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A transformação dos recursos biológicos, tal como biomassa lignocelulósica, 
requer pré-tratamento das matérias-primas para que sejam convertidas em 
etanol, por meio da fermentação. Diversas etapas são necessárias, como a 
hidrólise total ou parcial da hemicelulose. As hemiceluloses são polissacarídeos 
não celulósicos abundantes na natureza. Ocorrem nas paredes das plantas, 
dispostas entre celulose e lignina, sendo a xilana a principal hemicelulose 
encontrada na natureza. É importante ressaltar que a linhagem microbiana 
é, entre vários fatores, o mais importante para o sucesso ou fracasso de um 
processo fermentativo. Por esse motivo, a escolha de uma linhagem com alto 
rendimento de produção é requerimento essencial para sua viabilidade técnica 
e econômica. O objetivo deste trabalho foi selecionar fungos filamentosos, 
provenientes de coleções de cultura e isolados dos biomas Manguezal e 
Semiárido, com potencial para produção de xilanases. Os isolados/linhagens 
foram plaqueados em meio agarizado contendo xilana “oat spelt” como única 
fonte de carbono, incubados em BOD por 96 horas a 30 °C. Dois parâmetros 
foram utilizados: capacidade de crescimento e índice enzimático, uma vez que 
o processo de seleção de microrganismos considerados produtores de enzimas 
inclui a correlação direta entre o diâmetro do halo de degradação e o diâmetro 
de crescimento das colônias em meio específico. Nessa etapa, selecionaram-
se os microrganismos que apresentaram índices enzimáticos (IE) maiores que 
2, ou crescimento maior que 40 mm após 96 horas de incubação. Das 246 
linhagens inicialmente analisadas, 25 foram selecionadas, sendo identificadas 
como pertencentes aos gêneros Trichoderma, Aspergillus, Lasiodiplodia, 
Colletotrichum e Fusarium.
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