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RESUMO 

A utilização de microrganismos em processos industriais vem sendo uma prática habitual no 

âmbito da biotecnologia. Com isto, estudos que abordam a bioprospecção de microrganismos 

com possível potencial para a produção de compostos bioativos, em especial as enzimas, tem 

aumentado nos últimos anos. Dentre as enzimas de interesse biotecnológico, as xilanases são 

amplamente estudadas devido a suas inúmeras aplicações econômicas, como nas indústrias de 

papel e celulose, produção de ração animal, alimentos, têxtil, entre outras. Este trabalho 

objetivou obter linhagens fúngicas isoladas a partir de solo de Floresta Ombrófila Mista 

(FOM) e avaliar seu potencial quanto à produção de xilanases. Adicionalmente, objetivou-se 

investigar os efeitos de diversos parâmetros físico-químicos sobre a produção de xilanases 

pela linhagem melhor produtora previamente selecionada, empregando-se a casca de maracujá 

como substrato alternativo. Ainda, as enzimas produzidas foram bioquimicamente 

caracterizadas. Durante o processo de otimização da produção das xilanases, o Delineamento 

Composto Central Rotacional aplicável à Metodologia de Superfície de Resposta foi 

empregado como ferramenta estatística. Dentre as 65 linhagens isoladas a partir de dois 

fragmentos de FOM distintos, o fungo CA5 foi o que apresentou os melhores níveis de 

produção de enzimas xilanolíticas, quando cultivado na presença da casca de maracujá. Níveis 

máximos de produção foram atingidos quando a concentração do substrato foi de 2,9%, o pH 

do meio de cultivo foi ajustado para 4,2 e tempo de cultivo foi de 8,6 dias, correspondendo a 

65,49 U mL-1. As xilanases produzidas foram mais ativas a 60 °C, em pH 6,5, mantendo-se 

estáveis na temperatura ótima e em pH 6,0, onde mais de 90% de atividade residual foi 

observada. Ao avaliar o efeito de diversas substâncias sobre a atividade xilanase, a enzima foi 

notavelmente ativada por Mn+2 a 10 mM e Cu+2 a 2 mM, porém consideravelmente inibida em 

presença do detergente SDS. A casca de maracujá mostrou-se um substrato promissor para 

produção de xilanases, por ser um resíduo de baixo custo, produzido em grandes quantidades. 

O fungo CA5 demonstrou potencial para produção de enzimas xilanolíticas, as quais 

apresentam propriedades desejáveis a determinadas aplicações industriais. 

 

Palavras-chave: Enzimas xilanolíticas, otimização, isolamento, metodologia de superfície de 

resposta, casca de maracujá. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The use of microorganisms has been a common practice in the field of biotechnology, 

especially in industrial processes. Therefore, studies aiming the bioprospecting of 

microorganisms with potential for bioactive compounds production, in particular enzymes, 

have increased in recent years. Among the enzymes of biotechnological interest, xylanases 

have been widely studied because of their many economic applications, such as in the pulp 

and paper industries, production of animal feed, food, textile and others. This study aimed to 

isolate fungal strains from Araucaria Forest (AF) soil and assess its potential for xylanase 

production. Additionally, we aimed to explore the effects of various physical and chemical 

parameters on the production of xylanase by the best xylanase producer strain previously 

selected, using the passion fruit peel as alternative substrate. In addition, the enzymes 

produced were biochemically characterized. In xylanases optimization process, the Central 

Composite Rotational Design applicable to the Response Surface Methodology was employed 

as a statistical tool. Among the 65 strains isolated from two distinct AF fragments, the CA5 

fungus exhibited the higher levels of xylanases, in the presence of passion fruit peel. 

Maximum production levels were achieved when the concentration of the substrate was 2.9%, 

the pH of the culture was adjusted to 4.2 and cultivation time was 8.6 days, corresponding to 

65.49 U mL-1. The xylanases produced were more active at 60 °C and pH 6.5, remained stable 

at optimum temperature and at pH 6.0. Under the lasted condition, more than 90% residual 

activity was observed. In relation to the effect of various substances on the xylanase activity, 

the enzyme was remarkably stimulated by 10 mM Mn2+ and 2 mM Cu2+, but considerably 

inhibited in the presence of detergent SDS. The passion fruit peel is a promising substrate for 

xylanases production, since it is a low cost residue produced in large quantities. The fungus 

CA5 has demonstrated potential for producing these enzymes, which exhibit desirable 

properties for certain industrial applications. 

 

Keywords: Xylan-degrading enzymes, optimization, isolation, response surface 

methodology, passion fruit peel. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A busca constante por recursos biológicos com potencial industrial é um dos principais 

objetivos da Biotecnologia. O Brasil possui uma grande diversidade de recursos naturais que 

podem ser explorados. Uma das maneiras de extrair o valor econômico da natureza é a 

Bioprospecção, a qual busca o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias, por meio da 

exploração racional do meio ambiente. 

A Mata Atlântica compreende um dos principais biomas brasileiros no que se refere 

aos estudos de biodiversidade, em razão desta região biogeográfica ser considerada um 

hotspot de biodiversidade do planeta. Sendo assim, esse bioma compreende grande parte dos 

recursos biológicos do país (MYERS et al., 2000). No estado do Paraná, a Mata Atlântica é 

constituída por formações florestais diversificadas, sendo que, na região de Guarapuava, a 

Floresta Ombrófila Mista (FOM) prevalece (GOMES, 2012).  

Hoje restam pouco mais de 0,8% da formação da FOM original em boas condições de 

conservação, sendo distribuída em fragmentos pequenos e médios, não superiores a 5.000 ha 

(FUPEF, 2001). Nos últimos anos, diversos estudos conservacionistas têm sido realizados 

nestes fragmentos, visando, em sua maioria, obter informações sobre as espécies ocorrentes 

no local. Entretanto, grande parte desses estudos está voltada para a macrofauna, sendo a 

microbiota da Mata Atlântica ainda muito pouco conhecida. 

Os microrganismos estão entre os recursos biológicos mais utilizados para obtenção de 

bioprodutos, tendo as enzimas microbianas um destaque especial. A maior parte das enzimas 

comerciais é de origem microbiana. Diversas razões justificam a utilização de 

microrganismos para a obtenção destas enzimas, como a capacidade de síntese de uma ampla 

diversidade destes compostos, além de serem facilmente cultivados em laboratório, 

permitindo que as condições de crescimento e produção enzimática sejam controladas 

(SIMÕES, 2006). 

Dentre as enzimas de interesse comercial, as xilanases têm sido alvo de muitas 

pesquisas nos últimos anos, por apresentarem grande importância econômica, industrial e 

biotecnológica, incluindo sua utilização nas indústrias de ração animal, de papel e celulose, na 

produção de biocombustíveis, entre outras.  

As xilanases atuam em vários sítios da cadeia do xilano, degradando-o em xilo-

oligossacarídeos maiores, xilotrioses, xilobioses e xiloses (SINGH et al., 2003). Enzimas do 

complexo xilanolítico são produzidas por diversos microrganismos, incluindo bactérias, 

leveduras, fungos filamentosos, entre outros. No entanto, os fungos filamentosos têm se 
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destacado como fontes potenciais de enzimas, já que secretam elevados níveis destes 

metabólitos diretamente no meio de cultura em que estão se desenvolvendo (GOSWAMI e 

PATHAK, 2013), além de que, os níveis de xilanases produzidos pelos fungos filamentosos é 

comumente superior àqueles obtidos a partir de leveduras ou bactérias (FANG et al., 2008).  

Apesar da potencialidade de aplicação das enzimas xilanolíticas, vários estudos 

apontam os altos custos da produção dessas enzimas como um fator limitante para a sua 

utilização. Diante disso, estudos que otimizem e diminuam o valor da produção dessas 

enzimas são necessários. 

A fim de otimizar os processos de produção enzimáticos, os parâmetros ótimos para o 

cultivo do microrganismo e para a produção enzimática devem ser restabelecidos. Dentre as 

alternativas para minimizar os custos envolvidos neste processo, encontra-se o emprego de 

resíduos agroindustriais como fonte de carbono (MURUGAN et al., 2011). Uma vez que a 

composição dos meios de fermentação contribui consideravelmente para a viabilidade 

econômica dos processos de produção destas enzimas, o uso de substratos de baixo custo para 

o processo fermentativo deve ser investigado. 

Diante do exposto acima, o objetivo deste trabalho foi isolar e avaliar linhagens 

fúngicas distintas, provenientes de solo de remanescentes de Floresta Ombrófila Mista quanto 

ao seu potencial de produzir xilanases, bem como determinar os parâmetros ótimos de 

produção dessas enzimas, empregando-se uma fonte de carbono de baixo custo. Além disso, 

objetivou-se caracterizar bioquimicamente as enzimas produzidas. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
 

Isolar linhagens de fungos filamentosos a partir de solos de remanescentes de Floresta 

Ombrófila Mista e avaliar seu potencial quanto à produção de xilanases. Objetivou-se, ainda, 

estabelecer as melhores condições de cultivo pela melhor linhagem produtora, bem como 

caracterizar bioquimicamente as enzimas produzidas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Isolar linhagens de fungos filamentosos a partir de amostras de solo de remanescentes 

de Floresta Ombrófila Mista; 

 Avaliar o potencial de produção de xilanases das linhagens previamente isoladas; 

 Estabelecer os parâmetros físico-químicos ótimos para a produção de xilanases pela 

melhor linhagem produtora, empregando-se a casca de maracujá como substrato, por 

meio da utilização do Delineamento Composto Central Rotacional aplicável à 

Metodologia de Superfície de Resposta; 

 Determinar o pH e a temperatura ótimos da atividade enzimática; 

 Verificar a estabilidade das xilanases frente à temperatura e ao pH; 

 Avaliar o efeito de íons metálicos e de outras substâncias sobre a atividade das 

enzimas produzidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A Mata Atlântica e a Floresta Ombrófila Mista 

 

A Mata Atlântica compreende um dos principais biomas brasileiros no que se refere a 

estudos de biodiversidade, em virtude dessa região biogeográfica ser considerada um hotspot 

de biodiversidade do planeta, compreendendo grande parte dos recursos biológicos do país 

(MYERS et al., 2000).  

Originalmente, a Mata Atlântica totalizava uma área equivalente a 1.315.460 km2, 

sendo grande parte (92%) pertencente ao Brasil, distribuída ao longo de 17 estados (Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do 

Norte, Ceará e Piauí) (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). Atualmente, seus 

remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos e encontram-se em diferentes estágios de 

regeneração. A floresta já perdeu mais de 93% de sua área e apenas cerca de 7% estão bem 

conservados em fragmentos acima de 100 hectares (MYERS et al., 2000). No Brasil, restaram 

apenas fragmentos pequenos restritos à costa litorânea e ao interior de algumas regiões 

(RIBEIRO et al., 2009). 

Este bioma apresenta-se extremamente heterogêneo em sua composição. Abrange um 

amplo rol de zonas climáticas e formações florestais tropicais e subtropicais (CÂMARA, 

2003), compreendendo um mosaico de vegetações. No estado do Paraná, a Mata Atlântica é 

constituída por formações florestais diversificadas, sendo que, na região de Guarapuava, a 

Floresta Ombrófila Mista (FOM) prevalece (GOMES, 2012). 

A FOM é também conhecida como Floresta de Araucárias ou Mata dos Pinhais, 

devido a sua característica única de abrigar a conífera mais expressiva da vegetação brasileira, 

a Araucaria angustifolia, também conhecida como Pinheiro-do-Paraná (NARVAES, 2005). 

Carvalho (2010) destaca que esta espécie é exigente quanto a condições climáticas e do solo. 

No entanto, a A. angustifololia ocorre desde os solos pobres presentes nos campos gerais 

paranaenses, até os solos mais férteis encontrados no Sudoeste do Paraná e Oeste de Santa 

Catarina. 

Segundo Maack (1981), este tipo de formação abrangia a maior parte da cobertura 

vegetacional do Paraná, constituindo cerca de 37% da área do estado, restando hoje pouco 

mais de 0,8% de formação da floresta original em boas condições de conservação, sendo 

distribuída em fragmentos pequenos e médios, não superiores a 5.000 ha (FUPEF, 2001). 
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Estudos conservacionistas têm sido realizados especialmente nesses fragmentos visando, em 

sua maioria, obter informações sobre as espécies ocorrentes no local (HIERT e MOURA, 

2007; BROCARDO e CÂNDIDO JÚNIOR, 2012; MIRANDA e ZAGO, 2015). Entretanto, 

grande parte desses estudos está voltada para a macrofauna, sendo a microbiota da Mata 

Atlântica ainda muito pouco conhecida. 

Crawford (2005) ressalta que a maior parte dos estudos relacionados à biodiversidade 

está relacionada a macrorganismos, mas que praticamente 90% das espécies do planeta são 

representadas por seres invertebrados e microrganismos, os quais possuem um papel 

fundamental no equilíbrio dos ecossistemas. Moreira e Siqueira (2009) e Lavelle (2000) 

destacam que a presença de uma grande diversidade de microrganismos é essencial para a 

preservação de florestas, já que estes são os principais responsáveis pela ciclagem de 

nutrientes. Corroborando com este fato, Hawsworth (2001) sugere que grande parte das 

espécies de fungos ainda não conhecidas pode estar distribuída em florestas tropicais, 

reforçando assim, a importância de estudos voltados à microbiota presente nestes 

ecossistemas específicos, como é o caso da FOM. 

 

3.2 Bioprospecção de microrganismos do solo 
 

A exploração sustentável da biodiversidade, instituída pela Bioprospecção, foi 

estabelecida em 1992 durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (ECO 92) e a Convenção de Diversidade Biológica (DUTRA e PRESSER, 

2005). A bioprospecção é definida por Saccaro Júnior (2011) como a busca sistemática por 

organismos, genes, enzimas, compostos, processos e partes provenientes de seres vivos em 

geral, que possam ter um potencial econômico e, eventualmente, levar ao desenvolvimento de 

um produto. Segundo o autor, os alvos da bioprospecção são nomeados de recursos genéticos, 

sendo seu conjunto distribuído ao longo de uma ampla variedade de ambientes. Desta forma, 

no Brasil, a bioprospecção almeja alcançar os diferentes biomas presentes no país. 

A ampliação das metodologias voltadas ao estudo do meio ambiente, especialmente no 

campo da biologia molecular, tem permitido um grande avanço no conhecimento sobre a 

diversidade microbiana. Entretanto, Pace (2009) destaca que, em todo planeta, menos de 10% 

da população microbiana existente foi caracterizada ou descrita. Uma vez que as espécies já 

identificadas compreendem microrganismos de grande importância biotecnológica, acredita-

se que o isolamento de novas linhagens possa resultar na obtenção de resultados 
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particularmente interessantes, tanto do ponto de vista ecológico, quanto biotecnológico 

(RUEGGER, 2001). 

Embora o conhecimento sobre a biodiversidade microbiana ainda seja escasso, estudos 

voltados à bioprospecção de microrganismos se mostram promissores. Nos últimos anos, 

diversos produtos oriundos destes organismos vêm sendo desenvolvidos, como por exemplo, 

os antibióticos tetraciclinas, eritromicinas, diferentes β-lactâmicos e a anfotericina B, os quais 

foram obtidos a partir de microrganismos isolados do solo (OSBURNE et al., 2002; SVAHN 

et al., 2015), bem como outros metabólitos secundários de interesse farmacológico ou 

industrial (KELLER et al., 2005; MOUSA et al., 2013; HASAN et al., 2015). 

O solo destaca-se como uma importante fonte de recursos genéticos, uma vez que é 

amplamente habitado por diferentes populações microscópicas de bactérias, fungos, 

protozoários e algas, além de populações macroscópicas, formando assim uma complexa teia 

alimentar (MASSINI, 2009). A qualidade de um solo está relacionada às suas propriedades 

físicas, químicas e biológicas, sendo os microrganismos um de seus principais indicadores 

(DORAN e PARKIN, 1994; BARETTA et al., 2010). 

A comunidade microbiana do solo é fundamental em qualquer ecossistema, visto que 

participa da decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes, influenciando 

diretamente a produtividade primária. Racke e Coats (1990) enfatizam que os fungos 

merecem destaque nos processos de reciclagem dos biomas, por apresentarem a capacidade de 

degradar uma ampla variedade de compostos, incluindo polissacarídeos, como celulose, 

hemicelulose, lignina, quitina e glicogênio. No entanto, pouco se conhece sobre a diversidade 

genética de muitas espécies, devido às limitações nos métodos tradicionais de cultivo e 

isolamento disponíveis (LEE e LEE, 2013). Técnicas moleculares baseadas na amplificação 

dos genes 16S e 18Sr RNA por PCR têm sido desenvolvidas, afim de aumentar o 

conhecimento sobre a diversidade microbiana dos solos (SILVEIRA et al., 2006; PEDRINHO 

et al., 2009; PAIXÃO et al., 2009; LEE e LEE, 2013). Da mesma maneira, outras ferramentas 

moleculares vêm reduzindo essas limitações e revelando novas perspectivas sobre a 

diversidade microbiana. 

 

3.3 Parede celular vegetal 

 

 A biomassa vegetal é a fonte orgânica mais abundante e renovável no mundo, com 

grande potencial para o desenvolvimento de produtos de interesse comercial. Entretanto, a 

presença da parede celular nas células vegetais confere resistência à biomassa aos processos 
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degradativos, tornando essencial o conhecimento de sua estrutura e composição para a 

viabilização de seu uso como fonte de energia renovável (FARINAS, 2011). 

A parede celular vegetal é uma mistura complexa de polissacarídeos e outros 

compostos secretados pela célula, que são conectados por meio de ligações covalentes e não-

covalentes (TAIZ e ZIEGER, 2009). A sua rigidez se deve a uma rede de microfibras que 

estão entrelaçadas por uma matriz de proteínas e de diferentes polissacarídeos, tais como 

celulose, pectina, hemicelulose, entre outros (Figura 1) (LIEPMAN et al., 2010; UHLIG, 

1998). 

 

Figura 1 - Esquema da parede celular vegetal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a disposição e proporção de seus componentes, diversos tipos de 

paredes celulares vegetais podem ser diferenciados. No entanto, as paredes celulares são 

geralmente agrupadas em duas classes funcionais: paredes primárias e paredes secundárias 

(LIEPMAN et al., 2010). As paredes celulares primárias consistem principalmente de 

polissacarídeos como celulose (30%), hemicelulose (30%) e pectinas (30%). Já a parede 

celular secundária apresenta compostos de celulose (50-80%) e hemicelulose (5-30%) que são 

muitas vezes impregnados de lignina (15-35%) (FARINAS, 2011). Além dos polissacarídeos, 

a parede das células vegetais contém diversas proteínas (TAIZ e ZIEGER, 2009). A estrutura 

e proporção entre os componentes da parede celular podem ser variáveis, dependendo da 

espécie da planta, tipo do tecido, estágio de desenvolvimento e camada da parede considerada 

(PAULY e KEEGSTRA, 2010) 

Fonte: McCann et al., 1990 (http://quark.qmc.ufsc.br). 
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As hemiceluloses são genericamente definidas como heteropolissacarídeos não 

amiláceos e não celulósicos, que podem ser extraídos da parede celular dos vegetais 

superiores (FENGEL e WENEGER, 1989; SJÖSTRÖM, 1992; PAULY et al., 2013). Sua 

estrutura molecular é formada por vários resíduos de açúcares como pentoses (xilose e 

arabinose) e hexoses (glicose, manose e galactose), ácidos urônicos e grupos acetila. Esses 

açúcares estão conectados principalmente por ligações glicosídicas β-1,4, formando uma 

estrutura principal composta por um tipo específico de resíduo (FARINAS, 2011). As xilanas 

apresentam uma composição aparentemente amorfa, cadeias mais curtas do que a celulose e 

não formam regiões cristalinas, sendo as cadeias principais substituídas por uma variedade de 

outros açúcares (SCHELLER e ULVSKOV, 2010). São classificadas de acordo com o açúcar 

predominante na cadeia principal, bem como em sua ramificação lateral (FARINAS, 2011). 

Devido à sua estrutura complexa, a hidrólise das hemiceluloses é dificultada 

(JOVANOVIC et al., 2009). No entanto, enzimas produzidas por microrganismos são 

potentes aliadas na hidrólise dos componentes da biomassa lignocelulósica, incluindo este 

complexo polissacarídeo. 

 

3.4 Xilano e as enzimas xilanolíticas 
 

O principal polissacarídeo componente da hemicelulose é o xilano, o qual está presente 

em todas as camadas da parede celular vegetal na interface entre a celulose e a lignina 

(BENEDETTI, 2009). Depois da celulose, é o segundo polissacarídeo mais abundante da 

parede celular vegetal (KNOB et al., 2010; TAN et al., 2008). A sua composição química e 

molecular é variável de acordo com a espécie de planta em que se encontra, podendo variar 

desde um homopolissacarídeo linear de β-1,4-xilose até heteropolissacarídeos altamente 

ramificados, apresentando uma cadeia principal de xilose (BIELY, 1985; MONISHA et al., 

2009). A complexa estrutura formada pelas ligações entre as unidades de xilose, os grupos 

substituintes laterais e interação com outros polissacarídeos fazem com que xilano confira uma 

forte resistência à célula vegetal contra a ação microbiana (KNOB, 2009). 

No ambiente, o xilano é completamente hidrolisado a monossacarídeos pela ação 

conjunta de diferentes enzimas. Sua heterogeneidade conduz a uma diversidade de compostos 

degradadores desse polímero (DWIVEDI et al., 2009). Enzimas do complexo xilanolítico são 

capazes de atuar em vários sítios da cadeia do xilano e de degradá-lo em xilo-oligossacarídeos 

maiores, xilotrioses, xilobioses e xiloses (SINGH et al., 2003) (Figura 2).  
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Figura 2 - Esquema mostrando as diversas enzimas que participam do complexo xilanolítico. As setas indicam 

onde cada enzima atua na molécula de xilano. 

 

Fonte: Adaptado de SUN et al., 2012. 

 

As xilanases e β-xilosidades são glicosil hidrolases presentes no complexo e 

constituem uma das maiores classes de enzimas com função na degradação de carboidratos 

(HENRISSAT e DAVIES, 2000; MONISHA et al., 2009). As xilanases destacam-se na 

degradação de resíduos lignocelulósicos, pois agem clivando ligações glicosídicas β-1,4 do 

xilano presentes nesses materiais (HALTRICH et al., 1996). Nesta reação, xilo-

oligossacarídeos são liberados os quais, por sua vez, são hidrolisados a monossacarídeos de 

xilose pelas β-xilosidases (SANDRIM et al., 2005). Devido ao alto peso molecular do xilano, 

as enzimas xilanolíticas são secretadas e sua atuação acontece no meio extracelular na maior 

parte dos microrganismos (POLIZELI et al., 2005). 

 

3.5 Microrganismos produtores de xilanases 

 

Os microrganismos estão entre os recursos biológicos mais utilizados para obtenção de 

bioprodutos, destacando-se as enzimas. A maior parte das enzimas comerciais é de origem 

microbiana, uma vez que os microrganismos são capazes de sintetizar uma ampla diversidade 

destes compostos. Adicionalmente, os microrganismos são facilmente cultivados em 

laboratório, permitindo que as condições de crescimento e de produção enzimática sejam 

controladas (SIMÕES, 2006). 
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As xilanases são produzidas por diversos microrganismos, como bactérias, leveduras, 

fungos filamentosos, entre outros. No entanto, os fungos filamentosos têm se destacado como 

fontes potenciais de enzimas, uma vez que secretam elevados níveis destes metabólitos 

diretamente no meio de cultivo (GOSWAMI e PATHAK, 2013). A atividade dos filtrados 

obtidos destas culturas alcançam, geralmente, níveis mais elevados quando comparados aos 

oriundos do cultivo de outros microrganismos (KNOB et al., 2010; FANG et al., 2008). Além 

disso, seus filtrados enzimáticos possuem a capacidade de hidrolisar tanto a cadeia principal 

do xilano, quanto suas ramificações (KULKARNI; SHENDYE e RAO, 1999). 

Em relação aos fungos filamentosos, a produção de xilanases é mais eficiente quando 

espécies dos gêneros Aspergillus, Trichoderma, Penicillium, Neurospora, Fusarium e 

Chaetomium são consideradas. Entretanto, apenas os gêneros Aspergillus e Trichoderma têm 

sido empregados para a obtenção de xilanases em escala industrial (MUSSATTO e 

TEIXEIRA, 2010; LU et al., 2008; AHMED, RIAZ e JAMIL, 2009). A produção destas 

enzimas, em escala laboratorial ou comercial, ocorre principalmente por meio dos processos 

de fermentação microbiana, tanto submersa, quanto em estado sólido (BUTHELEZI, 

OLANIRAN e PILLAY, 2011). 

 

3.6 Processos fermentativos para produção de enzimas microbianas 
 

A fermentação é uma técnica de conversão biológica de substratos complexos em 

compostos simples, realizada por vários microrganismos. Neste processo, compostos 

adicionais chamados de metabólitos secundários são liberados, como diversos antibióticos, 

enzimas e fatores de crescimento (SUBRAMANIYAM e VIMALA, 2012). Esse método é 

amplamente conhecido e aplicável na obtenção de compostos bioativos a partir de culturas 

fúngicas. Existem dois tipos de processos fermentativos utilizados para a produção de 

enzimas, a fermentação submersa (FSm) e a fermentação em estado sólido (FES). 

Em escala industrial, as enzimas são tradicionalmente obtidas por processos de FSm. 

Este tipo de fermentação, com uma fase aquosa abundante e nutrientes solúveis, admite um 

melhor controle sobre as condições físicas e químicas exigidas, além de permitir que enzimas 

extracelulares sejam recuperadas mais facilmente. A separação da biomassa é também 

facilitada, sendo realizada por centrifugação ou filtração simples. O sobrenadante da cultura é 

utilizado para estudos enzimáticos e o crescimento microbiano pode ser quantificado por 

gravimetria, após a secagem da biomassa (LIMA et al., 2003). As principais vantagens da 

FSm, além de os métodos de controle serem mais facilmente adaptados, incluem os 
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rendimentos elevados, custos e riscos de contaminação mais baixos, quando comparados aos 

observados para a FES (KRISHNA, 2005; HO, 2014). 

A fermentação no estado sólido (FES) com fase aquosa não predominante é realizada 

em materiais sólidos com substratos úmidos o suficiente para os microrganismos se 

desenvolverem. Entretanto, não há água livre na matriz (PANDEY et al., 2000; SOCCOL e 

VANDENBERGHE, 2003; CASTRO et al., 2010). Esse processo reproduz de forma melhor o 

ambiente natural onde os fungos se desenvolvem (KNOB et al., 2014). Desta forma, o 

microrganismo é capaz de crescer entre os fragmentos do meio ou sobre a superfície do 

mesmo, consumindo o substrato e secretando metabólitos, dentre os quais podem ser citadas 

as enzimas (MITCHELL et al., 2000). Entretanto, Singhania et al. (2009) destacam que nem 

todos os microrganismos conseguem crescer em condições de baixa umidade, o que pode 

levar a problemas no desenvolvimento do processo fermentativo. A FES apresenta como uma 

de suas principais vantagens a redução de custos, já que é um processo que requer menor 

consumo de energia (SOCCOL e VANDENBERGHE, 2003; JAIN et al., 2013).  

Gervais e Molin (2003) propõem que a principal diferença entre a FSm e FES está 

relacionada à capacidade de mistura nos processos. A FSm é um procedimento homogêneo, 

onde os componentes estão completamente dissolvidos, tornando a solução uma mistura 

perfeita de microrganismos e nutrientes, enquanto nas fermentações sólidas os elementos não 

estão distribuídos nas mesmas proporções em toda a matriz, o que a torna uma mistura 

heterogênea. 

Apesar das vantagens potenciais da FES, poucos estudos foram conduzidos em escalas 

piloto ou industrial. Consequentemente, mais de 75% das enzimas industriais são produzidas 

a partir do FSm, e, com relação as xilanases, esse número se estende a, aproximadamente,  

85%.Isto pode ser explicado principalmente pela maior facilidade no controle de parâmetros 

como pH, temperatura e crescimento celular (HO, 2014), além de que a FSm suporta a 

utilização de organismos geneticamente modificados em uma extensão maior do que a FES 

(SUBRAMANIYAM e VIMALA, 2012).  

A escolha entre os dois tipos de processos fermentativos deverá ocorrer de acordo com 

o objetivo do trabalho. Posteriormente, deve-se formular os meios de cultivo a serem 

utilizados no processo. Os meios de cultivo devem conter fontes de carbono, nitrogênio, 

fatores de crescimento e micronutrientes, a fim de facilitar o desenvolvimento microbiano e 

garantir uma maior produção enzimática. O meio pode ser formulado a partir de compostos 

sintéticos, onde a composição química é conhecida, ou a partir de matérias-primas naturais, 

como, por exemplo, os resíduos agroindustriais (ALONSO, 2001; HO, 2014). 
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3.7 Resíduos agroindustriais 

 

Atualmente, o Brasil detém grande representatividade no agronegócio mundial. Em 

2010, foi responsável por 25% dos produtos provenientes deste setor em circulação no mundo 

e segundo projeções da Assessoria de Gestão Estratégica, até 2020 um terço da produção 

global será brasileira (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2015). Consequentemente, a 

comercialização destes recursos em larga escala gera uma grande quantidade de resíduos no 

país. Na América Latina, 500 milhões de toneladas deste tipo de resíduo são gerados por ano, 

sendo o Brasil responsável por mais de metade deste número (SOUZA, SOUZA e SANTOS, 

2007). 

Nos últimos anos, há um interesse crescente no uso eficiente de diversos resíduos 

agroindustriais. Vários bioprocessos têm sido desenvolvidos utilizando estes materiais como 

substratos para a produção de diversas moléculas com alto valor agregado, tais como 

proteínas microbianas, ácidos orgânicos, etanol, enzimas e metabólitos secundários 

biologicamente ativos (SANCHÉS, 2009). O uso de resíduos agrícolas como substratos em 

bioprocessos, além de ser economicamente viável, pode ajudar a resolver os problemas 

ambientais decorrentes do seu acúmulo na natureza (DASHTBAN et al., 2009, ALVIRA et 

al., 2010). 

Mesmo com o amplo desenvolvimento nos processos enzimáticos a favor da 

Biotecnologia, os custos elevados associados à produção destes compostos bioativos são um 

fator limitante. O xilano puro, ou seus derivados, são excelentes indutores para a produção de 

xilanases. Porém, essa utilização geralmente é realizada apenas em pequena escala 

(HALTRICH et al., 1996). Para a produção em escalas maiores, esses materiais se tornam 

inviáveis devido ao seu elevado custo. Considerando que os substratos utilizados nos meios 

de fermentação influenciam diretamente no custo final do processo, uma alternativa que vem 

sendo adotada é a utilização de resíduos agroindustriais (MURUGAN et al., 2011).  

Nesse sentido, diversos resíduos agroindustriais que ainda não apresentam uma 

destinação correta vêm sendo amplamente avaliados como potenciais substratos para a 

produção de xilanases, incluindo palha de trigo (GARG et al., 2011), palha de milho 

(MAALEJ et al., 2009), bagaço de cana-de-açúcar (MEDEIROS, HANADA e FERREIRA 

FILHO, 2003), farelo de trigo (TEIXEIRA et al., 2010; KNOB, 2009), resíduo de cervejaria 

(KNOB, 2009), entre outros. Essa prática, além de tornar os processos biotecnológicos mais 

sustentáveis, é capaz de reduzir os custos para a obtenção destes produtos (ALVIRA et al., 

2010). 
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3.7.1 A casca de Maracujá 

 

O maracujá (Passiflora sp.) é um fruto nativo, intensamente explorado em países de 

clima tropical e subtropical. No Brasil, o cultivo tem se desenvolvido rapidamente, pois até o 

início dos anos de 1970 o país nem constava entre os seus principais produtores. Entretanto, 

na década de 1990, houve uma expansão significativa da área cultivada em todo território 

nacional (MELETTI, 2011). Hoje, com uma produção estimada em 664.000 toneladas por 

ano, o Brasil é líder mundial no cultivo e consumo (IBGE, 2011).  

A produtividade média brasileira é de 12 a 15 toneladas de maracujá por hectare, 

havendo potencial para produção de 30 a 35 toneladas (NOGUEIRA FILHO et al., 2010). A 

região Nordeste é a mais produtiva do país. Em 2012, a mesma foi responsável por cerca de 

72% da produção, sendo a Bahia o estado mais representativo, com 41,35% da produção total 

de maracujá no país (IBGE, 2012). O estado do Paraná é o 11° produtor, com uma produção 

correspondente a 15.640 toneladas (IBGE, 2011).  

O maracujá amarelo (Passiflora edulis Sims) é a espécie mais cultivada no Brasil, 

representando 97% do volume comercializado, devido, principalmente, à qualidade de seus 

frutos, vigor, produtividade e rendimento em suco (MELETTI e BRÜCKNER, 2001). 

Aproximadamente 60% da produção de maracujá amarelo do país é consumida in natura, o 

restante é enviado às indústrias de processamento, sendo o suco o principal produto (CLARO 

e MONTEIRO, 2010). Somente as indústrias do Rio de Janeiro processam aproximadamente 

7000 toneladas de maracujás por ano (COELHO, 2008). Com esta alta demanda, quantidades 

significativas de resíduo são geradas. Oliveira et al. (2002) afirmam que os subprodutos 

produzidos no processamento do suco do maracujá correspondem a cerca de 65 a 70% do 

peso do fruto. Segundo Ribeiro da Silva et al. (2014), os subprodutos de frutas tropicais, em 

geral, apresentam níveis mais elevados de algumas substâncias, como β-caroteno, licopeno, 

antocianinas e flavonóides, quando comparados à polpa desses frutos, demonstrando que 

esses resíduos podem ter grande potencial para aplicações em diversos setores. 

A casca do maracujá amarelo é rica em proteínas, pectinas e fibras, possibilitando 

que seja largamente aplicada, tanto para a alimentação animal, quanto para a humana 

(FERREIRA e PENA, 2010; VERNAZA et al., 2009). A Tabela 1 apresenta a composição 

centesimal da farinha da casca de maracujá seco a 60 °C. 

Devido a sua rica composição, a casca do maracujá apresenta-se como um 

subproduto interessante para ser aplicado em processos biotecnológicos, incluindo seu uso 

como substrato para a produção de enzimas xilanolíticas e de outros compostos bioativos.   
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Tabela 1 – Composição centesimal da farinha da casca de maracujá 

Composições g/100g de resíduo 

Umidade 5,9 

Proteína 6,0 

Resíduo Mineral Fixo 2,9 

Gordura 2,1 

Fibra alimentar total 62,0 

Carboidratos 21,1 

Fonte: Adaptado de Ferreira e Pena (2010). 

 

3.8 Aplicações industriais das enzimas 

 

As enzimas microbianas disponíveis para uso comercial são fontes apropriadas para a 

síntese de novos produtos, apresentando aplicações distintas nos processos biotecnológicos. 

As enzimas possuem algumas vantagens que diminuem os custos operacionais de indústrias, 

como especificidade de reação, alta eficiência de conversão, pouca formação de metabólitos 

secundários, operação em condições brandas de temperatura e pH. Além disso, são 

biodegradáveis, além de não gerarem resíduos tóxicos (SIMÕES, 2006; ZIMMER et al., 

2009). 

O mercado mundial de enzimas industriais foi de quase US $ 4,5 bilhões em 2012 e 

cerca de US $ 4,8 bilhões em 2013. Espera-se chegar em torno de 7,1 bilhões de dólares em 

2018, uma taxa composta de crescimento anual de 8,2% de 2013 a 2018 (BBC RESEARCH, 

2014). O mercado brasileiro é estimado em cerca de US $ 200 milhões. De acordo com dados 

do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (2012), em 2011, as 

importações brasileiras somaram US $ 119 milhões, ao preço médio de 11,10 US/kg, 

enquanto que as exportações chegaram a US $ 52 milhões, ao preço médio de 9,70 US/kg. De 

2007 a 2011, as exportações cresceram moderadamente, enquanto as importações 

praticamente triplicaram no mesmo período, como mostra a Figura 3. A produção de enzimas 

é um campo crescente da biotecnologia, com faturamento anual de bilhões de dólares. 

Segundo Gonzales et al. (2003), as tecnologias de produção enzimáticas devem ser melhor 

desenvolvidas no Brasil, a fim de contribuir para a redução da dependência das importações, 

uma vez que parte dessas matérias-primas chega ao país com um preço bastante elevado.  
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Figura 3 - Importação e exportação de enzimas industriais no Brasil. 

 

Com o desenvolvimento crescente de pesquisas relacionadas à produção de enzimas 

microbianas, estas vêm sendo utilizadas nos mais diversos setores industriais, como nas 

indústrias de alimentos, papel, têxtil, farmacêutica e na fabricação de ração animal (COLLINS 

et al., 2005; MICHELIN et al., 2009; SANTOS e ISHII, 2011). 

As xilanases têm amplas aplicações econômicas, industriais e biotecnológicas. 

Atualmente, uma das principais aplicações destas enzimas é na industria de papel e celulose. 

Durante o processo de banqueamento da polpa de celulose, a remoção da lignina e de seus 

derivados que estão ligados à celulose e à xilana constitui um sério problema 

(SUBRAMANIYAN e PREMA, 2002). Por esta razão, as xilanases são as enzimas mais 

aplicáveis. A Figura 4 é um esquema representativo das diversas etapas do processo de 

produção de celulose. A aplicação de xilanases nesse processo é capaz de reduzir em até 30% 

a quantidade de cloro e de dióxido de cloro, agentes químicos empregados industrialmente 

como branqueadores das polpas, que resultam na formação de compostos residuais 

denominados organoclorados, extremamente poluentes. Ainda, a aplicação dessas enzimas 

não compromete a qualidade e alvura do papel, o que possibilita um produto final satisfatório. 

Desta forma, o uso de enzimas xilanolíticas no branqueamento da polpa celulósica favorece a 

obtenção de um processo ambientalmente mais correto (BEG et al., 2000; KHONZUE et al., 

2011; AHMED, IMDAD e JAMIL, 2012). No entanto, é importante ressaltar que nestes casos 

deve-se trabalhar com extratos enzimáticos livres de celulases e resistentes a variações de pH 

e à altas temperaturas (KULKARNI et al., 1999; BEG et al., 2001; CARDOSO e FILHO, 

2003; POLIZELI et al., 2005). 

As enzimas xilanolíticas são também aplicadas na produção de ração animal. Elas 

podem aumentar a energia metabolizável e diminuir a viscosidade das rações, aumentando a 

digestibilidade, acarretando, assim, no ganho de peso para os animais (TWOMEY et al., 
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2003; POLIZELI et al., 2005; LI et al., 2012). Consequentemente, o emprego destas enzimas 

pode aumentar a eficiência na produção de carne e leite, além de minimizar os impactos 

ambientais da pecuária, devido ao aproveitamento dos resíduos agroindustriais para produção 

de proteína animal (RAVINDRAN e SON, 2011). 

Figura 4 - Esquema representativo de um processo de produção da polpa de celulose. 

Fonte: Adaptado de RIZZATTI (2004). 

As xilanases também são amplamente empregadas na bioconversão de resíduos 

lignocelulósicos em açúcares constituintes do xilano, como a xilose, que posteriormente 

podem ser convertidos em biocombustíveis (POLIZELI et al., 2005; SHARMA E 

KUMAR,2013; ANWAR, GULFRAZ e IRSHAD, 2014). Outras aplicações industriais dessas 

enzimas incluem o uso na clarificação de sucos, melhoria na consistênciade cerveja, no 

cozimento de centeio para tornar as massas mais macias, para liquefazer as frutas e legumes 

juntamente com pectinases e celulases e para melhorar a qualidade da farinha de trigo, em 

conjunto com outras glicosil hidrolases (ROMANOWSKA, POLAK e BIELECKI, 2006; 

KHANDEPARKER e NUMAN, 2008; GUPTA e KAR, 2009; ALBERT et al., 2011; PAI et 

al., 2013; GOSWAMI e PATHAK, 2013). 

 

3.9 O emprego da Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) como ferramenta para 

a otimização de xilanases fúngicas 

 

A metodologia de superfície de resposta (MSR) é um conjunto de técnicas 

matemáticas e estatísticas úteis na modelagem e na análise de desenhos experimentais com o 
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intuito de otimizar a resposta esperada, por meio da determinação das condições ótimas de 

operação de um sistema (KOHLI e SINGH, 2011; MONTORO et al., 2013). Esta 

metodologia pode ser aplicada quando uma resposta ou um conjunto de respostas de interesse 

são influenciadas por diversas variáveis. O objetivo consiste em otimizar simultaneamente os 

níveis destas variáveis, para alcançar o melhor desempenho do sistema (BEZERRA, 2008). 

Originalmente, a MSR foi proposta por Box e Wilson (1951), com o intuito de facilitar 

a determinação de condições ótimas em investigações químicas. Atualmente, esta 

metodologia está sendo amplamente aplicada em diversas áreas da Biotecnologia (KHURI e 

MUKHOPADHYAY, 2010; JIMÉNEZ-CONTRERAS et al., 2008). Nos processos de 

otimização da produção de enzimas fúngicas, métodos tradicionais apresentam diversas 

desvantagens quando comparadas a MSR, como custos elevados e tempo de pesquisa 

prolongado (BEZERRA, 2008), além de não permitirem a averiguação da interação entre os 

fatores analisados. Sabendo-se disso, a MSR vem sendo amplamente aplicada com esta 

finalidade. 

Na prática, para utilização da MSR, a criação de um modelo de aproximação para a 

melhor superfície de resposta se faz necessária. O modelo baseia-se em dados previamente 

observados do sistema ou processo, constituindo-se no modelo empírico (GONÇALVES e 

STURARO, 2010). Em geral, primeiramente adota-se um modelo de regressão polinomial de 

baixa ordem (primeira ordem), baseado em uma função linear, em que a relação entre as 

variáveis xi e a resposta y pode ser formulada como: 

𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 +

𝑘

𝑖=1

𝜀     

Entretanto, se houver curva no sistema, um polinômio de grau superior (segunda 

ordem) é utilizado, o qual contém todos os componentes lineares, associados aos 

componentes quadráticos, nos seguintes termos:  

𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 +

𝑘

𝑖=1

∑∙ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖

𝑖<1

𝑥𝑗 ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥1
2 + ε

𝑘

𝑖=1

 

Diversos tipos de delineamentos experimentais foram desenvolvidos, podendo ser 

mencionado o Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), o qual tem sido 

amplamente utilizado para o ajuste de um modelo de segunda ordem (SINGH, 2012). Este 

delineamento, proposto por Box e Wilson (1951), é uma ampliação natural do planejamento 

fatorial com ponto central, o qual pode ser realizado em uma primeira etapa. No entanto, o 
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mesmo é composto por três partes: cúbica (fatorial), axial (α) e central. Abaixo está 

exemplificado um DCCR com duas (Figura 5A) e três variáveis (Figura 5B).  

Para um DCCR com k fatores, desenvolve-se a equação k²+2k+1, que demonstra o 

resultado entre os níveis dos fatores estudados. Assim, para dois fatores com níveis 

codificados sem repetição no ponto central, nove tratamentos são gerados (2³+2x2+1), de tal 

modo que com três fatores, 18 tratamentos são estabelecidos. 

 

Figura 5 - Visualização gráfica de um planejamento composto central rotacional para (A) q = 2 fatores, (B) q=3 

fatores. 

 
Fonte: WITEK-KROWIAK et al., 2014. 

 

Atualmente, muitas pesquisas utilizam o DCCR aplicável à MSR nos estudos de 

produção enzimáticos, a fim de otimizar os níveis de enzimas obtidos (ALMEIDA, 2012). Em 

relação às xilanases, essas ferramentas têm sido empregadas com sucesso como técnicas de 

otimização, considerando que a produção desta enzima é significativamente influenciada por 

diversos fatores, como temperatura, pH, tempo de incubação, tipo de substrato, 

suplementação do meio de cultura com fontes indutoras e outros componentes do meio de 

cultivo (REIS et al., 2015; FORTKAMP e KNOB, 2014; KNOB et al., 2013; SOLIMAN et 

al., 2012; COMAN e BAHRIM, 2011; GARG et al., 2011; SU et al., 2011).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Áreas de estudo 

 

 Para a realização do presente trabalho, duas áreas representativas de FOM localizadas 

na região Centro-Sul do Paraná foram selecionadas. As respectivas áreas se distinguem 

especialmente por seus estados de preservação. Ambas são remanescentes de florestas nativas 

com predomínio de Araucária, constituídas também por diversas espécies arbóreas, arbustivas 

e herbáceas, em condição clímax, sendo a área A considerada preservada e a área B 

relativamente preservada. As áreas amostradas foram georeferenciadas, conforme segue:  

 Área A (25°17'46.73"S e 51°26'20.71"W), propriedade particular de pessoa física 

(Chácara Eldorado), localizada em área rural de Guarapuava-Paraná (Figura 6A); 

 Área B (25°34'07.4"S e 52°02'43.1"W), Parque dos Votorões, localizado no município 

de Candói-Paraná (Figura 6B); 

 

Figura 6 – Áreas de amostragem do presente estudo. Fragmentos de Floresta Ombrófila Mista em Guarapuava 

(A) e Candói (B) 

  A                                                                                        B 

 

Fonte: Google Earth. 

 

4.1.1 Estratégia experimental 

 

 Devido à homogeneidade das áreas selecionadas, sem variabilidade visível, o princípio 

da casualização e da repetição foi utilizado. Em cada área de estudo foi demarcada uma 

parcela de 0,3 hectares, onde 10 árvores de A. angustifolia foram selecionadas ao acaso, em 

um delineamento inteiramente casualizado. As amostras de solo foram coletadas entre 1 m e 2 

m de distância do tronco de cada árvore selecionada. 
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4.1.2 Amostragem e processamento das amostras 

 

 No mês de novembro de 2014, 30 amostras de solo (aproximadamente 200 g cada) 

foram coletadas em cada área de amostragem, sendo cada amostra coletada em três pontos 

distintos em torno de cada árvore, selecionados ao acaso, na profundidade de 0-20 cm. Para a 

coleta das amostras foi utilizado um trado, sendo que este foi lavado e posteriormente 

desinfetado superficialmente com álcool 70% após cada amostragem. As amostras foram 

conservadas a 4 °C, em caixas de isopor durante o transporte e armazenadas sob esta 

temperatura no Laboratório de Microbiologia Aplicada da UNICENTRO durante todo o 

processamento. Para o isolamento das linhagens fúngicas, as amostras provenientes dos três 

pontos coletados em torno de cada árvore foram homogeneizadas, formando amostras 

compostas, totalizando 10 repetições em cada área.  

 

4.2 Isolamento das linhagens fúngicas 
 

 Para o isolamento dos fungos, as amostras de solo foram submetidas à técnica de 

diluição sucessiva (CLARK, 1965). Para tal, 1,0 g de solo foi suspenso em 9,0 mL de água 

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

destilada estéril (diluição 10-2). Posteriormente, 1 mL da diluição 10-2 foi adicionado a 9,0 mL 

de água destilada estéril (diluição 10-3) da qual 1,0 mL foi semeado em Ágar Sabouraud 

adicionado de cloranfenicol (100 mg L-1), contido em placas de Petri, em duas réplicas. As 

placas permaneceram incubadas a 28°C e o crescimento fúngico foi acompanhado por sete a 

dez dias. Constatado o crescimento de colônias fúngicas, as colônias morfologicamente 

distintas foram selecionadas e transferidas para uma nova placa de ágar Saboraud, a fim de 

confirmar a pureza da cultura. Os isolados foram preservados em tubos de ensaio contendo 

meio sólido de Vogel, com adição de óleo mineral, e estocados a 4 °C, para posterior 

identificação.  

 

4.3 Bioprospecção de fungos produtores de xilanases 

 

4.3.1 Avaliação semi-quantitativa 

 

 A fim de avaliar a capacidade dos isolados fúngicos obtidos em produzir xilanases, a 

técnica de plaqueamento foi utilizada, empregando-se o meio sólido de Vogel (1956) 
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suplementado com xilano de vidoeiro 1% como única fonte de carbono. As placas de Petri 

foram incubadas em estufa a 28 °C por 07 dias. A revelação dos halos de degradação do 

xilano de vidoeiro foi conduzida de acordo com Hankin e Anagnostakis (1975). Para tal, uma 

solução aquosa de vermelho congo (0,25%, m/v) foi vertida sobre as colônias cultivadas em 

meio com o xilano, de modo que a solução tomasse toda a superfície da placa. Após 15 

minutos, a respectiva solução foi descartada e a superfície do meio foi exaustivamente lavada 

com uma solução de NaCl 1M, até a remoção do excesso de corante e visualização das zonas 

de hidrólise circunscrevendo as colônias fúngicas. Para medir os halos formados utilizou-se 

régua, e em seguida, o índice enzimático foi obtido dividindo-se o halo de degradação pelo 

halo da colônia fúngica. 

 

4.3.2 Avaliação quantitativa 

 

 De acordo com o potencial para degradação do xilano, 10 linhagens fúngicas foram 

selecionadas para a avaliação quantitativa. Os conídios obtidos previamente foram suspensos 

em água destilada esterilizada, filtrados para remoção de fragmentos de hifas e as suspensões 

obtidas foram ajustadas para 107 esporos mL-1 em câmara de Neubauer. Um volume de 1,0 

mL dessa suspensão foi inoculado em 25 mL de meio líquido de Vogel contidos em frascos 

Erlenmeyer de 125 mL, contendo 1% (m/v) de casca de maracujá. 

 Após o crescimento em meio líquido, por cinco dias, as culturas foram filtradas a 

vácuo. Desta forma, os filtrados dos meios de cultivo livres de células e micélio foram 

obtidos, os quais foram utilizados como uma preparação de xilanases extracelulares. 

 

4.4 Determinação da atividade xilanásica 

  

 A atividade xilanásica foi determinada por meio da incubação de 750 L de uma 

solução 1% (m/v) de xilano de vidoeiro, em tampão McIlvaine, pH 6,5, a 50 ºC. O mesmo 

tampão e a enzima (filtrado bruto) foram adicionados, de modo a completar o volume a 1250 

L. Em intervalos de 5 min., 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 correspondendo à liberação de 1mol de açúcar redutor 
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equivalente à xilose, por minuto por mL de amostra, nas condições de ensaio. Todos os 

ensaios foram realizados em triplicata, utilizando-se brancos apropriados.  

 

4.5 Otimização da produção de xilanases pela linhagem CA5, utilizando o DCCR e a 

MSR 
 

4.5.1 Casca de maracujá 

 

 A fim de induzir a produção de xilanases pelas linhagens previamente selecionadas, a 

casca de maracujá foi empregada como substrato. Frutos maduros (coloração amarelada) 

foram adquiridos em mercados locais. Após a extração da polpa de maracujá, as cascas foram 

exaustivamente lavadas, secas a 60 °C durante 24-48 horas e moídas (35 mesh), sendo 

armazenadas à temperatura ambiente até sua utilização.  

 

4.5.2 Delineamento experimental para a produção de xilanases 

 

Os extratos enzimáticos foram obtidos conforme descrição apresentada no item 4.3.2, 

empregando-se as condições de cultivo estabelecidas pelo delineamento experimental. 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, 

obtendo-se 17 combinações de tratamentos, com três amostras no ponto central e seis nos 

pontos axiais. A corrida 18 foi utilizada como validação interna nos modelos quadráticos 

gerados. Adicionalmente, as respostas das atividades de xilanase foram analisadas pela MSR. 

Os dados apresentados foram ajustados de acordo com a seguinte equação polinomial 

de segunda ordem: 

 

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, β2 e 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 (BARROS NETO et al., 2001). 
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Para validar o modelo proposto, a produção de xilanases pelo fungo CA5 foi avaliada 

nas condições ótimas preditas pelo modelo, em triplicata. A análise de variância (ANOVA) e 

as superfícies de resposta para os experimentos de otimização e hidrólise enzimática foram 

gerados pelo programa STATISTICA versão 8.0 (StatSoft, USA). 

 

4.6 Caracterização Enzimática 

 

4.6.1 Efeito da temperatura e do pH sobre a atividade enzimática 

 

A fim de determinar a temperatura ótima da enzima produzida, a atividade enzimática 

foi avaliada em uma faixa de temperatura de 30 °C a 70 °C, em intervalos de 5 °C. O pH 

ótimo para atividade enzimática foi avaliado em tampão McIlvaine na faixa de pH de 3,0 a 

8,0, em intervalos de 0,5 unidades, em temperatura ótima previamente estabelecida. 

 

4.6.2 Estabilidade da enzima em diferentes valores de temperatura e de pH 

 

A estabilidade térmica das enzimas produzidas foi determinada após incubação do 

extrato bruto em 55 °C, 60 °C e 65 °C em diferentes intervalos de tempo, em pH ótimo. A fim 

de avaliar a estabilidade enzimática frente ao pH, os extratos brutos diluídos em tampão 

McIlvane (1:2 v/v) foram incubados em valores de pH de 3,0 a 8,0, a 4 °C. Após 24 horas, a 

atividade residual foi determinada.  

 

4.6.3 Efeito de íons metálicos e de outras substâncias sobre a atividade enzimática 

 

O efeito de alguns íons metálicos (Cu+2, Zn+2, Mn+2, Ca+2, NH4
+, Na+,  Mg+2, Hg+2, Pb+2) e 

outras substâncias (EDTA, β-mercaptoethanol, SDS) sobre a atividade da enzima produzida 

foi verificado nas concentrações de 2 mM e 10 mM. O controle, assim como as reações 

enzimáticas contendo os compostos, foram conduzidos nas condições ótimas previamente 

estabelecidas.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

5.1 Isolamento de linhagens fúngicas 

 

O isolamento é uma técnica amplamente utilizada em diversos estudos voltados à 

diversidade microbiana. Atualmente, fungos filamentosos vêm sendo isolados dos mais 

diversos ambientes, em associação com plantas (DI PARDO et al., 2015; LÓPEZ, VEGA e 

MONTOYA, 2013; COSTA, MAIA e CAVALCANTI, 2012), macroalgas (GODINHO et al., 

2013), musgos (GAWAS-SAKHALKAR e SINGH, 2011), esponjas marinhas 

(SURYANARAYANAN, 2012), em excretas de aves (MENDES et al., 2014; COLOMBO et 

al., 2015), entre outros. 

O solo apresenta-se como uma fonte abundante de espécies fúngicas, devido a sua 

complexa mistura de componentes orgânicos e inorgânicos. A partir deste conhecimento, um 

grande número de estudos vem sendo realizado nesse ecossistema, visando a detecção de 

novas linhagens. A composição química, física e nutricional dos solos é variável, de acordo 

com as características ambientais onde se encontram. Desta forma estudos de isolamento 

fúngico buscam abranger suas mais diversas composições, como solos contaminados com 

herbicidas (COLLA et al., 2008), solos de monoculturas (BORGES et al., 2011) e solos de 

diferentes biomas, como Caatinga (SIMÕES, 2006), Cerrado (DONATO, 2013; COLEN, 

JUNQUEIRA e MORAES-SANTOS, 2006), Amazônia (HARGREAVES, 2008), Mata 

Atlântica (SOUZA, 2010), entre outros. 

O isolamento e a seleção de microrganismos são os meios mais eficientes para a 

detecção de novas enzimas, o que é consequência da diversidade microbiana existente e da 

versatilidade das enzimas sintetizadas por estes seres vivos (OGAWA e SHIMIZU, 1999). No 

presente estudo, 65 linhagens de fungos filamentosos foram isoladas a partir de amostras de 

solo provenientes de remanescentes de FOM na região Centro-Sul do Estado do Paraná. A 

região onde o presente estudo foi desenvolvimento foi apontada como uma área de extrema 

importância biológica para a conservação da biodiversidade (MMA, 2000). Ainda, esta região 

foi indicada por Castella et al. (2004) como uma das 25 áreas prioritárias para a conservação 

da FOM no Paraná, visto que abriga grande parte dos remanescentes dessa formação florestal 

no Estado. 

A partir do solo coletado da área A foi possível o isolamento de 41 linhagens, 

enquanto que a partir do solo coletado na área B 24 linhagens foram obtidas, correspondendo 

a 63,07% e 36,93%, respectivamente. O número de linhagens fúngicas obtidas pode ser 
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considerado representativo, diante da dificuldade ainda existente na adequação das condições 

laboratoriais em relação ao ambiente natural desses microrganismos (LEE e LEE, 2013). 

A diferença no número de linhagens isoladas entre as áreas de coletado presente 

estudo pode estar relacionada a fatores que as distinguem ligeiramente, como o nível de 

preservação. A área A é um fragmento pertencente a uma propriedade particular, 

consequentemente há menos perturbação antrópica em relação à área B, a qual faz parte de 

um parque municipal, onde há visitação da população, sendo caracterizada como uma área 

relativamente preservada. Goberna et al. (2012) afirmam que o impacto de ações antrópicas 

causa mais alterações quantitativas do que qualitativas na comunidade de fungos do solo. Esse 

fato também é sugerido por Nie et al. (2012), o qual concluiu que a microbiota presente no 

solo de uma cobertura vegetal nativa é significativamente maior em relação a de uma área 

reflorestada. Outro fator que pode influenciar as comunidades fúngicas do solo são as 

condições climáticas, como apontado por Fraga et al. (2012) em um estudo realizado com 

amostras de solo de Mata Atlântica em Paracambi – RJ. Neste estudo, os autores concluíram 

que, tanto na serapilheira, quanto no solo, uma distribuição diferenciada dos microrganismos 

foi observada, devido à variação da umidade relativa do ar e da temperatura. No entanto, no 

presente estudo, os microrganismos foram isolados de solo de áreas que apresentam 

características climáticas semelhantes, compreendendo um clima subtropical, com chuvas 

bem distribuídas ao longo do ano; as estações do ano são bem definidas, embora sem 

excessivos rigores térmicos. Nos verões, raramente as temperaturas ultrapassam os 30 °C, 

enquanto que no inverno existe uma média de 10 geadas noturnas por ano, quando as mínimas 

podem chegar a -7 °C. De acordo com a classificação climática de Köppen, as regiões em 

estudo estão inseridas na zona de clima Cfb (mesotérmico, úmido ao longo de todo o ano e 

verão brando) (MAACK, 1981).  

 

5.1.2 Bioprospecção de fungos produtores de xilanases 

 

Em uma análise semi-quantitativa, realizada por meio da detecção de halos de 

degradação em placa, das 65 linhagens fúngicas isoladas, 37 foram capazes de crescer nos 

meios de cultura suplementados com xilano como única fonte de carbono, como mostra a 

Tabela 2. Verifica-se que o isolado CH1 apresentou o maior índice enzimático (5,6), seguido 

pela linhagem CH4 com índice correspondente a 4,0 e pelas linhagens CH2 e CH16, as quais 

apresentaram índices enzimáticos correspondentes a 3,0. 
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Tabela 2 - Índice enzimático apresentado pelas linhagens fúngicas no teste semi-quantitativo.  

Fungos 

 

Local de coleta 

 

Halo da colônia 

(cm) 

Halo de degradação 

(cm) 

Índice enzimático 

 

CH1 Área A 0,5 2,8 5,6 

CH4 Área A 0,5 2,0 4,0 

CH2 Área A  1,3 3,9 3,0 

CH16 Área A 0,4 1,2 3,0 

CA2 Área B 1,1 3,2 2,9 

CH20 Área A 1,8 5,2 2,8 

CA4 Área B 1,5 4,2 2,8 

CA6 Área B 0,9 2,5 2,7 

CH3 Área A 1,9 5,1 2,6 

CA1 Área B 2,0 4,9 2,4 

CH12 Área A 1,3 3,0 2,3 

CA7 Área B 2,4 5,3 2,2 

CH11 Área A 0,8 1,5 1,8 

CH40 Área A 1,4 2,0 1,7 

UF5.1 Área A 2,0 3,5 1,7 

CH8 Área A 1,6 2,8 1,7 

CA23 Área B 1,2 2,1 1,7 

CH5 Área A 3,6 5,9 1,6 

CH14 Área A 3,8 6,2 1,6 

CH10 Área A 2,7 4,2 1,5 

CA5 Área B 3,8 5,9 1,5 

CH9 Área A 1,3 2,0 1,5 

CA11 Área B 3,1 4,2 1,3 

CA9 Área B 3,4 4,5 1,3 

CH6 Área A 6,4 7,6 1,1 

CA16 Área B 1,6 1,9 1,1 

CH7 Área A 3,5 4,0 1,1 

CA27 Área B 3,4 3,6 1,0 

CH39 Área A 2,4 2,4 1,0 

CA8 Área B 5,5 5,5 1,0 

CH35 Área A 4,8 4,8 1,0 

CA3 Área B 2,4 2,4 1,0 

CH22 Área A 1,7 1,7 1,0 

CA17 Área B 1,7 1,7 1,0 

CH27 Área A 1,5 1,5 1,0 

CA20 Área B 1,0 1,0 1,0 

CH13 Área A 0,9 0,9 1,0 

CA10 Área B NC ND NDE 
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CA12 Área B NC ND NDE 

CA13 Área B NC ND NDE 

CA14 Área B NC ND NDE 

CA18 Área B NC ND NDE 

CA19 Área B NC ND NDE 

CA24 Área B NC ND NDE 

CA25 Área B NC ND NDE 

CA26 Área B NC ND NDE 

CH15 Área A NC ND NDE 

CH17 Área A NC ND NDE 

CH18 Área A NC ND NDE 

CH19 Área A NC ND NDE 

CH21 Área A NC ND NDE 

CH23 Área A NC ND NDE 

CH25 Área A NC ND NDE 

CH26 Área A NC ND NDE 

CH28 Área A NC ND NDE 

CH29 Área A NC ND NDE 

CH30 Área A NC ND NDE 

CH31 Área A NC ND NDE 

CH32 Área A NC ND NDE 

CH33 Área A NC ND NDE 

CH34 Área A NC ND NDE 

CH37 Área A NC ND NDE 

CH38 Área A NC ND NDE 

UE1.1 Área A NC ND NDE 

ULI(I) Área A NC ND NDE 

NC: crescimento não evidenciado; ND: halo de degradação não detectado; NDE: índice enzimático não 

determinado. 

 

De uma forma geral, o teste semi-quantitativo auxilia na escolha das linhagens que 

produzem a enzima de interesse, uma vez que, dentre as que degradam os maiores halos, 

poderão ser encontrados aquelas que produzem as maiores quantidades de enzima (TEN et al., 

2004). 

A partir destes primeiros resultados de seleção semi-quantitativa, as dez melhores 

linhagens foram escolhidas para estudos de produção sob cultivo submerso (Tabela 3), a fim 

de selecionar a linhagem a ser empregada nos estudos posteriores. Esta avaliação quantitativa 

foi conduzida por meio do cultivo das linhagens previamente selecionadas, em meio líquido 

de Vogel, suplementados com casca de maracujá como fonte de carbono, por cinco dias, a 28 
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°C. Por meio dos resultados apresentados na Tabela 3, nota-se que os fungos CH1 e CH4, os 

quais mostraram-se melhores degradadores no teste semi-quantitativo, empregando-se o 

xilano como fonte de carbono, não foram capazes de crescer no meio líquido contendo casca 

de maracujá como substrato. A capacidade de um organismo em particular em crescer em 

substratos lignocelulósicos está diretamente relacionada à produção de um amplo espectro de 

enzimas, as quais atuam sinergicamente para desconstruir a parede celular por meio da 

despolimerização de substratos de diferentes complexidades. Tem sido proposto que 

substratos contendo xilano são necessários para a produção de xilanases, uma vez que os 

produtos de hidrólise servem como indutor da produção destas enzimas e como fonte de 

carbono. Neste contexto, alguns substratos lignocelulósicos como sabugo de milho, farelo de 

trigo, palha de trigo, bagaço de cana de açúcar, entre outros têm sido comparados a xilanos 

puros, em relação aos rendimentos de xilanases obtidos nos processos de produção em larga 

escala, apresentando os melhores resultados (KNOB et al., 2014).  

 

Tabela 3 - Índice de produção de xilanases no cultivo em meio líquido suplementado com casca de maracujá 

Fungo Local de coleta 

Atividade xilanásica 

(U mL-1) 

CA1 Área B 0,4 

CA2 Área B 0,6 

CA4 Área B 0,1 

CA5 Área B 7,7 

CA7 Área B 4,9 

CH1 Área A ND 

CH2 Área A 1,2 

CH3 Área A  0,4 

CH4 Área A ND 

CH14 Área A 2,8 

ND: atividade fúngica não determinada. 

 

A linhagem CA5, isolada da área B, apresentou os maiores níveis de produção de 

xilanases em presença da casca de maracujá (7,75 U mL-1), seguida pela linhagem CA7 (4,93 

U mL-1) também isolada a partir da área B e pela linhagem CH14 (2,81 U mL-1) isolada da 

área A. Os níveis de atividade xilanásica apresentados pela linhagem CA5 foram considerados 

significativos para um estudo inicial e promissores, quando comparados com os níveis de 

produção exibidos por outras linhagens fúngicas reportados na literatura.  

Fungos filamentosos descritos na literatura são hábeis em produzir diferentes enzimas 

em fermentações submersas, e, nos últimos anos, grandes esforços têm sido dispensados no 
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sentido de isolar fungos com características peculiares, incluindo o potencial de produção de 

enzimas xilanolíticas (POLIZELI et al., 2005). Fatores distintos estão envolvidos na 

capacidade de produção enzimática de diferentes espécies fúngicas, visto que essa produção é 

uma resposta a determinados estímulos ambientais, pela expressão de genes e posterior 

secreção das enzimas formadas, estando a síntese destas enzimas sujeita a mecanismos 

regulatórios passíveis de indução e repressão (COLEN, 2006). Segundo Dix e Webster 

(1995), em geral, ambientes de mata são diversificados, com peculiaridades que propiciam a 

colonização fúngica, pois fornecem substratos com diferentes composições em termos de 

quantidade de celulose, hemicelulose e lignina. Assim, diferentes espécies de fungos se 

adaptam quanto à produção de enzimas capazes de degradar esses compostos, permitindo com 

que esses microrganismos se desenvolvam nestes locais. Tais fatos podem explicar a 

capacidade dos fungos isolados de FOM em sintetizar enzimas xilanolíticas, em presença da 

casca de maracujá.  

 

5.2 Otimização da produção de xilanases pelo fungo CA5 

 

As condições de cultivo são essenciais para a produção bem-sucedida de uma enzima. 

Por este motivo, a otimização destes parâmetros é importante para uma melhoria do processo. 

Ao analisar individualmente o efeito de fatores sobre a produção de xilanases, estudos 

demonstraram que o tempo e o pH de cultivo, assim como a concentração do substrato 

exercem efeito significativo na obtenção destas enzimas (POLIZELI et al., 2005). Devido a 

isto, estas variáveis foram consideradas no DCCR, o qual foi conduzido com o objetivo de 

estabelecer as condições ótimas para a produção de xilanases pelo fungo CA5,empregando-se 

a casca de maracujá como substrato. 

Os valores reais e codificados e os resultados obtidos no planejamento experimental 

estão representados na Tabela 4, onde os tratamentos 1 a 17 fazem parte do delineamento 

experimental e a corrida 18 refere-se à validação interna dos modelos. 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) para a atividade xilanásica estão 

representados na Tabela 5. A significância estatística foi verificada através do teste F, no qual 

o modelo mostrou-se significativo (p<0,05). O modelo foi também preditivo, pois o valor de 

F calculado foi maior do que o valor de F tabelado (7,75 vezes). O coeficiente de 

determinação R2 de 0,782 indica que 78,2% da variabilidade dos dados pode ser explicada por 

este modelo, valor considerado alto ao se considerar experimentos biológicos. 
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Tabela 4 - Condições experimentais e resultados do planejamento experimental para a produção de xilanases 

pelo fungo CA5. 

Valores reais (codificados) 

Corridas Substrato 

(%) 

Tempo (dias) pH Atividade xilanásica 

(U mL-1) 

 1 1,1 (-1) 4,4 (-1) 4,2 (-1) 5,42 ± 0,01 

2 2,9 (1) 4,4 (-1) 4,2 (-1) 10,61 ± 0,26 

3 1,1 (-1) 8,6 (1) 4,2 (-1) 22,18 ± 0,09 

4 2,9 (1) 8,6 (1) 4,2 (-1) 65,49 ± 0,43 

5 1,1 (-1) 4,4 (-1) 7,8 (1) 5,84 ± 0,36 

6 2,9 (1) 4,4 (-1) 7,8 (1) 2,58 ± 0,22 

7 1,1(-1) 8,6 (1) 7,8 (1) 15,39 ± 0,44 

8 2,9 (1) 8,6 (1) 7,8 (1) 21,36 ± 0,53 

9 0,5 (-1,68) 6,5 (0) 6,0 (0) 0,00 ± 0,00 

10 3,5 (1,68) 6,5 (0) 6,0 (0) 31,42 ± 0,66 

11 2,0 (0) 3,0 (-1,68) 6,0 (0) 13,93 ± 0,16 

12 2,0 (0) 10,0 (1,68) 6,0 (0) 26,42 ± 0,44 

13 2,0 (0) 6,5 (0) 3,0 (-1,68) 20,75 ± 0,84 

14 2,0 (0) 6,5 (0) 9,0(1,68) 9,52 ± 0,20 

15 2,0 (0) 6,5 (0) 6,0 (0) 58,31 ± 0,56 

16 2,0 (0) 6,5 (0) 6,0 (0) 58,13 ± 0,18 

17 2,0 (0) 6,5 (0) 6,0 (0) 58,59 ± 0,42 

18* 2,9 (1) 8,6 (1) 4,2 (-1) 61,15 ± 0,83 

*Validação interna em triplicata 

 

Na Tabela 5, também podem ser observados os coeficientes de regressão, onde o p-

valor indica a significância das variáveis, de maneira que quanto menor o p-valor, maior a 

significância do coeficiente de variação correspondente. O nível de significância também 

pode ser verificado no diagrama de Pareto, representado na Figura 6. A análise estatística 

destes dados fornece estimativas dos efeitos que cada fator exerce sobre resposta. Este tipo de 

análise é importante para compreender como o processo biológico em questão funciona ao 

nível de sistema, e como um fator individual interage de modo dinâmico com outro 

(FALLER, KLINGMÜLLER e TIMMER , 2003). 

Em relação à produção de xilanases pelo fungo CA5, todos os termos quadráticos das 

variáveis independentes, concentração do substrato [S], pH e tempo [T], bem como todas as 

interações entre os fatores, foram significativos. Dentre os temos lineares, apenas a variável 

tempo [T] foi significativa. Os termos significativos são considerados fatores limitantes para a 

produção da enzima em questão. 
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Tabela 5 - Análise de variância (ANOVA), coeficientes de regressão para xilanases produzidas pelo fungo CA5 

cultivado em casca maracujá e os valores de R² e F-valor. 

 Produção de xilanases  

Termos SQ Gl MQ F F tab F/Ftab R² 

M 
17846,57 9 1982,95 16,424 2,117 7,758 0,782 

R 
4950,11 41 120,73 

   
 

T 
22796,69 50 

    
 

Termos Coeficientes p-valor  

Média/Intercepto 
58,076       0,000000  

[S] -0,8312 0,809909  

[S]2 -28,3197 0,000000  

Tempo 17,7183 0,000007  

Tempo2 -25,1625 0,000000  

pH 4,7325 0,175460  

pH2 -28,7263 0,000000  

[S] x Tempo -10,4282 0,020378  

[S] x pH -11,4475 0,014536  

Tempo x pH 11,8375 0,011706  

 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; pH: potencial hidrogeniônico. 

Os valores em negrito são estatisticamente significativos. 

 

Dessa forma, pode-se concluir que quando o fungo CA5 é cultivado em presença de 

casca de maracujá como substrato, a variável mais importante para a produção de xilanases é 

o pH quadrático, seguido pela concentração de substrato quadrático e tempo de cultivo 

quadrático. A significância das interações evidencia que o efeito de cada fator é influenciado 

pelo nível das outras variáveis estudadas. No entanto, juntamente com os fatores pH linear e 

concentração do substrato linear, as interações exerceram uma menor influência sobre o 

processo de produção de xilanases pela linhagem CA5, embora significativa. 

Os dados foram ajustados através da análise de regressão múltipla, resultando em um 

modelo empírico, o qual prevê as repostas obtidas (atividade xilanásica) de acordo com as 

variáveis independentes (concentração do substrato, pH e tempo de cultivo) empregadas no 

experimento. 
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Figura 7 - Diagrama de Pareto demonstrando as variáveis significativas na produção de xilanases pelo fungo 

CA5. 
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Desta forma, o modelo matemático que representa a atividade da xilanase, levando-se 

em consideração somente os termos significativos está representado pela equação abaixo: 

 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑥𝑖𝑙𝑎𝑛á𝑠𝑖𝑐𝑎 =  58,076 − 28,3197 𝑆2 + 17,7183 𝑇 − 25,1625 𝑇2 −

28,7263 𝑝𝐻2 − 10,4282 𝑆 𝑇 − 11,4475S pH + 11,8375T pH 

 

Onde S é concentração do substrato, T é o tempo e pH é o potencial hidrogeniônico.  

Baseando-se no modelo experimental destacado, os valores codificados permitiram a 

simulação de dados da produção de xilanases pela linhagem CA5, como evidenciado na 

Figura 8. As condições que proporcionaram a maior produção de xilanases foram 2,9% de 

concentração do substrato, pH 4,2 e tempo de incubação de 8,6 dias (corrida 4 da Tabela 4), 

correspondendo a 65,49 U mL-1. 
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Figura 8 - Superfície de resposta para a produção de xilanases pelo fungo CA5 cultivado em casca de maracujá. 

(A) interação entre tempo de cultivo x concentração do substrato; (B) interação entre pH x concentração do 

substrato e (C) interação pH x tempo de cultivo. As diferentes condições experimentais para a produção de 

xilanases estão apresentadas na Tabela 4. 
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Nota-se que os maiores níveis de atividade xilanásica foram verificados após o oitavo 

dia de crescimento e que, a partir deste, ocorre uma queda na produtividade enzimática. 

Geralmente, as xilanases são enzimas indutivas, que podem ter sua síntese associada a 

mudanças nutricionais e favorecidas pelas condições de cultivo, pH e temperatura (BEG et al., 

2001; SHALLOM e SHOHAM, 2003; GUPTA e KAR, 2009). Em geral, a produção de 

xilanases é induzida quando os microrganismos são cultivados na presença de hemiceluloses, 

como xilano, arabinana, manana, ou na presença de compostos derivados destes polímeros 

(ARO et al., 2005). Devido à sua elevada massa molecular, o xilano não pode entrar na célula 

e então não pode induzir diretamente a síntese das enzimas xilanolíticas. São os fragmentos 

do xilano (xilose, xilobiose e xilo-oligossacarídeos) que, por apresentarem baixo peso 

molecular, vão ter ação na indução de xilanases (BEG et al., 2001). Este fato poderia explicar 

a obtenção de maiores níveis de produção após um certo período de tempo de cultivo do 

fungo CA5, sendo este necessário para a expressão dos genes xilanolíticos, para a síntese, 

bem como, liberação destas enzimas. Ainda, o declínio na produção enzimática observado em 

torno do décimo dia de crescimento pode estar associado ao consumo de um componente 

essencial ou à produção de inibidores (BEROVIC e OSTROVERSNIK, 1997). Similarmente, 

uma linhagem de Trichoderma harzianum apresentou maior produção de xilanases após 8 

dias de incubação, porém com o pH do meio de cultivo ajustado para 6,0 (SATER e SAID, 

2001).  

A melhor concentração do substrato determinada no presente estudo também foi 

estabelecida como a concentração ótima de substrato por Singh et al. (1995), onde Fusarium 

oxysporum produziu a maior quantidade de xilanases (38 U mL-1) em presença de 3,0% de 

farelo de trigo. Diante de uma concentração mais baixa, correspondendo a 2% de casca de 

abacaxi, Trichoderma viride apresentou níveis máximos de produção de xilanases 

correspondendo a 48,05 U mL-1 (FORTKAMP, 2013). Nos estudos mencionados 

anteriormente, bem como no presente estudo, concentrações intermediárias de substrato 

proporcionaram a obtenção de maiores níveis de xilanases. Usualmente, quando a 

disponibilidade de substrato é aumentada, a produção enzimática é proporcionalmente 

favorecida, até que o ponto de saturação do meio de cultura seja atingido. A partir deste 

ponto, a adição extra de substrato deixa de influenciar significativamente os níveis de enzimas 

obtidos (AMIN et al., 2011). 

Como mencionado anteriormente, dentre as variáveis estudadas, o pH também exerceu 

grande influência sobre a produção de xilanases pelo fungo CA5. A maior produção enzimas 

em pH 4,2 demonstra a natureza acidófila desta linhagem. Nos estudos de Izidoro e Knob 
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(2014) este fato também foi observado, onde o crescimento de uma linhagem de Aspergillus 

niger foi evidenciado em valores de pH entre pH 4,0 e 7,5 apresentando maiores níveis de 

produção de xilanases em pH 5,0. Aqui, o efeito do pH sobre a produção de xilanases pode 

ser explicado pelo fato de que este fator, além de influenciar o transporte de componentes 

através da membrana celular, influencia os processos enzimáticos, os quais, por consequência, 

afetam o crescimento celular e a formação de produtos (PRAKASHAM et al., 2006). 

Neste estudo, a casca de maracujá mostrou-se um substrato alternativo viável para a 

produção de enzimas xilanolíticas pelo fungo CA5. Apesar de os resíduos agroindustriais 

serem atualmente alvo de diversas pesquisas biotecnológicas, o uso da casca de maracujá nos 

processos de produção enzimáticos não é amplamente reportado na literatura. O primeiro 

estudo que reporta o uso desse resíduo como substrato para síntese de enzimas foi conduzido 

por Zilly et al. (2011). No respectivo trabalho, o potencial desse substrato para a produção de 

enzimas hidrolíticas e oxidativas foi investigado, sendo o potencial de indução deste substrato 

comparado ao potencial apresentado pelo farelo de trigo, substrato utilizado tradicionalmente 

para a indução destas enzimas. Em um estudo mais recente desenvolvido por Almeida et al. 

(2015), a casca de maracujá foi empregada como substrato para a produção de β-glucosidases 

por uma linhagem de Penicillium verruculosum, onde bons níveis de produção enzimática 

foram observados por meio do emprego deste resíduo. Até os dias atuais, a produção de 

xilanases empregando-se este resíduo não foi reportada. No entanto, essas enzimas vêm sendo 

produzidas empregando-se outros resíduos agroindustriais, como resíduo de cervejaria 

(IZIDORO e KNOB, 2014), farelo de trigo (TEIXEIRA et al., 2010; KNOB, 2009), pinus 

(LEE et al, 2009), espiga de milho (JIANG et al, 2010), serragem (BUTHELEZI, 

OLANIRAN e PILLAY, 2011), entre outros. 

 

5.2.1 Validação do modelo 

 

A validação interna dos modelos para a otimização da produção de xilanases foi 

realizada na condição ótima previamente estabelecida: concentração do substrato 2,9%, tempo 

de cultivo 8,6 dias e pH de cultivo 4,2 (corrida 4 da Tabela 4). Na validação do modelo, os 

valores de atividade obtidos experimentalmente (61,15 U mL-1) foram similares aos valores 

preditos pelo modelo (65,49 U mL-1), correspondendo a uma recuperação de 93,37%. O alto 

valor de recuperação alcançado mostra a adequação ao modelo gerado, validando-o de forma 

satisfatória.  
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5.3 Caracterização bioquímica das xilanases produzidas pelo fungo CA5 

 

5.3.1 Efeito do pH e da temperatura 

 

As xilanases produzidas apresentaram maior atividade a 60 °C (Figura 9A). O mesmo 

foi observado para as xilanases produzidas por outras linhagens fúngicas, como Penicillium 

glabrum (KNOB et al., 2013) e Trichoderma harzianum (ISIL e NILUFER, 2005; AHMED, 

IMDAD e JAMIL, 2012). No entanto, a literatura reporta a atuação ótima das xilanases em 

uma ampla faixa de temperatura, que varia entre 35 °C (CHIDI et al., 2008) a 90 °C 

(RATANACHOMSRI et al., 2006). De acordo com Knob et al. (2013), a temperatura ótima 

para a atividade xilanásica varia em função do microrganismo que a produz. 

 

Figura 9 - Influência da temperatura e do pH sobre a atividade das xilanases produzidas pelo fungo CA5. 

Temperatura (A) e pH (B) ótimos. 

 

Em relação ao pH, as xilanases da linhagem CA5 apresentaram atividade ótima em pH 

5,5 e 6,5 (Figura 9B). Ao caracterizarem bioquimicamente as xilanases provenientes de 

Aspergillus casielus, Kronbauer et al. (2007) também obtiveram os maiores valores de 

atividade xilanásica em pH 6,5, enquanto que Chidi et al. (2008) e Irfan e Syed (2012) 

estabeleceram os valores de pH 6,0 e 5,0 como ótimos para a atuação das xilanases de 

Aspergillus Terreus UL 4209 e Trichoderma viride IR-05, respectivamente. É habitual que o 

pH ótimo para a atividade de enzimas xilanolíticas produzidas por fungos filamentosos seja 

levemente ácido. No entanto, há xilanases que requerem valores de pH ainda mais baixos para 

a obtenção da atividade máxima, como as produzidas por Penicillium sclerotiorum, com pH 

ideal de 2,5 (KNOB, 2009) e Bispora sp., mais ativa em pH 3,0 (LUO et al.,2010). 
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5.3.2 Estabilidade das xilanases produzidas frente à temperatura e ao pH 

 

A estabilidade enzimática é considerada um aspecto crítico para as suas aplicações 

biotecnológicas. Por esse motivo, a estabilidade térmica e a estabilidade frente ao pH das 

xilanases produzidas pelo fungo CA5 foram investigadas. Com intuito de verificar a 

estabilidade frente à temperatura, o extrato bruto foi incubado a 60 °C, temperatura 

estabelecida anteriormente como ótima para a atuação dessas enzimas. As xilanases 

mostraram-se relativamente estáveis a esta temperatura, apresentando meia vida (T1/2) de 

aproximadamente 40 minutos (Figura 10A). Em relação a temperatura de 55 °C, as xilanases 

provenientes da linhagem CA5 mostraram-se mais estáveis, constatando-se meia vida em 

torno de 80 minutos. Entretanto, estas enzimas apresentaram baixa estabilidade a 65 °C, 

exibindo uma meia vida de aproximadamente 7 minutos. Similarmente, nos estudos de Luo et 

al. (2010), as xilanases presentes no extrato bruto de Bispora sp. também foram estáveis a 60 

°C, apresentando mais de 98% de sua atividade inicial após 60 minutos de incubação. Quando 

submetidas à temperatura superior (70 °C), sua atividade também foi reduzida drasticamente a 

25%, após 5 minutos de incubação.  

 

Figura 10 - Estabilidade das xilanases produzidas pelo fungo CA5 frente à temperatura (A) e ao pH (B). 

 

Com relação à estabilidade frente a diferentes valores de pH, as xilanases produzidas 

pelo fungo CA5 apresentaram elevada estabilidade nos valores de pH 6,0 e 6,5, onde mais de 

90% de sua atividade inicial foi verificada (Figura 10B). Ainda, estas enzimas mostraram-se 

relativamente estáveis nos outros valores de pH avaliados, excetuando-se os valores de pH 3,0 

e 4,5, onde valores inferiores a 70%  de sua atividade inicial foram constatados.Similarmente, 

no estudo de Krisana et al (2005), as xilanases produzidas por Aspergillus niger BCC14405 
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apresentaram estabilidade na faixa de pH entre 5,0 e 10, bem como as xilanases produzidas 

por Trichoderma lanuginosus THKU-56, as quais foram estáveis entre o pH 6,0 e 9,0 

(KHONZUE et al., 2011). De acordo com Kulkarni e colaboradores (1999), as xilanases 

microbianas normalmente são estáveis ao longo de uma ampla faixa de pH. 

 

5.3.3 Efeito de íons metálicos e de outras substâncias sobre a atividade enzimática 

 

 A literatura evidencia que alguns íons metálicos, assim como outros compostos, 

podem ser inibidores ou ativadores de enzimas, incluindo as xilanases. Uma vez que estas 

substâncias podem estar presentes em processos industriais, a estabilidade das enzimas 

estudadas frente a estas substâncias é habitualmente averiguada. A fim de verificar seus 

efeitos sobre a atividade das xilanases produzidas pelo fungo CA5, o filtrado bruto foi 

incubado na presença de vários íons metálicos e reagentes químicos, nas concentrações de 2 

mM e 10 mM (Tabela 6). Como pode-se observar, a enzima produzida teve maior ativação na 

presença do íon Mn+2 na concentração de 10 mM, correspondente a 131,66%. O íon Cu+2 

elevou a atividade enzimática a 122,31% na concentração de 2 mM, porém a inibiu 

consideravelmente quando a concentração empregada foi de 10 mM (45,67%). Esse resultado 

é semelhante aos encontrados por Knob et al. (2013) e Dobrev e Zhekova (2012), onde o íon 

Mn+2 também atuou como um ativador sobre a atividade das xilanases produzidas por uma 

estirpe de Penicillium glabrum, e Aspergillus niger B03, respectivamente. Porém,em ambos 

os casos, o íon Cu+2 agiu apenas como um inibidor enzimático. 

Dentre os compostos avaliados, o detergente SDS mostrou-se o maior inibidor da 

atividade xilanolítica em ambas concentrações analisadas, sugerindo a importância das 

ligações hidrofóbicas na manutenção da estrutura desta enzima. Esta inibição parece ser uma 

propriedade comum em xilanases, visto que diversos estudos relatam a redução ou até a perda 

total da atividade enzimática na presença deste detergente (LUO et al., 2010; KNOB et al., 

2013). 

 
Tabela 6 - Efeito de diferentes substâncias na atividade xilanásica do fungo CA5. 

 Atividade xilanase (%)  

Substância Concentração 

 2 mM 10 mM 

Controle 100.00  100.00  

CuSO4 122.31 ± 0.65 45.67 ± 0.31 

ZnSO4 79.58 ± 2.52 83.56 ± 2.48 
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MnSO4 111.07 ± 0.82 131.66 ± 2.52 

CaCl2 83.04 ± 0.82 82.11 ± 3.93 

NH4Cl 74.74 ± 0.00 69.20 ± 2.30 

NaCl 85.98 ± 1.00 85.81 ± 2.26 

MgSO4 96.19 ± 0.36 90.34 ± 0.47 

Citrato de sódio 92.38 ± 6.24 86.85 ± 2.26 

MnCl2 99.82 ± 1.44 94.11 ± 2.26 

HgCl2 74.22 ± 0.31 66.43 ± 1.95 

EDTA 75.77 ± 3.24 75.50 ± 0.72 

β-mercaptoethanol 67.47 ± 1.65 73.75 ± 2.69 

Pb(C2H3O2)2 94.11 ± 0.36 98.44 ± 3.25 

SDS 59.34 ± 0.65 59.86 ± 0.95 

EDTA: ácido etilenodiamino tetra-acético, SDS: dodecil sulfato de sódio. 
 

O agente redutor β-mercaptoetanol também se mostrou um potente inibidor da 

atividade xilanásica. A redução estimulada pelo EDTA, um agente quelante, sugere que íons 

metálicos são importantes cofatores para a atividade das xilanases produzidas pelo fungo 

CA5. Os demais íons e substâncias testados inibiram a atividade enzimática em diferentes 

proporções. Há na literatura outras xilanases que apresentaram inibição frente a diversos 

compostos, como a produzida por Syncephalastrum racemosum, a qual sofreu forte inibição 

na presença de íons metálicos bivalentes e não requeriu nenhum cofator (SPARE et al., 2005). 

Os dados referentes à inibição ou ativação por íons metálicos na atividade de enzimas 

industrialmente interessantes são de fundamental importância, pois permitem que sejam 

selecionadas previamente certas condições para o processo de produção, evitando prejuízos 

futuros quando a utilização dos extratos enzimáticos passa da escala laboratorial para a escala 

industrial. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O solo da Floresta Ombrófila Mista demonstrou possuir uma ampla diversidade de 

fungos filamentosos com potencial para produção de xilanases. Dentre 65 linhagens isoladas e 

avaliadas, as quais atualmente constituem a coleção de culturas do Laboratório de 

Microbiologia Aplicada da Unicentro, o fungo CA5 apresentou-se como o mais promissor, 

tanto na avaliação semi-quantitativa, quanto na avaliação quantitativa. Nesta última, elevados 

níveis de xilanases foram produzidos pelo fungo CA5 quando cultivado em presença de casca 

de maracujá. As melhores condições estabelecidas para a produção de xilanases pela 

respectiva linhagem foram concentração de casca de maracujá 2,9%, pH 4,2 e tempo de 

crescimento de 8,6 dias. O DCCR e a MSR mostraram-se metodologias adequadas para a 

otimização do processo de produção de xilanases avaliado, resultando em significativos 

índices de produtividade, correspondendo a 61,15 U mL-1. As enzimas obtidas apresentaram 

propriedades interessantes, como atuação em temperaturas elevadas, boa estabilidade frente à 

temperatura e em uma ampla faixa de pH. Os resultados aqui alcançados poderão servir como 

subsídio para novos estudos, uma vez que fornecem perspectivas interessantes acerca do 

aproveitamento de um resíduo agroindustrial de baixo custo, gerado em grandes proporções 

no Brasil e ainda pouco explorado pela tecnologia de produção enzimática. Adicionalmente, 

os estudos de bioprospecção realizados no presente trabalho podem vir a estimular o manejo 

sustentável, bem como contribuir para a conservação da FOM, uma importante fonte de 

recursos genéticos e bioquímicos até então pouco explorada.  
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