectinas, álcoois, óleos, flavonóides, gomas, resinas e 

suberina (FOELKEL, 2010). Alguns estudos têm atribuído a esse resíduo a 

capacidade de causar prejuízos ao solo e, consequentemente, a sua 

microbiota, por apresentar, entre seus constituintes, substâncias inibitórias que 

comprometem o crescimento microbiano, levando a um efeito alelopático 

(REIGOSA et al., 1998; SOUTO et al., 2001; DUARTE et al., 2012). 
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Subramaniyam e Vimala (2012) afirmam que os microrganismos se 

comportam de maneira diferente frente a cada substrato investigado, pelo fato 

destes apresentarem composições nutricionais distintas que, por sua vez, 

acabam influenciando a produção enzimática.  

Adicionalmente, fatores distintos estão envolvidos na capacidade de 

produção enzimática das espécies e, além da resposta a estímulos ambientais 

pela expressão de genes, a síntese enzimática está sujeita a mecanismos 

regulatórios, intrínsecos da espécie, passíveis de indução e repressão (GLASS 

et al., 2013). Subramaniyam e Vimala (2012) afirmam ainda que, em seu 

ambiente natural, os fungos são capazes de explorar substratos de 

composições distintas, o que lhes habilita a colonizar novos nichos, bem como 

lhes confere a possibilidade de expandir sua maquinaria enzimática.  

Por meio da Tabela 4, pode-se ainda observar que a linhagem fúngica 

que apresentou os maiores valores para produção da enzima foi o fungo 

termotolerante PJ10, que posteriormente foi identificado molecularmente como 

sendo uma linhagem de A. fumigatus. 

A termotolerância é uma característica que confere a muitos 

microrganismos a capacidade de infectar aves e mamíferos e de crescer sob 

temperaturas elevadas, como o verificado em relação ao fungo A. fumigatus. 

Ao investigar a sequência genômica dessa espécie, Niermam e colaboradores 

(2005) concluíram que este fungo detém vários genes homólogos aos 

encontrados em eubactérias e arqueas. Esse fato pode explicar a vantagem 

seletiva exibida pela espécie em se adaptar a ambientes tão diversos em 

termos nutricionais e de temperatura, como corpos humanos, pilhas de 

compostagem e solos.  

 Nos estudos de Langarica-fuentes e colaboradores (2014), quando 

distintas linhagens fúngicas isoladas de sistemas de compostagem foram 

cultivadas a 45 e 55 °C, o crescimento do fungo A. fumigatus foi o mais 

pronunciado, representando 75% de todas as colônias em um dos sistemas 

analisados. Já em outro sistema, o fungo T. lanuginosus foi a espécie 

dominante, constituindo em torno de 70% das colônias.  
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 Nos estudos de Benassi e Almeida (2018), diferentes amostras de solo 

de campo foram analisadas, sendo uma área de aterro sanitário desativado e 

outras três áreas de campos rupestres. Como resultado, 48 espécies de fungos 

filamentosos termófilos e termotolerantes foram encontradas, sendo 12 

espécies pertencentes ao gênero Aspergillus. A notável presença de fungos 

desse gênero em solos florestais, bem como em outros ambientes naturais 

pode ser explicada por sua habilidade de crescer rapidamente e por 

produzirem uma grande quantidade de conídios, os quais facilitam sua 

dispersão (BENASSI; ALMEIDA, 2018; FRAGA; PEREIRA, 2012). 

  Na literatura, o gênero Aspergillus tem sido extensivamente relatado 

como produtor de xilanases (ABDELLA; SEGATO; WILKINS, 2019; ANG et al., 

2013; JIN; SONG; LIU, 2020; RODRIGUES et al., 2017; YANG et al., 2015). Na 

investigação conduzida por Yang e colaboradores (2015), dentre as 31 

linhagens fúngicas isoladas de solo, a cepa que se apresentou como melhor 

produtora de xilanase foi identificada como A. fumigatus, resultado que 

corrobora com o presente estudo. 

5.3 Otimização da produção de xilanases  

 A otimização da produção de xilanases foi avaliada empregando-se o 

DCCR aplicável à MSR. Na  

Tabela 5, estão apresentados os valores reais e codificados e os resultados 

obtidos. 

Tabela 5 – Condições experimentais e resultados do planejamento experimental para a 
produção de xilanases por A. Fumigatus, empregando-se a palha de milho como substrato. 

Valores reais (codificados)  

Corrida Concentração da 
fonte (%) 

Tempo de cultivo 
(horas) 

pH de  

cultivo 

Atividade xilanase  

(U mL-1) 

1 1,1 (-1) 43 (-1) 4,2 (-1) 14 ± 0,001 

2 1,1 (-1) 43 (-1) 7,8 (1) 19,29 ± 0,004 

3 1,1 (-1) 101 (1) 4,2 (-1) 61,42 ± 0,005 

4 1,1 (-1) 101 (1) 7,8 (1) 54,75 ± 0,003 

5 2,9 (1) 43 (-1) 4,2 (-1) 17,04 ± 0,002 

6 2,9 (1) 43 (-1) 7,8 (1) 17,92 ± 0,008 

7 2,9 (1) 101 (1) 4,2 (-1) 55,17 ± 0,006 

8 2,9 (1) 101 (1) 7,8 (1) 53,00 ± 0,012 
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9 0,5 (-1,68) 72 (0) 6,0 (0) 57,00 ± 0,005 

10 3,5 (1,68) 72 (0) 6,0 (0) 74,33 ± 0,014 

11 2,0 (0) 24 (-1,68) 6,0 (0) 3,75 ± 0,001 

12 2,0 (0) 120 (1,68) 6,0 (0) 61,75 ± 0,004 

13 2,0 (0) 72 (0) 3,0 (-1,68) 9,17 ± 0,002 

14 2,0 (0) 72 (0) 9,0 (1,68) 78,17±0,011 

15 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 58,83±0,001 

16 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 58,17±0,003 

17 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 61,08±0,002 

18 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 58,42±0,005 

19* 2,0 (0) 72 (0) 9,0 (1,68) 76,83±0,012 

* Validação interna do modelo 

 Os resultados da ANOVA estão apresentados na tempo linear e 

quadrático e pH de cultivo linear e quadrático foram significativas para a 

produção de xilanases. As interações entre as variáveis não foram 

significativas. 

Tabela 6. O teste F mostra que o modelo estatístico foi significativo (p<0,05). O 

modelo é preditivo, pois o valor de F calculado foi maior que o valor de F 

tabelado em 9,52 vezes. De acordo com o coeficiente de determinação R2, 

80,35% da variabilidade dos dados pode ser explicada por esse modelo. 

 A significância das variáveis é constatada por meio do p-valor, onde 

quanto menor for o valor, maior será a significância. Sendo assim, constata-se 

que as variáveis tempo linear e quadrático e pH de cultivo linear e quadrático 

foram significativas para a produção de xilanases. As interações entre as 

variáveis não foram significativas. 

Tabela 6 – Análise de variância, coeficientes de regressão para as xilanases produzidas por A. 
fumigatus e os valores de R2 e F-valor. 

 Produção de xilanases  

Termos SQ Gl MQ F F tab F/Ftab R² 

M 23791,98 9 2643,55 20,00 2,10 9,52 0,8035 

R 5815,06 44 132,16     

T 29607,05 53      

Termos Coeficientes p-valor  

Média/Intercepto 59,6279                  0,000000  

[S] 3,3400 0,357748  

[S]2 0,2658 0,943635  
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Tempo 37,1604 0,000000  

Tempo2 -23,0595 0,000000  

pH 16,6002 0,000034  

pH2 -15,3238 0,000175  

[S] x Tempo -2,4167 0,609185  

[S] x pH 0,0208 0,996478  

Tempo x pH -3,7500 0,428573  

 M = modelo; R = resíduo; T = Total; SQ: soma dos quadrados; MQ: média dos quadrados; gl: 
grau de liberdade; F: F calculado; F tab: F tabelado 5%; [S]: concentração do substrato; T: 
tempo de cultivo; pH: potencial hidrogeniônico do meio de cultivo. Os valores em negrito são 
estatisticamente significativos. 
 

Podemos ainda observar na Tabela 6 que, o fator linear mais importante 

para a produção das xilanases foi o tempo de cultivo, seguido pelo pH do meio. 

Ainda, as variáveis lineares apresentaram coeficientes positivos, evidenciando 

que um maior tempo de cultivo associado a um maior valor de pH do meio 

resultam em maior produção enzimática. De fato, o tempo de 72 horas de 

cultivo resultou nos maiores níveis de produção Tabela 5.  

Delmas e colaboradores (2012), por meio do estudo das respostas 

transcricionais de Aspergillus niger sugeriram que, durante a degradação de 

compostos lignocelulósicos, como a palha de trigo, o fungo não consegue 

identificar uma fonte de carbono prontamente disponível em presença do 

material lignificado. Por esta razão, uma menor quantidade de enzimas 

hidrolíticas passa a ser secretada nos tempos iniciais de crescimento, em 

decorrência da escassez da fonte de carbono. Porém, à medida que ocorre a 

despolimerização desse material, um arsenal de enzimas hidrolíticas começa a 

ser secretado.  

No entanto, essa produção tente a diminuir com o passar do tempo, 

podendo ser explicada pelo esgotamento de nutrientes em decorrência do 

desenvolvimento do microrganismo (SULEMAN et al., 2016). Ao avaliar o 

processo de biodegradação da polpa kraft de papel pelo fungo termófilo 

Malbranchela pulchella, Nogueira (2017) também observou uma diminuição na 

produção da atividade xilanásica ao longo do período avaliado e constatou que 

esta redução estava associada à perda concomitante do teor de xilano.  

A produção de xilanases por uma linhagem de A. niger foi investigada 

por Suleman et al. (2016), utilizando resíduos de milho como fonte de carbono 
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na concentração de 3,5%. Os autores verificaram uma maior produção da 

enzima quando o fungo foi cultivado a 35 °C, pH 5,6, obtendo-se 63,02 U mL-1. 

Ainda, a produção máxima de enzima foi alcançada após 72 horas de cultivo, 

corroborando com os dados obtidos no presente estudo. 

Similarmente, outros autores também estabeleceram o tempo de cultivo 

de 72 horas como ótimo para a produção de xilanases por distintas linhagens 

de A. niger e A. fumigatus (AMORIM; FARINAS; MIRANDA, 2019; DELABONA 

et al., 2012). Li e colaboradores (2006), investigando o efeito do pH, do tempo 

de cultivo e da concentração do substrato sobre a produção de xilanases por 

Aspergillus awamori relatam que em meios mais ácidos, o efeito do tempo de 

cultivo foi insignificante, enquanto que em meios mais alcalinos, a produção de 

xilanases aumentava à medida que o tempo de cultivo se estendia.  

O efeito do pH sobre o crescimento dos microrganismos é muito 

importante de ser examinado, pois afeta os mecanismos enzimáticos e, 

consequentemente, o status nutricional dos microrganismos (LIMKAR; 

PAWAR; RATHOD, 2019). No caso, alterações no pH afetam a absorção de 

nutrientes, a solubilidade de íons e a dissociação de moléculas, influenciando a 

disponibilidade de nutrientes a serem utilizados pelo microrganismo (MADAN; 

THIND, 1998; LIMKAR; PAWAR; RATHOD, 2019). De acordo com Singh e 

colaboradores (2016), os fungos termofílicos toleram variações no pH do meio, 

sendo que a maioria das espécies podem crescer na faixa de pH entre 4,0 e 

8,0.   

No presente estudo, a concentração do substrato não influenciou a 

produção de xilanases. Amin e colaboradores (2011) apontam que, após o 

substrato atingir o ponto de saturação, a adição extra da fonte de nutrientes 

compromete a produção enzimática, pelo fato da viscosidade do meio interferir 

na transferência de oxigênio (GUPTA et al., 2009). Infere-se que as 

concentrações de palha de milho aqui investigadas não tenham alcançado 

esse ponto de saturação. Tal fato pode estar relacionado ao baixo teor de 

pectina nesse substrato, a qual poderia resultar em um aumento da 

viscosidade do meio. Contrariamente, a palha de milho apresenta elevados 

teores de celulose e hemicelulose, as quais correspondem a mais de 85% de 
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seu peso seco (CUTRIM et al., 2019; TIAN et al., 2020; ZHAO et al., 2019), o 

que pode explicar os bons níveis de xilanases obtidos. Este fato favorece a 

utilização deste substrato nos processos de obtenção de enzimas xilanolíticas 

e celulolíticas. No trabalho de Sales e colaboradores (2010), os quais 

investigaram a produção de celulases e xilanases por espécies de Aspergillus, 

a concentração do substrato foi a única variável que não apresentou efeito 

significativo, corroborando com o resultado aqui reportado. 

O modelo matemático que representa a atividade xilanásica, levando-se 

em consideração somente os termos significativos, está representado pela 

equação abaixo: 

 

Onde: T é o tempo de cultivo e pH é o potencial hidrogeniônico. 

 

A partir do modelo experimental, foi possível a simulação de dados da 

produção de xilanase por A. fumigatus, como apresentado na erado (CONAB, 

2019; REIS, 2019). 

Figura 7. As condições que proporcionaram maiores níveis de xilanases 

foram 2% de palha de milho, pH 9,0 e 72 horas de cultivo (Corrida 14, Tabela 

5), correspondendo a uma produção de 78,17 U mL-1.  

Devido a enorme quantidade de resíduos de milho gerados todos os 

anos no Brasil, torna-se imperativa a busca por alternativas de uso desse 

resíduo que se acumula na natureza e muitas vezes acaba sendo incinerado 

(CONAB, 2019; REIS, 2019). 

Figura 7 – Superfície de resposta para a produção de xilanases pelo fungo A. fumigatus. (A) 
interação entre tempo de cultivo x concentração do substrato; (B) interação entre pH x 
concentração do substrato e (C) interação entre pH x tempo de cultivo. 
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De acordo com a revisão feita por Santos e colaboradores (2018), a 

palha de milho tem sido utilizada para a obtenção de diferentes enzimas, 
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especialmente nos processos de fermentação em estado sólido. No entanto, o 

sucesso na obtenção destes catalisadores depende da linhagem fúngica 

considerada. A produção de xilanases por uma linhagem de A. niger não foi 

constatada, quando a palha de milho foi empregada como substrato 

(STROPARO et al., 2012). Baixos níveis de xilanases foram reportados por 

Gomes e colaboradores (2016), ao investigarem os fatores que influenciam a 

produção de xilanases por A. fumigatus, quando crescido nesse mesmo 

substrato.   

A divergência em relação aos resultados encontrados se deve ao fato 

que diferentes linhagens fúngicas apresentam características distintas. 

Dependendo da espécie ou entre linhagens de uma mesma espécie, variações 

na quantidade de enzimas produzidas são observadas, visto que cada 

microrganismo se comporta de uma determinada maneira sob as mesmas 

condições de incubação, podendo produzir, ou não, enzimas com diferentes 

propriedades (UNDERKLOFER et al., 1958). 

Espécies pertencentes ao gênero Aspergillus são amplamente utilizadas 

para a produção de enzimas, e é possível notar que a produção enzimática 

varia dependendo das condições nutricionais oferecidas e da espécie ou 

linhagem fúngica utilizada (LI et al., 2018).  

5.4 Caracterização bioquímica das enzimas produzidas 

A xilanase estudada exibiu temperatura ótima de atuação a 65 °C, como 

pode ser observado na Figura 8. 

Figura 8 - Influência da temperatura sobre a atividade das xilanases produzidas por A. 
fumigatus. A Reação ocorreu por 5 minutos, utilizando tampão McIlvane pH 6,5. 
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Fonte: O autor. 

Diversos trabalhos demonstram os fungos termofílicos como alvos 

potenciais para a bioprospecção de enzimas xilanolíticas. De fato, esses 

fungos produzem um repertório de xilanases que exibem temperaturas ótimas 

de atuação superiores às exibidas pelos fungos mesofílicos. Investigações 

envolvendo a maquinaria genética dos termofílicos sugerem que esses 

organismos evoluíram por meio de algumas estratégias, como a seleção 

genética e a aclimatação funcional de seu mecanismo molecular. A fim de se 

adaptarem à temperaturas mais elevadas, genes chaves foram alterados de 

forma a responder mais rápido, sendo que os principais grupamentos 

modificados parecem estar relacionados às funções catalíticas e de regulação 

de proteínas (WANG; CEN; ZHAO, 2015).  

As xilanases termofílicas produzidas por Sporotrichum thermophile 

apresentaram atividade ótima a 60 °C (VAFIADI; CHRISTAKOPOULOS; 

TOPAKAS, 2010). Boonrung et al. (2016) estabeleceram que a temperatura 

ideal para a xilanase termoestável produzida por Myceliophthora thermophila 

situava-se entre 50 e 60 °C. Nos estudos de Saroj e Narasimhulu (2018), uma 

linhagem termófila de A. fumigatus isolada de solos indianos apresentou 

atividade máxima a 50 ⁰ C.  

Enzimas que atuam em temperaturas altas, como do presente estudo, 

possuem uma característica importante para aplicação em processos 

industriais que, muitas vezes, necessitam ser conduzidos sob temperaturas 
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elevadas (CHADHA et al., 2019). Por exemplo, a eficiência do processo de 

hidrólise da biomassa pode ser aumentada por meio do uso de enzimas 

termofílicas. No caso, o emprego de altas temperaturas promove uma 

diminuição da viscosidade do substrato, além de diminuir os riscos de 

contaminação, conferindo vantagens em relação à condução do processo sob 

temperaturas mais brandas (BLUMER-SCHUETTE et al., 2014; SINGH et al., 

2016).  

Com relação ao pH ótimo de atuação, a xilanase do presente estudo 

apresentou maior atividade enzimática em pH 6,0, como pode-se observar na  

Figura 9. Entre os valores de pH 5,0 a 6,5, a enzima manteve mais de 80% 

de sua atividade ótima, enquanto que nos valores de pH 4,5 e 7,0, os valores 

de atividade retidos corresponderam mais que 50% e 60%, respectivamente. 

Diversas xilanases com valores ótimos de pH próximos ao observado no 

presente estudo foram descritas na literatura. No estudo de Li e colaboradores 

(2005), as xilanases de Thermomyces lanuginosus também exibiram valores de 

pH ótimo próximos da neutralidade. Em relação às enzimas de Humicola 

insolens, o pH onde a atividade máxima observada foi entre 6,0 e 7,0. No 

entanto, essas enzimas apresentaram temperaturas ótimas de atuação mais 

elevadas, entre 70 e 80 °C (DU et al., 2013). Amo e colaboradores (2019) 

observaram que a maior atividade xilanásica produzida por Myceliophthora 

heterothallica ocorreu na faixa de pH de 5,5 a 7,0, constatando um pico de 

atividade em pH 6,0. De acordo com a revisão feita por Beg et al. (2001), o pH 

ótimo para a maioria das xilanases microbianas situa-se entre 5,0 e 9,0. 

Figura 9 - Influência do pH sobre a atividade das xilanases produzidas por A. fumigatus. A 
Reação ocorreu por 5 minutos, à 65 °C, utilizando tampão McIlvane. 
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Fonte: O autor. 

A termoestabilidade da enzima também foi avaliada na temperatura 

ótima previamente estabelecida, bem como a 60, 65 e 70 °C (Figura 10). A 

enzima se apresentou pouco estável a 60 e 65 ⁰ C, exibindo sua meia vida 

após 5 e 10 minutos de incubação,  respectivamente. A 70 °C,  apenas 14,8% 

de sua atividade inicial foi retida após 5 minutos de incubação. 

Figura 10 - Estabilidade térmica das xilanases produzidas por A. fumigatus a 60, 65 e 70 °C. A 
Reação ocorreu por 5 minutos, utilizando tampão McIlvane pH 6,0. 

 

Fonte: O autor.  
Como mencionado anteriormente, para que possam ser utilizadas 

industrialmente, as enzimas, além de possuírem atividade catalítica eficiente, 

precisam apresentar uma boa estabilidade térmica (DEY; ROY, 2018). Com 

isso, buscam-se enzimas que tenham essas características ou que possam ser 
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modificadas, a fim de obter uma maior eficiência. Quando uma enzima que 

possui as necessidades requeridas para uma aplicação industrial é encontrada 

por meio dos estudos de bioprospecção, torna-se viável introduzir 

modificações, a fim de conferir uma melhor termoestabilidade (LI et al., 2019).  

 Muitos estudos vêm sendo realizados nos últimos anos, em busca de 

melhorar a termoestabilidade da xilanase, modificando a estabilidade de seu 

terminal enzimático (SONG; TSANG; SYLVESTRE, 2015). Todas as 

estratégias buscam aumentar a rigidez estrutural das regiões terminais da 

proteína (BROWN, 2002). Para isso, a introdução de ligações dissulfeto no 

terminal da proteína, a adição de aminoácidos hidrofóbicos no terminal N e no 

terminal C que melhoram a interação hidrofóbica e a eliminação de 

aminoácidos desordenados no terminal do domínio catalítico que diminui o 

distúrbio pela região flexível são alternativas que têm apresentado bons 

resultados (KUMAR et al., 2000; TANG et al., 2017; TURUNEN et al., 2001; 

YANG et al., 2017), não afetando as propriedades enzimáticas (BROWN, 

2002). 

Outra forma que pode auxiliar no aumento da termoestabilidade é a 

adição de glicerol na reação.  Considerado um osmólito estabilizador, o glicerol 

promove um efeito protetor nas enzimas, formando ligações de hidrogênio que 

contribuem para a manutenção de sua conformação original (AMO et al., 2019). 

Ainda, é capaz de promover a formação de uma camada viscosa em torno da 

proteína, que atua reduzindo a mobilidade por aprisionamento mecânico 

(PAUL; PAUL, 2015). Age na estabilização das proteínas, favorecendo a 

compactação estrutural, o que reduz a flexibilidade e a agregação e estabiliza 

moléculas parcialmente desdobradas. Atua ainda como uma interface anfifílica, 

deixando seus carbonos em contato com a parte hidrofóbica e os oxigênios em 

contato com o solvente (VAGENENDE; YAP; TROUT, 2009). Amo et al. (2019), 

estudando a xilanase obtida a partir de M. heterothallica, constataram uma 

atividade residual três vezes superior à inicial a 60 ⁰ C, por meio da adição 

desse composto.  

A estabilidade da enzima frente ao pH também foi avaliada. Conforme a 

Figura 11, pode-se observar que a atividade da enzima foi preservada ao longo 
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de toda a faixa de pH avaliada (3,0 a 8,0), mantendo sua atividade acima de 

60%. Para os valores de pH de 5,0 a 6,5, a enzima apresentou maior 

estabilidade, mantendo acima de 95%. 

Figura 11 - Estabilidade das xilanases produzidas por A. fumigatus, frente a diferentes valores 
de pH. A Reação ocorreu por 5 minutos, à 65 °C, utilizando tampão McIlvane pH 6,0. 

 

Fonte: O autor. 

Evangelista e colaboradores (2018), ao investigarem uma xilanase 

bioprospectada de consórcios microbianos isolados a partir do bagaço de cana, 

observaram que a enzima também foi estável para uma ampla faixa de pH que 

se estendeu de 4 a 10, sendo mais estável em pH 6.  

A xilanase recombinante estudada por Amo e colaboradores (2019) 

também se mostrou estável na faixa de pH de 4,5 a 10, exibindo atividade 

máxima quando incubada em pH 6,0. Segundo esses mesmos autores, a 

estabilidade a uma ampla faixa de pH parece ser uma característica comum 

entre as xilanases fúngicas, sendo uma propriedade interessante para 

aplicação em processos industriais e biotecnológicos (EVANGELISTA et al., 

2018). 

A influência de íons e outras substâncias sobre a atividade xilanásica 

foi avaliada e os resultados estão apresentados na Tabela 7. Na presença de 

alguns íons, a atividade enzimática pode ser alterada, visto que esses íons 

podem ativar ou reduzir a hidrólise do substrato. Com isso, é muito importante 

a determinação da influência desses íons para a utilização das enzimas em 

processos industriais (MORAES; SANTOS, 2013). 



63 

 

Tabela 7 - Estabilidade das xilanases produzidas pelo fungo A. fumigatus, frente a adição de 
íons metálicos e de outras substâncias.  

Atividade xilanásica relativa (%) 

Substância 
Concentração 

2mM 10mM 

Controle 100 100 

NH4Cl2 100,24 ± 2,41 86,66 ± 1,75  

NaCl 94,67 ± 2,05 95,36 ± 3,34 

MgSO4 204,77 ± 3,01 92,93 ± 3,37  

CaCl2 92,35 ± 2,14 95,36 ± 2,19 

HgCl2 43,62 ± 5,19 13,81 ± 3,85 

ZnSO4 106,50 ± 0,98 98,84 ± 2,79 

CuSO4  256,39 ± 0,98 147,63 ± 2,38 

MnSO4  327,74 ± 3,54 282,50 ± 7,11 

BaCl2 99,54 ± 1,26 89,56 ± 1,75 

Acetato de Chumbo 94,09 ± 1,49 98,73 ± 5,28 

Citrato de Sódio 106,04 ± 1,15 96,18 ± 3,97 

-Mercaptoetanol 213,18 ± 3,94 199,26 ± 3,73 

SDS 48,15 ± 3,57 27,73 ± 3,62 

EDTA 98,96 ± 3,32 88,98 ± 6,26 

Fonte: O autor. 

Alguns íons e substâncias foram capazes de inibir a atividade da 

xilanase, como verificado em relação ao Hg+2 e SDS. Quando adicionado no 

meio reacional nas concentrações de 2 mM e 10 mM, o íon Hg2+ reduziu a 

atividade xilanásica a 43% e 13%, respectivamente. Já o surfactante SDS, 

quando empregado nas mesmas concentrações, reduziu a atividade a 48% e 

27%. O íon Hg+2 também atuou como inibidor da atividade xilanásica avaliada 

por Cayetano-Cruz et al. (2016), onde uma completa inibicação enzimática foi 

detectada na presença desse íon. 

O fato da atividade da enzima ter sido reduzida na presença do SDS 

pode ser explicado pelo fato dessa substância ser um detergente aniônico e um 

forte desnaturante de proteínas (MANNING; COLÓN, 2004). No caso, sugere-

se que as interações hidrofóbicas sejam importantes para a manutenção da 

estrutura terciária dessas enzimas.  

As xilanases foram ativadas por alguns íons como o Mg+2, o qual foi 

capaz de promover um aumento na atividade enzimática correspondente a 

https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1878818119303500#bib37


64 

 

204%. Ainda, uma ativação da atividade enzimática foi verificada na presença 

dos íons Cu+2
 nas concentrações de 2mM e 10 mM,  correspondente a 256% 

147%, respectivamente. Ainda, uma ativação pronunciada foi promovida pelo 

Mn+2, correspondendo a um aumento de 327% e 282%, quando empregadas 

as concentrações de 2 e 10 mM, respectivamente.   Em relação às substâncias 

avaliadas, o β-mercaptoetanol também foi um ativador da respectiva enzima. 

Liu et al. (2018) encontram resultados que corroboram com o presente estudo, 

onde os íons Hg+2 e Mg+2 se comportaram como inibidores e ativadores das 

xilanases produzidas por Paenibacillus barengoltzii, respectivamente. Para 

esse mesmo autor, o EDTA atuou como forte inibidor, enquanto que no 

presente estudo, essa substância reduziu apenas 12% da atividade inicial em 

sua maior concentração. Essa inibição pode estar relacionada ao fato do EDTA 

ser um agente quelante de íons divalentes. 

O fato do íon Mg+2 ativar a atividade enzimática pode ser explicado pelo 

seu possível papel como cofator enzimático, além de outros íons como Ca+2 e 

Ba+2, que também podem atuar como cofatores (PING et al., 2018). Ainda, no 

trabalho de Boonrung et al. (2016), o Mg+2 também atuou como ativador das 

xilanases de M. thermophila. Esses mesmos autores encontraram que o íon 

Hg2+ atua como inibidor da respectiva enzima. 

Segundo Saha (2002), a maioria das xilanases é inibida pelo íon Mn+2. 

Porém, no presente estudo, esse íon foi reconhecido como um forte ativador. O 

mesmo efeito ativador foi reportado por Silva et al. (2019), ao estudarem as 

xilanases produzidas por Aspergillus japonicus.  

O efeito dos íons sulfato sobre a atividade enzimática pode ser devido 

ao efeito "salting out". A adição de sal pode diminuir a solubilidade da proteina 

por desidratação, promovendo uma modificação na conformação iônica de seu 

sítio ativo (DINESH; RAMANATHAN; SINGH, 1995).  

O efeito que os íons metálicos e outras substâncias causam na atividade 

da xilanase depende dos tipos de íons e substâncias, da sua concentração e 

da natureza da enzima. Dependendo de sua concentração, esses íons ou 

reagentes podem mostrar um efeito inibitório, por comprometer a estrutura 

proteica ativa da enzima (BANKEEREE et al., 2014).   

https://www-sciencedirect.ez1.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S1340354016300390#bib3
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Considerando as características bioquímicas exibidas pelas xilanases de 

A. fumigatus, como atividade ótima a 65 ºC e em pH 6,0, sugere-se que estas 

sejam potenciais candidatas para aplicação no processo de branqueamento da 

polpa celulósica, o qual está diretamente relacionado a uma diminuição no uso 

de compostos clorados e consequente redução da poluição ambiental (WALIA 

et al., 2017).   
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6. Considerações Finais 

A FOM vem sofrendo um intenso processo de fragmentação. A 

importância da condução de estudos nessas áreas não reside somente à 

redução desse ecossistema a pequenos fragmentos, mas também porque 

nestes encontram-se recursos genéticos únicos que ainda são desconhecidos. 

 No presente estudo, 15 linhagens fúngicas com características 

termofílicas foram isoladas a partir de amostras de solo e de serapilheira 

provenientes de três remanescentes de FOM.  Dentre elas, uma linhagem 

molecularmente identificada como A. fumigatus se destacou pelos níveis de 

xilanases produzidos quando cultivada na presença de palha de milho, sendo 

posteriormente classificada como termotolerante.  

A palha de milho foi um ótimo indutor da secreção de xilanases por esta 

linhagem, sendo sua utilização neste processo viável pela abundância e baixo 

custo desta matéria prima, além da possibilidade de propiciar uma destinação 

mais correta para esse resíduo agroindustrial, que muitas vezes é incinerado. 

Por meio do uso de ferramentas estatísticas, as melhores condições de 

cultivo para a produção de xilanases puderam ser estabelecidas, sendo 2,0% 

de palha de milho, pH de cultivo 9,0, durante 72 horas, atingindo-se níveis 

correspondentes a 78,17 U mL-1.   

As xilanases exibiram atividade ótima a 65 ºC e em pH 6,0, sendo estas 

propriedades atraentes e desejáveis para determinadas aplicações 

biotecnológicas, como o branqueamento da polpa celulósica na indústria de 

papel.  

Por fim, nossos resultados ressaltam a importância em explorar a 

biodiversidade fúngica termofílica da FOM, contribuindo para a expansão do 

conhecimento da riqueza do grupo e para a possibilidade de obtenção de 

novos catalisadores.  
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