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Introdução

A enzima xilanase (1,4-β-D-xylan xylanohidrolase; 
E.C 3.2.1.8) produzida por Aspergillus têm despertado 
um considerável interesse de pesquisa devido aos seus 
potenciais de aplicações biotecnológicas nos diversos 
processos industriais, destacando-se na indústria de 
polpa celulósica e papel, no setor de alimentos e 
bebidas (clarificação de sucos de frutas e vinhos, etc.), 
na alimentação animal, melhorando a sua
digestibilidade e no tratamento dos resíduos [1, 2]. 

Uma forma possível de extrair a xilanase de caldos 
fermentados é a utilização do sistema de duas fases 
aquosas (SDFA), que são compostos de duas soluções 
aquosas de dois polímeros solúveis em água ou um 
polímero e um sal [3]. O SDFA constitui uma 
alternativa interessante para separar biomoléculas tais 
como enzimas, proteínas e outros antibióticos, pois as 
etapas iniciais do processo podem ser combinados em 
uma única operação [4]. Sua facilidade no aumento de 
escala, rápida transferência de massa, possibilidade de 
operação a temperatura ambiente, baixo custo de 
material, entre outras vantagens, torna esta técnica 
potencialmente promissora para a obtenção de enzimas 
industriais [5].

O Planejamento estatístico de experimentos é uma 
ferramenta amplamente utilizada para a otimização e 
controle do SDFA. É um método eficiente para estudar 
os efeitos das variáveis envolvidas na extração sobre a 
resposta dada de interesse [6].

O objetivo deste trabalho foi extrair a xilanase 
produzida por Aspergillus phoenicis URM 4924 em 
SDFA PEG/Fosfato e estudar a partição da enzima 
composta por Polietileno glicol (PEG) e fosfato de 
sódio utilizando planejamento fatorial de experimentos. 
A influência das variáveis, massa molar do PEG 
(MPEG), concentração do PEG (CPEG), concentração de 
fosfato (CFOSF) e pH sobre o coeficiente de partição 
(K), foi avaliada a partir dos resultados obtidos com um 
planejamento fatorial 24 composto de um ponto central, 
no qual foi realizado quatro exemplares para permitir a 
estimativa do erro experimental. Todas as análises 
estatísticas foram realizadas com o programa Statística 

8.0. As fases foram analisadas para a concentração de 
proteínas e atividade da xilanase.

Material e métodos

A. Produtos Químicos 

Todos os produtos químicos utilizados neste trabalho 
foram de grau analítico e foram obtidos da Merck 
(Darmstadt, Alemanha) e Sigma (Chemical Company, 
USA).

B. Microorganismo e Inóculo
Para a produção da xilanase, o fungo Aspergillus 

phoenicis URM 4924 obtido da Coleção de Culturas URM 
do Departamento de Micologia/UFPE e mantido em ágar 
extrato de malte (7 dias, em estufa a 30°C) foi inoculado 
(104 esporos/mL) em frasco de Erlenmeyer (250mL de 
capacidade) contento meio de cultura composto por 1% de 
bagaço de cana-de-açúcar e sais durante 5 dias a 30 °C sob 
agitação de 90 rpm em agitador orbital.

C. Preparação do Sistema de duas fases aquosas
Uma solução concentrada de fosfato (40%, w / w) foi 

preparado em diferentes valores de pH (6,0, 7,0, e 8,0), 
misturando quantidades apropriadas de soluções de fosfato 
de sódio monobásico (NaH2PO4) e potássio dibásico 
(K2HPO4) à temperatura ambiente (25 ± 2 ◦ C). As 
quantidades necessárias de cada uma dessas soluções foram 
misturadas com 50% (v/v) da solução de PEG e uma 
quantidade do caldo de fermentação que representam 20% 
(v/v) a massa total do sistema, em tubos com pontas 
cônicas de centrífuga graduados (15mL). A água foi 
adicionada a um valor final de 5 g. Após agitação por 
vórtex a 1 min, as duas fases foram separadas por 
decantação (60 min). Em seguida, os volumes das fases 
foram medidos, superior e inferior foram retirados 
separadamente com pipetas e analisadas para a 
concentração de proteína e atividade da xilanse. 

D. Determinação de proteínas 
Concentração de proteína total foi determinado em 



função do Método de Bradford [7], utilizando albumina 
bovina como padrão proteína. 

E. Determinação da Atividade Xilanolítica
A atividade xilanolítica foi determinada de acordo 

com o método descrito por Bailey [8]. A atividade foi 
determinada segundo a quantidade de xilana degradada 
em unidades de xilose e quantificada pelo método de 
ácido dinitrossalicílico (DNS). A atividade xilanásica 
foi calculada com base na velocidade inicial, através da 
determinação do número de unidades de xilose 
produzidas por minuto de reação.

F. Delineamento experimental e análise estatística

A influência das variáveis, massa molar do PEG 
(MPEG), concentração do PEG (CPEG), concentração 
de fosfato (CFOSF) e pH, sobre a resposta selecionada,  
coeficiente de partição (K), foi avaliada a partir dos 
resultados obtidos através de um planejamento fatorial 
completo 24 (Tabela 1) composto por um ponto central, 
que foi  realizado em quatro exemplares para permitir a 
estimativa do erro experimental.

G. Determinação do Coeficiente de Partição (K)

O coeficiente de partição da enzima xilanase, o qual 
foi determinado em termos de atividade enzimática 
total, é definido como a relação entre a atividade 
volumétrica na fase superior topo (As) pela fase inferior 
(Ai): 

Resultados e Discussão

Os resultados obtidos a partir dos 20 ensaios (Fig. 1) 
do planejamento fatorial completo 24 (tabela 1), 
realizados para a extração da xilanase, demonstram que 
a enzima apresentou-se partição preferencial para a fase 
rica em PEG ou fase superior. Este comportamento de 
partição preferencial para fase rica em PEG, segundo 
Porto et al. [9] pode ser atribuído, provavelmente, 
devido a fortes interações nos sítios hidrofóbicos da 
molécula entre a proteína e os grupos etilenos do PEG, 
resultando na inclusão desta molécula protéica no 
volume disponível da fase rica em PEG. 

Observou-se ainda uma elevada MPEG aumentando 
assim o K, ou seja, este parâmetro aumentou (3,7 -
98,1) com o aumento da MPEG (550 a 8.000 g / mol).  
Pelo contrário, quando se utiliza elevada MPEG, um 
efeito de volume excluído, poderia ter ocorrido 
sugerindo, portanto, que não havia espaço suficiente 
para a enzima na fase superior do sistema. Deste modo, 
o aumento na massa molar do polímero diminui a 
quantidade de solvente disponível na fase rica em PEG 
para solubilizar a enzima e o os sais como descrito por 
Li e Peeples [10] ao estudarem a purificação da enzima 
amilolítica (MJA1) usando PEG-Fosfato. 

Assim, neste estudo, verificou-se que a teoria do 
volume excluído não influenciou a divisão da xilanase. 

Além disso, em solução aquosa o PEG atua como uma 
grande molécula móvel com um grande volume excluído. 
Embora este efeito de exclusão aumente com a massa 
molar, polímeros de grande massa molar possuem a 
capacidade de formar ligações intramoleculares, assim 
adquirem uma conformação mais compacta [3].

Convém ressaltar, que como a enzima xilanase 
particionou preferencialmente para a fase rica em PEG, em 
alguns ensaios, não foi possível detectar a atividade da 
enzima na fase rica em sal do sistema de duas fases 
aquosas. Devido a isto, o coeficiente de partição em 
atividade enzimática nesses ensaios tendeu-se a infinito. 
Portanto, não possível realizar a análise estatística dos 
dados, pois o programa não compreende o número infinito.

O melhor resultado para o coeficiente de partição (98.1)
foi obtido no sistema com MPEG de 8000 (g/mol), CPEG de 
25% (m/m), CFOSF de 15% (m/m) e pH 6,0. Os resultados 
demonstram o potencial de aplicação do SDFA 
apresentando-se como uma alternativa interessante no 
processo de extração da xilanase de A. phoenicis para uso 
nas diversas aplicações industriais.
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Tabela 1. Resultados do planejamento fatorial completo 24 da extração da xilanase na fase superior do SDFA PEG/Fosfato.

* A ordem realizada foi aleatória. MPEG – Massa molar do PEG; CPEG – Concentração do
PEG; CFOSF- Concentração de Fosfato; KAT – Coeficiente de partição em atividade enzimática 
total na fase superior do sistema.

Figura 1. Foto de ensaios realizados a partir da extração da enzima xilanase pelo sistema de duas fases aquosas PEG/Fosfato.

Ensaios*
MPEG

(g/mol)
CPEG

(% m/m)
CFOSF

(% m/m)
pH KAT

1 550 15 15 6 ∞

2 8000 15 15 6 13,9

3 550 25 15 6 ∞

4 8000 25 15 6 98,1

5 550 15 25 6 34,3

6 8000 15 25 6 ∞

7 550 25 25 6 3,7

8 8000 25 25 6 ∞

9 550 15 15 8 ∞

10 8000 15 15 8 ∞

11 550 25 15 8 ∞

12 8000 25 15 8 ∞

13 550 15 25 8 14,8

14 8000 15 25 8 ∞

15 550 25 25 8 4,2

16 8000 25 25 8 14,4

17 3350 20 20 7 ∞

18 3350 20 20 7 ∞

19 3350 20 20 7 ∞

20 3350 20 20 7 ∞


