
XIII JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX 2013 – UFRPE: Recife, 09 a 13 de dezembro. 

 

TEMPERATURA ÓTIMA DA XILANASE PRODUZIDA POR 

Penicillium chrysogenum URM 6022 
 

Wellington Leal dos Santos1, Edson Flávio Teixeira da Silva2, Thiago Henrique da Silva Valentim3, Anna Carolina da 

Silva4, Alana Emília Soares de França Queiroz5, Lidiane Roberta Cruz6, Keila Aparecida Moreira7 

 
 

Introdução 

Fungos filamentosos possuem grande aplicabilidade na produção industrial de enzimas por apresentarem elevado 

nível de produção e secreção extracelular, bem como a relativa facilidade de cultivo. Dentre essas enzimas pode-se 

destacar a xilanase que tem como substrato a xilana, um dos principais constituintes do complexo hemicelulósico das 

plantas e é formada por uma cadeia principal de resíduos de xilopiranosil unidos por ligações β-1,4-glicosídicas 

(Bailey, 1992). 

Os fungos do gênero Penicillium são empregados para produção de enzimas extracelulares e dentre destes podemos 

citar a espécie Penicillium chrysogenum que é utilizada na produção de antibióticos (Ferrer et al., 2001). Em algumas 

pesquisas envolvendo micro-organismos lignocelulolíticos, P. chrysogenum foi capaz de degradar resíduos de madeira, 

que é rico em xilana, apresentando  produção satisfatória de enzimas com atividade celulolítica (Nwodo-Chinedu et 

al., 2005). 

As xilanases vem sendo empregadas na produção de  etanol  celulósico (Sakumaran et al., 2009), no branqueamento 

da polpa de celulose na indústria de papel (Medeiros et al., 2007), nas bio-refinarias para a bio-conversão  de açúcares 

da biomassa lignocelulolítica (Merino & Cherry, 2007) e na alimentação animal dentre outras finalidades. 

Como a xilanase é largamente aplicada em diversos setores industriais, se faz necessário conhecer os fatores que 

influenciam diretamente na atividade enzimática, como por exemplo a temperatura que pode limitar a sua atividade e 

consequentemente os processos indústrias, pois cada enzima apresenta uma temperatura ótima de atuação que 

representa o máximo da sua atividade. Sendo assim, objetivou-se neste trabalho determinar a temperatura ótima da 

xilanase produzida pelo fungo filamentoso P. Chrysogenum. 

 

Material e métodos 

A. Micro-organismo e Produção da xilanase 

Penicillium chrysogenum URM 6022 foi cedido pela Coleção de Culturas – Micoteca URM do Departamento de 

Micologia da Universidade Federal de Pernambuco. A fermentação submersa foi escolhida para produzir a xilanase e o 

meio de produção foi constituído por água destilada 30 mL; 0,5% (p/v) de extrato de levedura e resíduos 

agroindustriais (1% de palma triturada e 2% de farinha da entrecasca da mandioca). O inóculo foi preparado a uma 

concentração de 106 esporos mL-1 e a fermentação transcorreu por 96h, em agitador orbital a 120 rpm, mantido a 

temperatura de 30 ºC . O extrato enzimático foi obtido através da filtração do meio fermentado. 

B. Temperatura ótima  

Para determinação da temperatura ótima da xilanase foi realizada a atividade xilanolítica (Bailey, 1992) 

submetendo o extrato enzimático a diferentes temperaturas de incubação (30, 40, 50, 60 e 70 °C). Para isto, 900 µL de 

xilana a 1% (p/v) solubilizada em tampão acetato (50 mM e pH 5,0) foram incubados nas diferentes temperaturas 

durante 5 minutos. Em seguida adicionou-se 100 µL do extrato enzimático para reagir com o substrato por cinco 

minutos. Logo após transferiu-se 0,3 mL da mistura reacional para tubos de ensaio e a quantificação dos açúcares 

redutores liberados foi realizada segundo o método descrito Miller (1959).  

C.  Determinação das proteínas totais  
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Para determinar as proteínas totais do extrato enzimático, foi utilizado metodologia descrita por Bradford (1976), 

que utiliza o corante Coomassie Brilhant Blue. Este método detecta quantidades mínimas de proteínas em líquidos 

biológicos. A curva de calibração foi realizada a partir de soluções estoques de soroalbumina bovina (BSA) numa 

gama de concentração de 0-600 g mL-1; submetido à leitura de absorbância a 595nm em espectrofotômetro 

(Biochrom Libra S6®, Áustria).  

 

Resultados e Discussão 

A. Temperatura ótima 

Para a xilanase produzida por P. chrysogenum pôde-se perceber que a atividade ótima se dá aos 40 ºC (Figura 1), 

apresentando máxima atividade enzimática de 97 U mL-1 (Tabela 1). Estes resultados corroboram com os obtidos por 

Querido (2002) que encontrou temperatura ótima também aos 40 ºC para xilanase produzida por Penicillium 

expansum. Por ser uma temperatura relativamente baixa, a utilização da xilanase produzida por P. chrysogenum em 

processos industriais torna-se interessante, por torná-los mais econômicos devido a diminuição do custo com energia, 

além o risco de contaminação por fatores externos. Cabe salientar que a xilanase em questão apresentou atividade 

relativa superior a 70% para todas as temperaturas testadas, tendo sua atividade enzimática entre 68 e 76 U mL-1, com 

um pequeno declínio da atividade a partir dos 50 °C. 

 

Agradecimentos 

A Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) pela bolsa de Iniciação 

Científica.  

 

Referências  
 

Bailey, M.J.; Biely, P.; Poutanen, K. Interlaboratory testing of methods for assay of 459 xylanase activity.  Journal 

Biotechnol, v.23,  p. 257-270, 1992. 

 

Bradford, M.M.A. Rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the 

principle of protein-dye binding. Analytical Biochemistry, v. 72, p. 248-254, 1976. 

 

Ferrer, P. et al. Production of native and recombinat lipases by Candida rugosa. Applied Biochemistry and 

Biotechnology,  v.95, n3. p 221-255, 2001. < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11732718> 10 Out 2013. 

 

Medeiros, RG;  Silva JR, F.G.; Báo, S.N.; Hanada, R.; Filho, E.X.T.. Application of xylanases from amazon forest 

fungal species in bleaching of eucalypctus kraft pulps. Brazilian Archives of Biology and Technology, v.50, n. 2,  

p.231-238, 2007. < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132007000200008> 13 Out. 

2013. doi: 10.1590/S1516-89132007000200008 

 

Merino, S.T.; Cherry, J. Progress and Challenges in Enzyme development for biomass utilization. Advances in 

biochemical engineering/ biotechnology, v.108, p. 95-190, 2007. < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17594064>. 

10 Out. 2013. 

 

Miller GL. Use of dinitrossalicylic acid reagent for determination reducing sugars. Anal Chem, v.31, n.3,p.426-428, 

1959. 

 

Nwodo-Chinedu S.; Okochi, V.I.; Smith, H.A.; Omidiji, O. Isolation of cellulolytic microfungi involved in wood-

waste decomposition: prospect for enzymatic hydrolysis of cellulosic wastes. International Journal of Biomedical and 

Health Science, v.1, n.2, p. 41-51, 2005. < http://www.covenantuniversity.edu.ng/Profiles/Chinedu-Shalom/Isolation-

of-Cellulosic-Microfungi-Involved-in-Wood-Waste-Decomposition-Prospects-for-Enzymatic-Hydrolysis-of-Cellulosic-

Wastes> 13 Out. 2013. 

 

Querido, A. L. S.. Purificação e caracterização da Xilanase produzida por Penicillium expansum. Viçosa: 

Universidade Federal de Viçosa, 2002. 59p. Tese de "Magister Scientiae". 

 

Sakumaran, R.K.; Singhania, R.R.; Mathew, G.M.; Pandey, A. Cellulase production using biomass feed stoch and its 

aplicação in lignocellulose saccharification for bio-ethanol production. Renewable Energy, v. 34, p. 421-424, 2009.  
 

 

 

 



XIII JORNADA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – JEPEX 2013 – UFRPE: Recife, 09 a 13 de dezembro. 

 

Tabela 1. Atividade enzimática total da xilanase expressa em unidade por mililitros em diferentes temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

             

 

*AE: Atividade Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva de temperatura ótima da xilanase produzida por Penicillium chrysogenum URM 6022. 
 

Temperatura (°C) AE* (U mL
-1

) 

30 76  

40 97 

50 70 

60 70 

70 68 


