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Introdução 

O clima em regiões de Caatinga é semi-árido, quente e com baixa pluviosidade, entre 200 e 800 mm anuais. 

Apesar dos longos e frequentes períodos de seca, a maioria das chuvas na Caatinga (50-70%) é concentrada em três 

meses consecutivos. O número de meses secos aumenta da periferia para o centro da região e algumas localidades 

experimentam períodos de 7 a 11 meses de baixa disponibilidade de água (Leal et al., 2005). 

Alguns micro-organismos são capazes de adaptar-se em ambientes extremos, tais como a caatinga, nos quais 

fatores como pH, temperatura, pressão, umidade e concentração de sal ultrapassam os valores considerados como 

padrões para a maioria dos seres vivos(Lasa & Berenguer, 1993). 

Segundo Kim et al., (2003) a utilização de fungos filamentosos do gênero Aspergillus vem aumentando em 

processos industriais, proporcionando vantagens econômicas na produção de enzimas de interesse industrial e de 

elevado valor econômico (destacando-se as celulases, lactases, xilanases, pectinases e amilases).  A produção da 

enzima xilanase por fungos filamentosos está relatada para várias espécies como, Aspergillus sp. (Souza, Souza e 

Peralta, 2001; Palma, 2003); Fusarium sp (Saha et al., 2002), Melanocarpus sp e Penicillium sp (Palma et al., 1996; 

Palma, 2003).  
As xilanases são β-glucanases capazes de catalisar a hidrólise da xilana que devido à sua estrutura heterogênea 

demandam a ação de um complexo enzimático, conhecido como complexo xilanolítico, para sua total degradação e 

não apenas uma enzima. Os componentes desse sistema que têm sido mais extensivamente estudados são as 

endoxilanases e as  β-xilosidases (Prade, 1995; Simão et., 1997; Zanoelo et al., 2004; Polizeli et al., 2005; Collins 

et., 2005). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar temperatura ótima de ação da xilanase produzida por Aspergillus 

aculeatus URM 6603. 

 

Material e métodos 

A. Micro-organismo e Produção da xilanase 

Aspergillus aculeatus URM 6603 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 e mantida 

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, 70 e 80 °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 300 µL da mistura reacional para tubos de ensaio e quantificou-se os 
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açúcares redutores liberados segundo o método descrito por Miller (1959).  

C. Determinação das proteínas totais  

Para determinar as proteínas totais do extrato enzimático, foi utilizada metodologia descrita por Bradford (1976), 

que utiliza o corante “Coomassie Brilhant Blue”. Esse 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).  

Submissão 

 

Resultados e Discussão 

 

A xilanase produzida a partir de Aspergillus aculeatus URM 6603 apresentou temperatura ótima a 60 ºC, com 

atividade total de 100 U mL-1, correspondendo 100% da atividade relativa (Figura 1). Este resultado corrobora com 

os obtidos Kiss & Kiss (2000). Vale ressaltar que em todas as temperatura avaliadas a enzima xilanase apresentou 

atividade relativa maior que 50%, tendo sua atividade enzimática entre 55 e 92 U. Ml-1, demonstrando boa eficiência 

e sugerindo a possível reprodutibilidade para emprego no setor industrial alimentício e processamento do papel 

(Tabela 1). 
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Tabela 1. Atividade enzimática da xilanase em diferentes temperaturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Atividade Específica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curva da temperatura ótima da xilanase produzida por Aspergillus aculeatus  

 

 

  

Temperatura (°C) AE (U/ mg)* 

30 206 

40 209 

50 348 

60 378 

70 239 

80 214 


