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RESUMO
Os fungos são muito importantes na utilização em bioprocessos para a produção de alimentos, fármacos e enzimas. A
utilização de fungos possibilita a produção de inúmeras enzimas com características físico-químicas variadas e com
excelentes potenciais para aplicação industrial. Os Aspergillus são fungos produtores de inulinase em temperaturas mais
altas, favorecendo o processo de isolamento da enzima. A inulinase é uma enzima que possui inúmeras aplicações, tais
como,  produção  de  xarope  de  frutose,  álcool,  acetona,  ácido  glucônico,  sorbitol,  pululano  e  produção  de  inulo-
oligossacarídeos. Além disso, ela aumenta a absorção de ferro em crianças, melhora a absorção de cálcio em mulheres
na menopausa.  A inulina é um prebiótico composto por oligofrutose, em que na sua ingestão ocorre um aumento de
bifidobactérias no organismo, podendo ser extraída de raízes, como a chicória e o yacon. Diante disso, o  presente
trabalho  teve  como  objetivo  realizar  um  levantamento  bibliográfico  sobre  a  produção  da  enzima  inulinase  por
Aspergilluse verificar o uso do Aspergillus awamori  para produção da referida enzima, afim de prosseguir futuramente
com um trabalho experimental.

PALAVRAS-CHAVE: Bioprocessos; Inulina; Isolamento; Prebiótico.

1 INTRODUÇÃO

A inulinase é uma enzima importante empregada em vários processos, como na produção de
frutose pela hidrólise enzimática da inulina, na obtenção de frutooligossacarídeos (FOS) e na síntese
de oligossacarídeos a partir  da sacarose (GOLUNSKI,  2014).Tal enzima tem sido produzida por
diversos microrganismos, incluindo bactérias, fungos e leveduras, sendo esta última uma das mais
relatadas,  provavelmente  devido  ao  fácil  cultivo  e  elevados  rendimentos  da  mesma  (ASTOLFI,
2010). 

A utilização de fungos em bioprocessos ganhou importância devido à produção de inúmeras
enzimas com características físico-químicas variadas e com excelentes potenciais para aplicação
industrial (SILVA, 2009).

Os fungos termófilos podem produzir inulinases em temperatura mais alta que a temperatura
ótima, para a produção industrial da frutose ou FOS de inulina. Isso acontece por causa das altas
temperaturas darem uma solubilidade boa para inulina e prevenir ação de microrganismos (GAO et
al.,  2009; VANDAMME e DERYCKE, 1983 apud FAWZI,  2011). Além disso, esse fato traz uma
redução de custo na indústria,  pois assim, é necessário menos enzimas (GILL  et al.,  2004apud
FAWZI, 2011).

A  inulinase  tem  sido  extraída  e  caracterizada  de  tecidos  de  armazenamento  de  inulina
(PANDEY et al. 1999 apud CHESINI  et al., 2013). Entretanto, a produção microbiana de inulinase
tem  impressionado  pelas  vantagens  industriais,  pois  alguns  microrganismos,  incluindo  fungos
filamentosos, leveduras e bactérias foram classificados como produtores de inulinase (CHI  et al.
2009 apudCHESINI, et al., 2013).

O  gênero  Aspergillus  é  um modelo  biológico  clássico  e  em geral  tem grande  relevância
prática, por existirem espécies produtoras de enzimas industriais, ácidos orgânicos e outros produtos
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comercialmente importantes.  Além disso, esse fungo vem apresentando bons resultados quando
empregado na obtenção da enzima inulinase (SILVA, 2009).

Dentro  deste  contexto,  o  presente  trabalho  teve  como  objetivo  realizar  uma  revisão
bibliográfica sobre a produção da enzima inulinase por Aspergillus e verificar a produção da referida
enzima, especificamente, por  Aspergillus awamori,  com intuito de prosseguir futuramente com um
trabalho experimental.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A revisão bibliográficaestá dividida em quatro subtítulos: 1.  Aspergillus;  2. Inulinases e suas
aplicações; 3. cultivos em laboratório para produção de inulinases; 4. inulina, os quais compõem os
resultados e discussãoe conclusões.Realizada no período de 01 de Novembro de 2015 a 31 de
Outubro  de  2016.  Vale  mencionar  que  entre  as  bases  bibliográficas  analisadas  encontram-se:
periódicos capes; scielo e medline.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 ASPERGILLUS

Os extratos de inulinase fúngica são produzidos junto a uma mistura de frutanos, hidrolases
muito ativas, porém é uma mistura estável. As melhores inulinases produzidas são por espécies de
Penicillium (SHUICHI e NORIO, 1992 apud   CHESINI, et al., 2013),  Aspergillus e  Kluyveromyces
(PANDEYet al., 1999 apud  CHESINI, et al., 2013).

O  gênero  Aspergillus  é  relevante  em  relação  a  produção  de  metabólitos  secundários,
apresenta  alta  taxa  de  crescimento  e  grande  termo  tolerância,  que  favorece a  produção  de
bioprodutos  com  alto  valor  agregado  (GOPINATH  et   al.,   2013;   MALDONATO,  MACEDO,
RODRIGUES, 2014; ZEN et al., 2014).

Os  Aspergillus  kawachi  são  fungos  tradicionalmente  usados  pela  indústria  de  comida
japonesa, pois produz de polimerases ácidas, como amilase,  glucoamilase, xilanases,  proteases
acidófilas e poligalacturonases (VITA et al. 2009 apud  CHESINI, et al., 2013).

3.2 INULINASES E SUAS APLICAÇÕES

As inulinases microbianas são uma importante classe na indústria de enzimas que hidrolisam
inulina para  produzir  frutose (SINGH e LOTEY,  2010 apud ABU EL-SOUOD et  al.,  2014).  Tais
enzimas são classificadas em endo e exo-inulinases, dependendo do seu modo de ação. As endo-
inulinases são especificadas por hidrolisar inulina, quebram frutose das extremidades do polímero
para  produzir  inulo-oligossacarídeos.Já  as  exo-inulinases  separam  a  frutose  terminal  da  não
redutora de inulina para liberar frutose (CHI et al., 2009 apud ABU EL-SOUOD et al., 2014). 

As referidas enzimas podem ser produzidas por microrganismos, comofungos filamentosos,
entre eles,  Aspergillus niger,  Aspergillus ficuum,  Aspergillus tamarii e  Chrysospo (GUIMARAES et
al.,  2007  apud  ABU  EL-SOUOD  et  al.,  2014),  leveduras  e  bactérias,  tais  como  Bacillus sp.
(SHARMA, KAINTH e GILL, 2006 apud ABU EL-SOUOD et al., 2014).

Inulinases  de  fungos  filamentosos  são  usadas  para  melhorar  o  processo  de  hidrólise  da
inulina usado na indústria de alimentos para produção de álcool, acetona e butanol (LIU et al., 2010
apud ABU EL-SOUOD et al., 2014). 
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Dentre as aplicações das inulinases destacam-se: obtenção de xarope de frutose, inulina,
aumentar  a  absorção  de  ferro  em  crianças,  melhorar  a  absorção  de  cálcio  em  mulheres  na
menopausa,  aumentar  a  remoção  de  etanol  do  sangue  de  pessoas  altamente  intoxicadas
(alcoolizadas),  produzir  álcool,  acetona,  ácido  glucônico,  sorbitol,  pululano e produção de inulo-
oligossacareos,  e  para  utilizar  como  um  prebiótico,  a  fim  de  melhorar  a  população  de
microrganismos benéficos, tais como Bifidobacterium na flora intestinal (SOUZA-MOTTA et al., 2005,
NAIDOO et al., 2009; SABER e EL-NAGGAR, 2009 apud DINARVAND et al., 2012).

3.3 CULTIVOS EM LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO DE INULINASES

Castanon (2013) em seu trabalho sobre isolamento de fungos filamentosos produtores de
inulinases,  estudou  48  fungos  isolados  a  partir  da  rizosfera  de  tubérculo  yacon,  entre  eles
Aspergillus awamori.O fungo Fusarium oxysporum apresentou a melhor produção de inulinase que
ocorreu em 72 h de  crescimento, em meio mínimo (contendo 1% de inulina como única fonte de
carbono) e em 2% de inulina, com uma produção de até 2,2 U/mL de inulinase, na temperatura de
50 °C e pH 5,5.

O referido  autor  mostrou  por  cromatografia  de  camada delgada que a  enzima apresenta
atividade de endo-inulinase e através da análise filogenética agrupou a inulinase de F. oxysporum
junto  com as endo-inulinases fúngicas e  a inulinase de  Aspergillus  awamori junto com as exo-
inulinases.

Nascimento  et  al  (2012)  teve  por  objetivo  estudar  a  enzima  inulinase  obtida  pelo  fungo
endofítico  CCMB 328,  em diferentes  concentrações de glicose e  extrato  de  levedura,  a  melhor
condição estudada foi com a concentração de glicose de 9,89 g/L e de extrato de levedura de 1,09
g/L. Resultados também mostraram que a enzima inulinase tem potencial para a hidrólise de inulina,
apresentando rendimentos de 72,48 % para uma concentração inicial de inulina de 1% (m/v).

3.4 INULINA

Um alimento  muito  utilizado em produtos  cárneos é  a inulina,  sendo uma fibra  dietética,
solúvel,  com  baixo  valor  calórico.  Não  sendo  digerida  pelo  corpo,  estimula  a  multiplicação  de
bactérias intestinais que são boas para a saúde (SAAD et al., 2011 apud FILHO et al., 2012).

A aplicação da inulina e FOS na indústriavisa a substituição do açúcar e da gordura, com isso
diminuir o teor calórico dos alimentos. (TONELI et al., 2008 apudSILVA et al., 2011).

Ao adicionar a inulina na alimentação, são alcançados benefícios como melhor absorção de
minerais e diminuição de níveis de triglicerídeos e colesterol (HASKA et al., 2008 apudSILVA et al.,
2011) e pode ajudar a melhorar doenças coronarianas (DE VRESE e SCHEREZENMEIR, 2008 apud
SILVA et al., 2011), também protege de infecções gastrointestinais, respiratórias e diminui a chance
de desenvolver câncer (PERESSINI; SENSIDONI, 2009 apud SILVA et al., 2011).

4 CONCLUSÃO

Pode-se concluir que a inulina desperta bastante interesse nas indústriasde alimentos, devido
aos  seus  inúmeros  benefícios  à  saúde,  verificou-se  que  dentre  as  aplicações  das  inulinases
destacam-se  a  obtenção  de  xarope  de  frutose  e  inulina  e  ainda  que  diferentes  espécies  de
Aspergillus são consideradas ótimas produtoras de inulinases. Com isso, pesquisar a obtenção de
inulinase por Aspergillus é de grande relevância.
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Verificou-se  também que  a  espécie  awamori  é  um potencial  produtor  de  frutose,pois  foi
identificada como exo-inulinase, entretanto, estudos experimentais são necessários para comprovar
tal produção.
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