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RESUMO 
 
A biomassa lignocelulósica contêm altos teores de celulose e outros 
polissacarídeos em sua constituição química, podendo ser hidrolisados em 
açúcares fermentescíveis. A geração de resíduos agroindustriais anual tem 
crescido resultando no acúmulo de resíduos que contribuem para a poluição do 
meio ambiente e na perda de materiais que possuem potencial na bioconversão a 
produtos de alto valor agregado, como por exemplo, biocombustíveis. 
Recentemente, há a necessidade de fontes energéticas de origem renovável, 
devido à diminuição dos combustíveis fósseis, viabilizando a conversão das 
biomassas lignocelulósicas via enzimas hidrolíticas. O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a produção de enzimas celulases por fungos lignocelulolíticos 
provenientes do bioma amazônico visando a bioconversão de resíduos 
agroindustriais. Diferentes fermentações foram realizadas, tanto em meio 
submerso quanto em estado sólido, através das quais selecionou-se os micro-
organismos com melhor capacidade produtiva de celulases. Estudou-se a 
influência de parâmetros como pH, utilização de surfactante como indutor (Tween 
80), aeração e agitação, além do tratamento alcalino oxidativo do bagaço de 
cana. Os micro-organismos que apresentaram melhor desempenho na produção 
das enzimas foram o Trichoderma sp. e o Aspergillus niger, sendo que os maiores 
níveis de celulase total foram obtidos por fermentação submersa nos ensaios 
agitados com bagaço de cana pré-tratado com H2O2 (1%), com 0,265 U.mL-1 

(12,915 U.g-1) pelo Trichoderma sp., e 0,155 U.mL-1 (7,549 U.g-1) com Aspergillus 
niger. A partir de fermentações em estado sólido com o bagaço de cana pré-
tratado avaliou-se a influência dos parâmetros pH inicial e umidade por 
planejamentos experimentais, verificando-se que para o Trichoderma sp. ambos 
os parâmetros, bem como a interação sinergética entre si, foram significativos 
dentro do intervalo de confiança de 95%, obtendo-se 0,167 U.mL-1 (2,695 U.g-1) 
no pH 7,0 e relação sólido-líquido 1:9. No caso do Aspergillus niger apenas o pH 
foi significativo e o teor de celulase obtido foi de 0,098 U.mL-1 (1,695 U.g-1) para 
um pH 7,0. Finalmente, a partir de uma celulase produzida por fermentação em 
estado sólido do Trichoderma sp. e uma enzima comercial foi realizada a 
avaliação da influência dos parâmetros tempo de hidrólise, diluição da enzima, 
concentração de Tween 80 e razão sólido-líquido do bagaço de cana sobre a 
hidrólise do mesmo. As variáveis significativas foram, posteriormente, otimizadas 
por um delineamento composto central rotacional. A cepa Trichoderma sp. 
proveniente do bioma amazônico apresentou potencial na produção de celulases 
e o o bagaço de cana submetido ao tratamento alcalino oxidativo apresentou-se 
como um bom substrato para a produção enzimática.  
 
Palavras-chave: Celulases, fermentação em estado sólido, fermentação 
submersa, resíduos lignocelulósicos, hidrólise enzimática, planejamento 
experimental 
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ABSTRACT 

 
Lignocellulosic biomass has high yields of cellulose which can be hydrolyzed to 
fermentable carbohydrates. Global generation of agro-industrial wastes grows 
simultaneously with the sector development  resulting at the accumulation of 
lignocellulosic residues  leading environmental pollution and loss of potential 
materials  for the bioconversion to a wide range of high added value products, 
such as biofuels.  Recently, the search of renewable sources of energy has grown, 
due to the depleting of fossil fuels, increasing the possibility at the conversion of 
the lignocellulosic biomass via hydrolytic enzymes. The aim of this work was 
evaluate cellulases production by lignocellulolytic fungi from the Amazonic biome 
aiming at the bioconversion of the agro-industrial residues. Submerged and solid-
state fermentations were performed to select the microorganism with superior 
cellulase productive capacity. The influence of parameters such as pH, surfactant  
induction (Tween 80), aeration and agitation, besides the alkaline oxidative 
treatment of the sugarcane bagasse. Statistical design were carried out to 
estimate the influence of the moisture and the initial pH at cellulases production by 
solid-state fermentation. Trichoderma sp. and Aspergillus niger performed the best 
production of enzymes, where the highest yields of total cellulase were obtained 
by agitated submerged fermentation with sugarcane bagasse pretreated with H2O2 
(1%) reaching 0.265 U.mL-1 (12.915 U.g-1) by Trichoderma sp. at the sugarcane 
bagasse, and 0.155 U.mL-1 (7.549 U.g-1) by Aspergillus niger. Through solid state 
fermentations with the pretreated sugarcane bagasse the influence of initial pH 
and the moisture were evaluated by statistical design. In the case of the 
Trichoderma sp. both parameters were significant at the cellulase production, as 
well as the synergistic interaction, within the confidence interval of 95%, yielding 
0.167 U.mL-1 (2.695 U.g-1), at the pH 7.0 and 1:9 solid-liquid ratio. For Aspergillus 
niger  only pH was significant and the cellulase content obtained was 0.098 U.mL-1 

(1.695 U.g-1) at pH 7.0. Finally, a  cellulase produced by Trichoderma sp. at solid 
state fermentation and a commercial enzyme were used at enzymatic hydrolysis 
tests. The parameters hydrolysis time, enzyme dilution, concentration of Tween 80 
and solid-liquid ratio of sugarcane bagasse were evaluated. The significant 
variables were then optimized by a central composite rotational design. The strain 
of Trichoderma sp. from the Amazon biome showed  potential at the cellulase 
production and the treated sugarcane bagasse was a fine substrate for the 
enzymatic production. 
 
Keywords: Cellulases, solid-state fermentation, submerged fermentation, 

lignocellulosic wastes, enzymatic hydrolysis, experimental design 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A geração mundial de resíduos lignocelulósicos anual resulta na poluição 

do meio ambiente além da perda de materiais valiosos que podem ser 

bioconvertidos em produtos de maior valor agregado (HOWARD et al., 2003; 

SÁNCHEZ, 2009). No Brasil a indústria sucro-alcooleira e as agroindústrias de 

modo geral são uma excelente representação do desenvolvimento do País. Por 

outro lado, gera-se uma altíssima quantidade de resíduos como o bagaço de cana 

de açúcar e as palhas e cascas provenientes de grãos como milho, trigo, soja, 

entre outros. Dentre as várias biomassas disponíveis, a biomassa lignocelulósica 

é uma matéria-prima promissora devido a sua abundância, disponibilidade e baixo 

custo (KANG et al., 2004; FITZPATRICK et al., 2010). 

 A possibilidade de produzir combustíveis derivados da maior fonte de 

carbono existente no planeta, a lignocelulose, incentivou grandes investimentos 

na indústria de biocombustíveis recentemente (BANSAL et al., 2009). O bioetanol, 

proveniente de biomassas lignocelulósicas, apresenta-se como uma tecnologia 

promissora, considerando-se que a matéria-prima é extremamente abundante e 

ainda pode contribuir majoritariamente na redução dos gases do efeito estufa. 

Uma mistura de 10% de bioetanol na gasolina reduz a emissão de dióxido de 

carbono de 3 a 6%, tornando o bioetanol um combustível mais limpo além de ser 

uma alternativa renovável ao petróleo (SINGHANIA et al., 2010). 

 As biomassas vegetais contêm grandes quantidades de celulose, além de 

outros polissacarídeos hidrolisáveis em glicose para fermentação a etanol 

combustível ou para a produção de produtos químicos de interesse. Na natureza 

a biodegradação é lenta, pois a lignina e a cristalinidade dos substratos 

restringem o acesso das enzimas hidrolíticas aos componentes dos 

polissacarídeos. Entretanto, a biomassa pode ser pré-tratada e fracionada, 

utilizando processos que envolvem altas temperaturas e pressão, combinadas a 

catálises ácidas ou básicas, liberando os materiais lignocelulósicos em condições 

mais acessíveis ao ataque das enzimas (PALONEN et al., 2004).  
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 As celulases microbianas possuem aplicações numa grande diversidade de 

indústrias sendo desejadas em diferentes graus de pureza. Apesar de pesquisas 

sobre a conversão de biomassa já terem sido realizadas há várias décadas, estas 

ficaram menos atraentes, sendo que os estudos sobre enzimas focaram em 

outras aplicações industriais como rações animais, alimentos, têxtil, detergentes e 

predominantemente no ramo do papel. Contudo, com a diminuição dos 

combustíveis fósseis e o crescimento da necessidade de combustíveis 

provenientes de fontes renováveis de energia, o interesse na bioconversão das 

biomassas lignocelulósicas com enzimas celulásicas volta a ficar em foco 

(SINGHANIA et al., 2010). 

 O grande potencial de mercado e o papel importante que as celulases 

agregam sobre as indústrias de bioenergia e produtos de origem biológica 

causam uma grande motivação no desenvolvimento de enzimas celulolíticas 

aprimoradas que se apliquem à hidrólise da celulose das paredes celulares 

vegetais. Estas celulases devem possuir algumas características necessárias 

para sua aplicação em biorrefinarias como alta eficiência catalítica em substratos 

celulósicos insolúveis, estabilidade em temperaturas elevadas e a determinados 

pH e alta tolerância a inibição por produto (ZHANG et al., 2006). 

 A grande maioria das celulases comerciais são produzidas pelo fungos 

filamentosos Trichoderma reesei ou Aspergillus niger por fermentação submersa 

(FSm). O desempenho da produção destas enzimas é intensamente influenciada 

por diversos parâmetros incluindo a natureza do substrato celulósico, o pH do 

meio, disponibilidade de nutrientes, suplementação com indutores, temperatura 

de fermentação, entre outros. A produção industrial, em larga escala, das 

celulases requerem o entendimento e controle dos parâmetros envolvidos no 

crescimento do micro-organismo e de sua capacidade produtiva da enzima  

(SINGHANIA et al., 2010). 

 A fermentação submersa é o método de produção de celulases mais 

utilizado industrialmente, o custo e os baixos teores de produção destas enzimas 

são os principais fatores a serem superados para a aplicação industrial do 

processo. Reduzir os custos de produção por meio da otimização do meio 

fermentativo e o processo é o objetivo da pesquisa básica para aplicações 

industriais (PARK et al., 2002; KANG et al., 2004; LATIFIAN et al., 2007). 
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 O processo de fermentação em estado sólido (FES) apresenta uma grande 

capacidade de produção de enzimas, tornando-se interessante pelo fato de se 

poder utilizar o sólido fermentado bruto como fonte direta para a obtenção das 

mesmas (PARIS, 2008). 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral do trabalho foi avaliar a produção de enzimas celulases 

por fungos lignocelulolíticos provenientes do bioma amazônico usando resíduos 

agroindustriais como substrato. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

1. Caracterização dos substratos utilizados nos processos de fermentação; 

2. Seleção de micro-organismos originários do bioma amazônico com 

capacidade de produção de celulases; 

3. Pré-tratamento dos resíduos lignocelulósicos bagaço de cana e casca de 

soja disponíveis em abundância na região;  

4. Produção de celulases por fermentação em estado sólido e por 

fermentação em submerso; 

5. Avaliação da cinética da fermentação utilizando bagaço de cana-de-

açúcar pré-tratado com H2O2 (1%); 

6. Avaliação da influência do pH inicial e da umidade na produção 

enzimática por fermentação em estado sólido utilizando planejamento 

fatorial; 

7. Triagem de variáveis significativas e otimização da hidrólise enzimática 

sobre o bagaço de cana a partir de celulases produzidas nas 

fermentações; 

8. Avaliação das metodologias analíticas para a determinação das 

atividades enzimáticas de celulase total. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Material Lignocelulósico 

  

 A lignocelulose é o maior componente da biomassa, alcançando em torno 

de metade da massa produzida pela fotossíntese sendo a maior fonte de recursos 

renováveis na Terra. O complexo lignocelulósico compreende três tipos de 

polímeros, a celulose, a lignina e a hemicelulose os quais se ligam quimicamente 

por ligações intensas por meio de forças não covalentes e covalentes (SÁNCHEZ, 

2009). 

 Segundo MARTINS (2005), os tecidos vegetais são constituídos por células 

de parede celular espessa, cujos formatos e dimensões variam entre as diferentes 

espécies vegetais. A integridade estrutural do tecido da planta é atribuída à 

existência de uma camada intermediária que une as células como um agente 

cimentante. Essa camada, chamada de lamela média, é quase que inteiramente 

composta de lignina.  

 Em geral, a parede celular das plantas é subdividida em parede primária e 

secundária. A distribuição de celulose, hemicelulose e lignina nessas camadas 

varia consideravelmente. A parede primária é uma camada delgada, permeável e 

flexível em tecidos fisiologicamente ativos (alburno), mas pode tornar-se 

altamente lignificada em células do cerne. A parede secundária é formada por 

uma seqüência de três lamelas, S1, S2, e S3, onde a camada central é 

normalmente mais espessa do que as outras. 

 A celulose é um material fibroso, que atribui força e flexibilidade à parede 

celular. A fibras celulósicas são revestidas por lignina, a qual proporciona  

impregnação e proteção, este revestimento confere à fibra uma maior resistência 

ao ataque químico e biológico. A hemicelulose, por sua vez, comporta-se como 

um adesivo, formando ligações químicas entre a celulose e a lignina (SIPOS, 

2010). Estes três principais componentes do complexo lignocelulósico, além de 

outros componentes em menor quantidade como pectina e proteínas, constituem 

um complexo emaranhado que forma a resistente estrutura da parede celular 

como representado na Figura 2.1. 
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Figura 2.1. Representação da distribuição dos componentes lignocelulósicos na parede 

celular vegetal. Fonte: Adaptado de STICKLEN, 2008. 

 

2.1.1 Celulose 

  

 A celulose é o produto primário da fotossíntese nos ambientes terrestres, 

sendo a fonte de recursos renováveis mais abundante produzida na biosfera 

(aproximadamente 100 bilhões de toneladas/ano) (ZHANG et al., 2006). O 

principal componente das fibras vegetais é a celulose, o qual é o constituinte 

básico da parede celular. Trata-se de um homopolissacarídeo de ocorrência 

natural, encontrado tanto em vegetais primitivos quanto em plantas evoluídas 

(MARTINS, 2005). 

 A celulose é um polímero linear composto por subunidades de repetição de 

celobiose,  um dissacarídeo de D-glicose unidas por ligações glicosídicas β-1,4. A 

celobiose, por sua vez, forma longas cadeias ligadas por ligações de hidrogênio e 

forças de Van der Waals. A celulose geralmente apresenta-se em sua forma 

cristalina, sendo que uma pequena porção de cadeias de celulose encontram-se 

não-organizadas formando a celulose amorfa. Neste caso, a celulose é mais 

suscetível à degradação enzimática. A celulose encontra-se naturalmente 

associada a outros componentes dos vegetais afetando a facilidade de sua 

biodegradação (SÁNCHEZ, 2009; AGUIAR, 2010). 
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 A celulose é biossintetizada a partir da união de unidades de D-glucose, 

onde a hidroxila glicosídica do carbono 1 de uma unidade sofre reação de 

condensação com a hidroxila do carbono 4 de outra unidade, formando a ligação 

glicosídica do tipo β-(1→4) (SOLOMONS & FRYHLE, 1998; MARTINS, 2005).  

 A Figura 2.2 representa a estrutura da celobiose, formada pela ligação 

entre duas unidades de β-D-glicose por meio das ligações β-(1→4). 

 

 

Figura 2.2. Formação da ligação celobiose, através da ligação glicosídica entre duas 

unidades de β-D-glicose. 

 

 Durante a biossíntese, diversas cadeias de celulose são sintetizadas 

simultaneamente e de forma ordenada, buscando um arranjo supramolecular que 

confira maior estabilidade ao agregado e, portanto, menor energia potencial. Este 

arranjo depende de uma rede de ligações de hidrogênio cuja otimização provoca 

uma rotação de 180o da segunda unidade de glicose em relação à primeira, e 

assim por diante. Portanto, a celobiose é definida como a unidade conformacional 

mínima da celulose, enquanto a glicose representa tão somente a unidade 

fundamental das cadeias do homopolímero (MARTINS, 2005).  

 A Figura 2.3, por sua vez, apresenta a cadeia linear da celulose formada 

pelo seu monômero, a celobiose. 

 

 

Figura 2.3. Representação da estrutura linear da celulose, formada pelas unidades de 

celobiose. Fonte: MARTINS, 2005. 
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 O tamanho ou extensão da cadeia de celulose é medido pelo seu grau de 

polimerização (GP), que representa o número de unidades de glicose que formam 

cada cadeia polimérica. O GP da celulose varia de acordo com a fonte, o grau de 

maturação da parede celular, o processamento que as fibras possam ter sofrido e 

o seu envelhecimento (MARTINS, 2005). O grau de polimerização (GP) da 

celulose geralmente encontra-se entre 500 e 15.000 (SIPOS, 2010). 

 A celulose cristalina é constituída por microfibrilas, estruturas relativamente 

rígidas que contribuem para a resistência e a configuração estrutural da parede 

celular, firmemente empacotadas em cadeias lineares de D-glicose com ligações 

β-(1→4). Os glucanos, polímeros de glicose, da microfibrila são fortemente 

alinhados e ligados entre si, formando uma fita altamente ordenada (cristalina), 

sendo relativamente inacessível ao ataque enzimático. Como resultado, a 

celulose cristalina é muito forte, estável e resistente à degradação. (SÁNCHEZ, 

2009; BASSO, 2010).  

 A estrutura molecular exata das microfibrilas de celulose ainda é 

desconhecida, diversos modelos foram propostos a fim de explicar a estrutura 

interna da celulose na parede celular vegetal. Os modelos atuais da organização 

microfibrilar sugerem que ela tem uma subestrutura constituída de domínios 

altamente cristalinos unidos por regiões amorfas menos organizadas. Dentro dos 

domínios cristalinos, os glucanos adjacentes estão altamente ordenados e unidos 

entre si por ligações não-covalentes, tais como ligações de hidrogênio e 

interações hidrofóbicas (RAMOS, 2003; BASSO, 2010).  As regiões menos 

organizadas são muito mais suscetíveis ao ataque enzimático. A celulose é 

hidrofílica, porém não é solúvel em água (SIPOS, 2010). 

  

2.1.2 Hemicelulose 

  

 Nas paredes celulares primárias, as microfibrilas de celulose encontram-se 

imersas em uma matriz altamente hidratada, estrutura que fornece resistência e 

flexibilidade. No caso das paredes celulares, a matriz consiste de dois grupos 

principais de polissacarídeos, em geral chamados de hemiceluloses e pectinas, 

além de uma pequena quantidade de proteína estrutural. Esta matriz de 
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polissacarídeos pode variar de acordo com o tipo de célula e com a espécie 

vegetal (BASSO, 2010).  

 As hemiceluloses, ou glucanos de ligação cruzada,  são polissacarídeos 

flexíveis que ligam-se à superfície da celulose, formando correntes entre as 

microfibrilas de celulose resultando em uma rede coesa ou impedindo o contato 

direto entre as mesmas formando um revestimento. A hemicelulose abrange 

vários tipos diferentes de polissacarídeos formando uma cadeia altamente 

ramificada de pentoses e hexoses (BASSO, 2010).  

 De massa molecular muito menor que a celulose, a hemicelulose é um 

polissacarídeo com grau de polimerização que varia entre 100 e 200. Nas 

hemiceluloses os monômeros são ligados por meio de diferentes ligações 

glicosídicas. Os açúcares são unidos por ligações glicosídicas do tipo β-1,4 e, 

ocasionalmente, β-1,3. A principal diferença da hemicelulose em relação a 

celulose, é dada pelas suas ramificações compostas por cadeias de diversos 

açúcares, ao passo que a celulose possui oligômeros facilmente hidrolisáveis 

(SÁNCHEZ, 2009; SIPOS, 2010). 

 Inicialmente, o termo hemicelulose foi utilizado para designar os 

polissacarídeos precursores da celulose. Constatou-se, porém, que essa hipótese 

era infundada e que as rotas envolvidas na síntese desses dois polissacarídeos 

são distintas. Atualmente, as hemiceluloses são genericamente definidas como 

polissacarídeos não-amiláceos e não-celulósicos que podem ser extraídos da 

parede celular dos vegetais superiores (MARTINS, 2005). 

 As hemiceluloses são formadas por uma ampla variedade de blocos 

construtivos incluindo pentoses (por exemplo, xilose, ramnose e arabinose), 

hexoses (por exemplo, glucose, manose e galactose) e ácidos urônicos (como os 

ácidos 4--metilglucurônico e galacturônico). São estruturalmente mais parecidas 

com a celulose, em comparação com a lignina, e são depositadas na parede 

celular em um estágio anterior à lignificação. Sua estrutura apresenta 

ramificações e cadeias laterais que interagem facilmente com a celulose, dando 

estabilidade e flexibilidade ao agregado (RAMOS, 2003; MARTINS, 2005). 

 Na Figura 2.4 é possível observar essa gama de monossacarídeos que 

formam as estruturas das hemiceluloses. 
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Figura 2.4. Representação dos monossacarídeos constituintes das hemiceluloses: (1) D-

glucose; (2) D-galactose; (3) L-arabinose; (4) D-xilose; (5) D-manose; (6) 4-O-metil-D-

glucurônico; (7) L-ramnose. Fonte: MARTINS, 2005. 

 

2.1.3 Lignina 

 

 A lignina é um heteropolímero amorfo, insolúvel em água formado por 

unidades de fenilpropano conectadas por ligações não-hidrolisáveis, que se liga 

tanto à hemicelulose quanto à celulose, formando uma barreira física que torna a 

parede celular vegetal impenetrável. Presente na parede celular, a lignina 

proporciona suporte estrutural, impermeabilidade e resistência a ataques 

microbianos e oxidativos (SÁNCHEZ, 2009). A lignina está presente na madeira 

em cerca de 20% a 30%, agindo como material adesivo, como agente de 

enrijecimento e como barreira contra degradação enzimática e/ou microbiana da 

parede celular (MARTINS, 2005). 

 A lignina é um polímero fenólico com um padrão de ligações complexo e 

irregular, unindo as subunidades aromáticas de álcool. Tais subunidades, são 

sintetizadas a partir da fenilalanina, sendo secretadas para a parede, onde são 

oxidadas no local apropriado pelas enzimas peroxidase e lacase. A lignina 

acrescenta uma resistência mecânica significativa às paredes celulares reduzindo 

a suscetibilidade ao ataque enzimático, patógenos e oxidativos. A lignina também 

reduz a digestibilidade do material vegetal pelos animais. Sem dúvida é o grande 

problema para a hidrólise, fazendo com que o material lignocelulósico seja 

recalcitrante para hidrólise (BASSO, 2010). 
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 Alguns tipos de ligninas consistem de polímeros fenilpropanóides, da 

parede celular, altamente condensados e muito resistentes à degradação. Eles 

são compostos de unidades p-hidroxifenila (derivado do álcool p-cumarílico), 

guaiacila (derivado do álcool coniferílico) e siringila (derivado do álcool sinapílico), 

em proporções diferentes, de acordo com sua origem.  

 As madeiras duras, ou angiospermas, contêm ligninas formadas 

principalmente por unidades de guaiacila e siringila. As madeiras moles, ou 

gimnospermas, possuem ligninas formadas fundamentalmente de unidades 

guaiacila. Ligninas de gramíneas compreendem as três unidades. Existem, no 

entanto, ligninas de certas espécies de gimnospermas e de gramíneas que 

apresentam abundância de unidades guaiacila e siringila. O grupo metoxílico é 

considerado um grupo funcional característico de ligninas e seus derivados 

(BUDZIAK et al., 2004). Como conseqüência, as ligninas das folhosas que 

possuem alta quantidade de grupos metoxílicos, são menos condensadas e são 

mais suscetíveis a conversão química do que as ligninas derivadas das coníferas 

(RAMOS, 2003; MARTINS, 2005). 

 A lignina possui uma estrutura tridimensional altamente complexa e alta 

massa molar. Em ácidos a lignina é insolúvel, enquanto pode ser solubilizada em 

soluções básicas concentradas ou solventes orgânicos (SIPOS, 2010). 

 

2.2 Resíduos Lignocelulósicos 

  

 Considerando o aumento da demanda energética no mundo atual, 

pesquisas por fontes renováveis de energia, principalmente etanol, têm gerado 

interesse global. Por esse motivo, os materiais de origem lignocelulolítica 

provenientes de atividades agrícolas como o bagaço de cana-de-açúcar, palha, 

madeira, restos de culturas de grãos e frutíferas, têm sido aproveitados visando à 

utilização nos processos para renovação energética. A reutilização e reciclagem 

destes resíduos podem minimizar os problemas ambientais ligados ao seu 

acúmulo e diminuir o uso de combustíveis fósseis, além de resultar em uma 

melhora no aproveitamento da matéria-prima, que é de grande interesse na 

atualidade (RABELO, 2007).  Com isso intensos estudos estão sendo realizados 

para entender o complicado processo de degradação desses compostos a fim de 



25 

 

possibilitar sua utilização em fins práticos (AGUIAR FILHO, 2008; FERREIRA, 

2009). 

 Os biocombustíveis são renováveis e podem ser produzidos a partir de 

produtos agrícolas. No entanto há grande preocupação no que diz respeito às 

fontes utilizadas para produção de álcool, como a cana-de-açúcar e o milho, que 

são commodities agrícolas. Mesmo com os benefícios proporcionados pela 

Revolução Verde e mais com avanços da biotecnologia agrícola, é possível 

afirmar que ainda haja alguma dificuldade em suprir a demanda por alimentos 

devido ao crescimento populacional. Este dilema entre alimentos e 

biocombustíveis pode causar um aumento nos preços dos alimentos. Nesse 

contexto, o biocombustível de segunda-geração, proveniente da biomassa, pode 

evitar esse conflito entre a produção de alimentos e de combustíveis. Para a 

eficiente utilização da biomassa lignocelulósica, a hidrólise enzimática (mediante 

celulases microbianas) se constitui em importante gargalo tecnológico (BASSO, 

2010). 

 A expansão das atividades agroindustriais levou a um acúmulo de grande 

quantidade de resíduos lignocelulósicos provenientes da agricultura, serrarias, 

lixos sólidos urbanos e diversos resíduos industriais em todo mundo (SÁNCHEZ, 

2009). A biomassa lignocelulósica, normalmente é uma fonte de baixo custo e 

abundante, produzida pela própria planta e representada pela parede celular. Tal 

material tem potencial para a produção de energia, podendo ser simplesmente 

queimada para a geração de calor e eletricidade, como no caso das destilarias no 

Brasil. Mas também tem sido vista como uma promissora fonte para a produção 

de biocombustíveis líquidos (BASSO, 2010).  

 A produção global de biomassa lignocelulósica é cerca de 200×109
 

toneladas por ano, dentre esse montante, apenas de 8 a 20×109
 toneladas da 

biomassa disponível é acessível. Entretanto, a utilização do material 

lignocelulósico não é sempre prático devido à disponibilidade das safras, clima 

alterado, e o alto custo de transporte e armazenamento de grande quantidade de 

material orgânico (PALONEN et al., 2004; AGUIAR FILHO, 2008). 

 No Brasil foi possível verificar o aumento da produção de resíduos 

agroindustriais, sendo que em um período de 15 anos o valor praticamente 

dobrou, alcançando um patamar de 345 milhões de toneladas (SÁNCHEZ, 2009). 
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 A Tabela 2.1 apresenta a produção mundial destes diversos resíduos 

produzidos, observa-se que o bagaço de cana é o resíduo gerado em maior 

quantidade, de forma que o Brasil, como o maior produtor deste resíduo encontra-

se numa posição favorável para o beneficiamento do mesmo em produtos de alto 

valor agregado.  

 

Tabela 2.1. Geração mundial de resíduos lignocelulósicos. 

Resíduo Lignocelulósico ton.106.ano-1 

Bagaço de cana 317–380 

Palha de Milho 159–191 

Palha de Arroz 157–188 

Palha de trigo 154–185 

Palha de Soja 54–65 

Fibra de algodão 17–20 

Palha de Sorgo 15–18 

Resíduos de banana 13–15 

Casca de amendoim 9,2–11,1 

Palha de girassol 7,5–9,0 

Palha de feijão 4,9–5,9 

     Fonte: SÁNCHEZ, 2009. 

 

 A composição e proporção dos constituintes dos resíduos lignocelulósicos 

variam não apenas de acordo com o tipo do resíduo, mas também com fatores 

relacionados à origem, safra, condições e  tempo de armazenamento do resíduo, 

a Tabela 2.2 apresenta a composição do complexo lignocelulósico de alguns 

resíduos. 
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Tabela 2.2. Composição do complexo lignocelulósico de resíduos agroindustriais.  

Resíduos Lignocelulósico Celulose (%) Hemicelulose (%) Lignina (%) 

Bagaço de cana 32–44 27–32 19–24 

Casca de soja 40 - 53 14-33 1-8 

Casca de aveia 30,5 28,6 23,1 

Palha de Milho 25-41,2 34 14 

Palha de Arroz 32,1 24 18 

Palha de trigo 29–35 26–32 16–21 

Palha de Sorgo 24 44 20 

Resíduos de banana 13,2 14,8 14 

Gramíneas 25-40 25-50 10-30 

Folhas 15 - 20 80 - 85 0 

Jornal 40-55 25-40 18-30 

Papel 85-99 0 0-15 

Resíduos Urbanos 26 40 20 

Fonte: ZAMBOM et al., 2001; HOWARD et al., 2003; PRASAD et al., 2007; PARIS, 2008; 

SÁNCHEZ, 2009; AGUIAR, 2010. 

  

 A matéria-prima, comumente, acrescenta um custo elevado aos 

bioprocessos, desta maneira o aproveitamento de resíduos lignocelulósicos 

agroindustriais e florestais como matérias-primas para processos microbianos 

industriais é uma alternativa econômica, logística e ambientalmente viável. A 

utilização  destes resíduos em bioprocessos representa uma forma de agregar 

valor a resíduos abundantes, solucionando o problema ambiental causado pelo 

seu acúmulo excessivo. 

 Desde 1986, existe uma série de pesquisas sendo desenvolvidas no país a 

fim de agregar valor aos produtos e subprodutos da agricultura, principalmente 

pelo aumento da geração de resíduos agroindustriais. A utilização de resíduos da 

agroindústria brasileira, além de fornecer diferentes alternativas de substratos 

para a fermentação, também ajuda nos problemas de poluição (PANDEY et al., 

2000a; FERREIRA, 2009). 
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2.2.1 Bagaço de Cana 

  

 O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, sendo que desde 

o ano 2000 a produção de cana vem crescendo a uma taxa anual de 

aproximadamente 35 milhões de toneladas de cana. Na safra 2010/2011 a 

produção foi em torno de 623 milhões de toneladas de cana-de-açúcar em uma 

área plantada de 8,5 milhões de hectares, produzindo ao redor de 160 milhões de 

toneladas de bagaço. Ainda nesta safra foram produzidos aproximadamente 27 

milhões de litros de etanol e 30,9 milhões de toneladas de açúcar. Segundo a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2011b) a previsão para a 

próxima safra 2011/2012 é de 642 mil toneladas de cana-de-açúcar moída. 

 A partir de cada tonelada de cana-de-açúcar moída na indústria obtêm-se 

700 litros de caldo e 300 kg de bagaço (50% Matéria Seca), consequentemente, 

dos 500 milhões de toneladas moídas nas usinas e destilarias do Brasil 75 

milhões de toneladas de bagaço de cana são obtidos por ano. O bagaço de cana-

de-açúcar é, sem dúvida, o resíduo agroindustrial obtido em maior quantidade no 

Brasil, aproximadamente 290 kg por tonelada moída. Estima-se que a cada ano 

sejam produzidos de 5 a 12 milhões de toneladas desse material (SILVA et al., 

2007; BORTOLAZZO, 2011).  

 O bagaço resultante após a extração pode ser queimado para o processo 

de produção de calor nas caldeiras, mas não substitui na totalidade a lenha, 

resultando num excedente de 37 a 50 kg por tonelada de cana-de-açúcar moída, 

além da queima a comercializado para a fabricação de conglomerados, (em 

grandes destilarias) e a utilização para alimentação animal também são 

alternativas de aproveitamento, porém não consegue esgotar o excesso deste 

resíduo (BORTOLAZZO, 2011).  

 O bagaço da cana-de-açúcar é o maior resíduo da agroindústria brasileira, 

apesar da sua utilização como combustível sólido para a geração de vapor e 

energia na indústria sucroalcooleira, estima-se que ainda haja um excedente de 

12 a 15 milhões de toneladas deste material por ano, um valor que só tende a 

aumentar com o avanço da produção de cana de açúcar (REZENDE et al., 2002). 
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Desse modo o bagaço (juntamente com a palha), apresenta grande potencial para 

um processo de produção de etanol mediante uma hidrólise prévia (BASSO, 

2010). 

 Devido à incessante demanda das atividades agrícolas, cresce o acúmulo 

de resíduos agrícolas e industriais causando a deterioração do meio ambiente e 

perda de recursos, há uma crescente busca da utilização dos resíduos 

agroindustriais. Nesse contexto, diversos processos são desenvolvidos para 

utilização desses materiais, transformando-os em compostos químicos e produtos 

com alto valor agregado como o álcool, enzimas, ácidos orgânicos, aminoácidos, 

etc. A utilização do resíduo de bagaço de cana em bioprocessos é uma racional 

alternativa para a produção de substratos, e uma ajuda para solucionar o 

problema da poluição ambiental (PANDEY et al., 2000a). 

 A perspectiva de ampliação do mercado interno e externo para o etanol 

tem impulsionando a criação de alternativas economicamente viáveis e baseadas 

no uso de rejeitos da agroindústria, que são mais corretas para o meio ambiente. 

O etanol de biomassa está perto de se tornar uma realidade em muitos países do 

mundo que investem seriamente neste processo. O aproveitamento de materiais 

lignocelulósicos na produção de etanol tem sido bastante estudado em países 

onde não se cultiva cana-de-açúcar (GRAY et al., 2006). O Brasil possui 

vantagem logística com relação a esta tecnologia, considerando-se que o bagaço 

é gerado na própria usina, prescindindo do caro transporte da biomassa para o 

local de processamento (BASSO, 2010). 

 

2.2.2 Casca de Soja 

 

 A soja é a cultura agrícola brasileira que mais cresceu nas últimas três 

décadas, correspondendo a 49% da área plantada em grãos do país. Na safra 

2009/2010 atingiu uma produção de 68,69 milhões de toneladas em um total de 

área plantada de 23,6 milhões de hectares, estimando-se um aumento de 9,2% 

para a próxima safra atingindo 75,04 milhões de toneladas. Cultivada 

especialmente nas regiões Centro Oeste e Sul do país, a soja se firmou como um 

dos produtos de maior destaque da agricultura nacional (MAPA, 2009; CONAB, 

2011a).  
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 O farelo de soja é um resíduo proveniente da indústria de extração de óleo, 

o qual apresenta grande potencial de comercialização, principalmente na 

composição alimentar de animais (ração), com baixo custo e considerável valor 

agregado, sendo largamente utilizado em dieta alimentar de aves e suínos. O 

Paraná é um dos principais responsáveis pela produção nacional de soja e um 

importante fornecedor de farelo para a alimentação animal, destacando-se as 

regiões Oeste e Sudoeste do Estado (RIEGER et al., 2008).   

 Juntamente com o farelo de soja, a casca de soja é utilizada na 

alimentação animal, porém ambos os resíduos possuem potencial de utilização 

como substrato para a produção de micro-organismos lignocelulolíticos e também 

na bioconversão em produtos de alto valor agregado como, por exemplo, o 

bioetanol. 

 

2.3 Bioconversão de resíduos lignocelulósicos 

 

 Atualmente os processos biotecnológicos têm conquistado um lugar de 

destaque no desenvolvimento tecnológico mundial, exibindo características 

econômicas e operacionais que conferem vantagens em relação aos processos 

químicos convencionais (MACIEL, 2006). 

 A biodegradação da celulose pelas celulases e celulossomas, produzidos 

por inúmeros micro-organismos, representam o maior fluxo das fontes de carbono 

fixas para o CO2 atmosférico, possuindo grande importância em diversos 

processos na agricultura e no tratamento de lixo. Este processo pode ser 

largamente utilizado na produção de produtos de origem renováveis e bioenergia 

substituindo os de origem fóssil. Estudos indicam que com a utilização destes 

bioprodutos e da bioenergia é possível atingir uma emissão de dióxido de carbono 

líquida igual a zero  (ZHANG et al., 2006). 

 Uma das possibilidades na degradação de materiais lignocelulolíticos é o 

uso de micro-organismos que produzem enzimas específicas que hidrolisam a 

celulose, como a avicelase, carboximetilcelulase e β-glicosidase (Celulases), 

enzimas que atuam sobre a porção celulósica. As xilanases, mananases, 

glucanases e galactanases (Hemicelulases) atuam sobre a porção hemicelulósica 

e as enzimas oxidativas como a lignina peroxidase, manganês peroxidase e 
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lacase, definidas como fenoloxidases, que atuam sobre a lignina (FERREIRA, 

2009). 

 A produção de etanol a partir de biomassas lignocelulósicas consiste na 

transformação da celulose em açúcares fermentescíveis utilizados pelas 

leveduras em uma etapa posterior da fermentação alcoólica. Entretanto, no caso 

de matérias-primas de composição complexa como os resíduos agroindustriais, 

por exemplo, a hidrólise do complexo lignocelulolítico e conversão em materiais 

com alto valor agregado é dificultada, havendo uma maior resistência ao ataque 

bioquímico. Desta maneira, a bioconversão de resíduos lignocelulósicos em 

produtos úteis e de alto valor agregado, dentre eles o bioetanol, geralmente 

requer processos com muitas etapas, incluindo: 

1. Pré-tratamento ou delignificação (mecânico, químico ou biológico); 

2. Hidrólise do complexo lignocelulolítico a moléculas metabolizáveis; 

3. Fermentação de hexoses e pentoses; 

4. Separação e purificação. 

 A transformação dos polímeros da celulose em glicose, é 

consequentemente uma etapa fundamental na produção de alimentos, energia, 

produtos químicos e farmacêuticos. A sacarificação da celulose pode  ser obtida 

por hidrólise ácida ou enzimática. O processo ácido apresenta desvantagens 

como o baixo rendimento em álcool, havendo uma parcial degradação pelo ácido, 

a formação de compostos não serem fermentescíveis e inibidores da atividade da 

levedura, além do aumento do índice de corrosões nos equipamentos e riscos de 

acidentes pelo seu manuseio (CGEE, 2010; BASSO, 2010). 

 O uso prático de enzimas é explorado pelos seres humano há milhares de 

anos de forma direta via emprego de preparações enzimáticas brutas de origem 

animal ou vegetal ou indiretamente, pelo aproveitamento da ação enzimática 

decorrente do crescimento microbiano. A produção e o uso de enzimas de origem 

microbiana, de maneira controlada, é relativamente recente, porém constituem 

atualmente o maior setor da indústria biotecnológica (BORTOLAZZO, 2011). 

 Basicamente, dois grupos de enzimas são responsáveis pela degradação 

da lignocelulose, as enzimas oxidativas e as hidrolíticas. As enzimas oxidativas, 

como lacase, manganês-peroxidase e lignina-peroxidase, atuam na degradação 

da lignina e destoxificam o meio de crescimento transformando os metabólitos 
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gerados. A degradação e/ou biotransformação da lignina permite que as enzimas 

hidrolíticas como a celulase e a xilanase entre outras, atuem nas fontes de 

carbono, possibilitando a absorção de polissacarídeos pelo micélio, os quais 

constituem fonte de carbono (FERREIRA, 2009). 

 O processo de hidrólise enzimática envolve a ação sinérgica entre enzimas 

celulolíticas que apresentam um alto custo associado a uma baixa produção 

(ZHANG et al., 2006). No entanto, a reação da hidrólise enzimática pode ser 

conduzida em condições relativamente moderadas, ou seja, a 50ºC e à pressão 

atmosférica e não há formação de produtos de decomposição do açúcar. 

Entretanto, essas enzimas são incapazes de catalisar uma rápida e completa 

hidrólise da celulose nativa em glicose, sendo que as taxas de conversão variam 

de acordo com o tipo de resíduo, concentração da enzima e tempo da hidrólise 

(BASSO, 2010). 

 A sacarificação da celulose representa uma alternativa interessante para a 

destinação de fito biomassas residuais como o bagaço de cana e resíduos de 

atividades florestais. No entanto, apesar de muitos estudos, não estão totalmente 

compreendidos quais as características do substrato que atribuem maior 

eficiência à taxa de hidrólise da celulose. Algumas das características mais 

influentes incluem a acessibilidade, o grau de cristalinidade, o grau de 

polimerização e a distribuição da lignina (PALONEN et al., 2004). 

 Estudos de modelagem desenvolvidos por Coughlan (1985), citados por 

MARTINS (2005) demonstraram que sítios de menor organização molecular, 

localizados na superfície da estrutura cristalina, são mais suscetíveis ao ataque 

enzimático. No entanto, complexos enzimáticos produzidos por vários micro-

organismos tem se demonstrado capazes de catalisar a hidrólise de celulose, 

tanto cristalina quanto amorfa, em açúcares solúveis de baixa massa molar como 

a glicose e a celobiose. 

 Diversas pesquisas têm sido realizados na busca de enzimas capazes de 

hidrolisar a celulose de maneira mais efetiva, seja pela otimização de processos 

fermentativos, pela combinação de enzimas para a obtenção de complexos 

celulásicos mais eficientes ou pelo melhoramento de espécies por meio de 

métodos de engenharia genética (IMAI et al., 2004; KANG et al., 2004; MARTINS, 

2005). 
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2.3.1 Celulases 

 

 As celulases são enzimas de importância econômica, sendo vendidas em 

grande volume com diferentes aplicações industriais, como por exemplo, no 

processamento do amido, produção de ração animal, fermentação de grãos para 

produção de álcool, extração de suco de frutas e vegetais, polpa e indústria de 

papel e indústria têxtil (BORTOLAZZO, 2011). 

 O custo e o baixo rendimento dessas enzimas são os maiores problemas 

para a aplicação industrial (KANG et al., 2004). No entanto, investigações quanto 

à habilidade de cepas de diferentes micro-organismos hidrolisarem celulose e 

hemicelulose utilizando substratos disponíveis e a preços acessíveis, tem sido 

feita. Muitos trabalhos estão sendo direcionados ao desenvolvimento de uma alta 

produção microbiana enquanto focam o aprimoramento do processo de 

fermentação (BORTOLAZZO, 2011). 

 Segundo o modelo de sinergismo "endo-exo", onde as enzimas que atuam 

no interior da cadeia polimérica são geralmente denominadas endo-enzimas, ao 

passo que as que atuam no final da cadeia são chamadas exo-enzimas (SIPOS, 

2010). As enzimas do complexo celulolítico são classificadas em três grupos: (i) 

Exoglucanases ou celobiohidrolases (CBH), que agem como exo-enzimas 

atuando nas extremidades das cadeias de celulose, liberando celobiose como 

produto principal; (ii) Endoglucanases (EG), que agem aleatoriamente ao longo da 

cadeia clivando ligações internas da fibra celulósica e produzindo novos sítios de 

ataque para as celobiohidrolases; e (iii) β-glucosidases, que hidrolisam 

oligossacarídeos solúveis, dentre eles a celobiose, à glicose (MARTINS, 2005), 

conforme a Figura 2.5. Além destas três classes de enzimas celulolíticas que 

despolimerizam a celulose, diversas classes de hemicelulases e enzimas 

auxiliares atuam paralelamente na hidrólise das hemiceluloses (CHUNDAWAT et 

al., 2011). 
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Figura 2.5. Modo de ação do complexo celulásico de T. reesei (Modelo de sinergismo 

endo-exo). Fonte: MARTINS, 2005. 

 

 Uma boa parte das celulases são compostas por dois domínios distintos: o 

domínio de ligação ao substrato (DLS), ou “celulose binding domain (CBD)”, e 

o domínio catalítico (DC), o qual abriga o sítio ativo (SA). Estes domínios se ligam 

entre si por uma cadeia polipeptídica flexível. O sítio ativo possui como função a 

hidrólise, propriamente dita, das ligações glicosídicas da celulose. Cada classe de 

celulase possui uma forma diferente de sítio ativo, permitindo a hidrólise de 

ligações localizadas em regiões distintas do substrato. O domínio de ligação ao 

substrato, por sua vez, tem sua função  relacionada com a adsorção, que permite 

o aumento da concentração das celulases na superfície da celulose por meio de 

interações não-covalentes, envolvendo ligações de hidrogênio, forças 

eletrostáticas e interações hidrofóbicas (MARTINS, 2005).  

 Sítios ativos separados dos DLS são capazes de hidrolisar substratos até 

mesmo insolúveis, embora com menor eficiência. No entanto, em concentrações 

enzimáticas muito altas, o DLS promove a adsorção não produtiva da enzima ao 

substrato (PALONEN et al., 2004). 
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 A celulase total consiste de endoglucanases, exoglucanases e β-

glicosidases, as quais sinergicamente hidrolisam a celulose cristalina. A atividade 

de celulase total é sempre determinada em substrato insolúvel, incluindo o papel 

de filtro Whatman nº1. A União Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC) 

recomenda a utilização do papel de filtro como substrato ideal para a 

determinação da atividade celulásica total, por estar facilmente disponível, ser 

barato e os ensaios fornecerem resultados reprodutíveis (COWARD-KELLY et al., 

2003; BASSO, 2010). 

 As endo-1,4-β-D-glucanases (EC 3.2.1.4) hidrolisam as cadeias de celulose 

de modo aleatório, clivam ligações glicosídicas internas da celulose liberando 

oligossacarídeos de vários comprimentos e, consequentemente, novas cadeias 

finais. Essas enzimas hidrolisam a celulose amorfa e celuloses modificadas 

quimicamente (solúveis), como a carboximetilcelulose (CMC). A celulose cristalina 

e o algodão, substratos com elevado grau de cristalinidade, são mais dificilmente 

hidrolisados devido ao maior grau de organização molecular. As regiões de menor 

organização estrutural são mais facilmente atacadas, pois possuem cadeias que 

não estão envolvidas em interações de hidrogênio intermoleculares tão fortes 

quanto as que ocorrem nas regiões cristalinas, levando, consequentemente, a 

uma maior exposição das ligações glicosídicas mais internas das cadeias de 

celulose (MARTINS, 2005; BASSO, 2010). 

 As exoglucanases ou celobiohidrolases (CBH) atuam nas extremidades 

redutoras (CBH I) e nas extremidades não redutoras (CBH II) da cadeia de 

celulose, produzindo majoritariamente celobiose, além de glicose e celotriose 

(OYEKOLA et al., 2007). Essas enzimas não atuam sobre celulose solúvel por 

haver um impedimento estereoquímico causado pelos grupos substituintes, como 

carboximetílico (CMC) ou hidroxietílico (HEC). As exoglucanases atuam sobre 

celulose cristalina, produzindo uma redução lenta e gradual do seu grau de 

polimerização. Assim, ensaios de atividade sobre CMC são característicos para 

as endoglucanases, enquanto a atividade em celulose microcristalina (Avicel®) 

caracteriza as celobiohidrolases, tornando possível a diferenciação entre essas 

enzimas (MARTINS, 2005; BASSO, 2010). 

 Devido às suas propriedades e especificidade ao substrato, as 

celobiohidrolases podem ser facilmente isoladas e purificadas por cromatografia 
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de afinidade, razão pela qual seus domínios catalíticos e de ligação ao substrato 

("binding domain") já foram cristalizados e parcialmente caracterizados em 

relação à sua estrutura tridimensional (MARTINS, 2005). 

 As β-glicosidases, também denominadas celobiases, possuem a função de 

desdobrar a celobiose gerada pelas endoglucanases e celobiohidrolases em 

glicose. De uma maneira mais rigorosa, as β-glicosidases não são celulases 

legítimas, uma vez que elas agem sobre substratos solúveis, mas sua 

contribuição é muito importante para a eficiência da hidrólise da celulose pela 

remoção da celobiose do meio reacional, a qual é um forte inibidor competitivo 

das CBHs (MARTINS, 2005; BASSO, 2010; SIPOS, 2010). A atividade das β-

glicosidases pode ser determinada usando celobiose, a qual não é hidrolisada por 

endoglucanases nem exoglucanases (GHOSE, 1987). 

 

2.4 Micro-organismos lignocelulolíticos 

  

 Muitos micro-organismos são capazes de degradar e utilizar a celulose e a 

hemicelulose como fonte de carbono e energia. Dentre os fungos produtores de 

celulases as espécies mais estudadas são Trichoderma reesei (também 

denominado Trichoderma viride), Trichoderma koningii, Trichoderma lignorum, 

Penicillium pinophilum, Penicillium funiculosum, Penicillium iriensis, Humicola 

insolens, Fusarium solani, Myrothecium verrucaria, Sporotrichum pulverulentum 

(ou Chrysosporum lignorum), Aspergillus sp., dentre estes a espécie Aspergillus 

niger e também gêneros como Schizophyllumm sp., Chaetomium sp. e Humicola 

sp. Tais fungos excretam celulases de alta atividade no meio de cultura. Entre as 

bactérias produtoras de celulases encontram-se a Cellulomonas fimi, Clostridium 

thermocellum e Bacillus subtilis. Algumas leveduras como as do gênero 

Trichosporium sp. também produzem estas enzimas (RABELO, 2007; AGUIAR & 

MENEZES, 2000; AGUIAR, 2010; BORTOLAZZO, 2011).  

 Os organismos que, predominantemente, são responsáveis pela 

decomposição da lignocelulose são fungos e deste grupo os mais rápidos são os 

provenientes do filo Basidiomycota (FASANELLA, 2008; SÁNCHEZ, 2009). 

Fungos possuem maior interesse comercial devido à capacidade de níveis de 

secreção protéica maiores que 100 g.L-1, e à possibilidade de suas enzimas 
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atuarem naturalmente de maneira bastante efetiva na hidrólise da biomassa 

(CHUNDAWAT et al., 2011).  

 Esses micro-organismos conseguem degradar esse material 

lignocelulósico usando uma bateria de enzimas hidrolíticas e oxidativas. A 

celulose e a hemicelulose podem ser hidrolisadas formando açúcares que são 

posteriormente convertidos quimicamente ou por micro-organismos, em etanol ou 

butanol, ou também em vários outros produtos como: acetona, ácidos orgânicos, 

ou glicerol (FERREIRA, 2009). 

 A biodegradação tem início com a penetração da hifa fúngica através do 

lúmen, porção interior à parede celular, da célula vegetal. Para se estabelecer, o 

fungo promove uma intensa secreção de metabólitos extracelulares, 

especialmente enzimas, que levam à conversão dos componentes da parede 

celular (celulose, hemicelulose e lignina) em moléculas menores, as quais podem 

ser transportadas através da membrana plasmática fúngica e adentrar o 

metabolismo intracelular (CARVALHO et al., 2009). 

 O fator limitante para o desenvolvimento de um processo enzimático de 

hidrólise é o custo monetário. A produção das enzimas celulolíticas causa um 

aumento significativo neste custo, tornando necessária uma otimização no 

processo para reduzir o custo, como o desenvolvimento de cepas microbianas de 

alta produtividade, melhoramento da produção e hidrólise das enzimas tanto 

quanto a reciclagem das enzimas para um maior aproveitamento (AGUIAR 

FILHO, 2008). 

 Um grupo muito menor de fungos filamentosos desenvolveu a habilidade 

de hidrolisar a lignina, o componente mais rígido das paredes celulares dos 

vegetais. Esses micro-organismos são conhecidos como fungos de decomposição 

branca (white-rot fungi), os quais possuem uma habilidade única de decompor 

eficientemente lignina a CO2 (SÁNCHEZ, 2009). 

 Os basidiomicetos responsáveis pela degradação branca da madeira 

selecionam a lignina presente na parede celular, deixando a celulose 

praticamente intacta, mas variam consideravelmente com o tipo de ataque à 

lignina, com os polissacarídeos da madeira e a velocidade com o qual atuam na 

remoção da lignina. Esses fungos assim são classificados baseados nas 

características morfológicas e fisiológicas das hifas. Esses basidiomicetos oxidam 
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compostos fenólicos, relacionados à lignina, que está principalmente associada a 

enzimas extracelulares lignocelulolíticas. 

 A degradação da lignina por basidiomicetos ligninolíticos é mais rápida que 

quaisquer outros organismos e eles são responsáveis pela maior parte da 

degradação da lignina na natureza. Entretanto, o substrato de crescimento não é 

unicamente lignina, mas também hemiceluloses e celulose (KIRK & FARRELL, 

1987; TUOMELA et al., 2000). 

 Entre os fungos de decomposição branca, considerados os mais eficientes 

na biodegradação da madeira, existem aqueles que promovem ataque erosivo e 

aqueles que promovem ataque não erosivo à parede celular vegetal. O ataque 

erosivo caracteriza-se pela remoção simultânea de celulose, hemicelulose e 

lignina. Já o ataque não erosivo caracteriza-se pela manutenção da celulose à 

custa da degradação de hemicelulose e lignina (CARVALHO et al., 2009). 

 Além da lignina, os fungos de decomposição branca são capazes de 

degradar vários poluentes, como compostos aromáticos clorados, 

hidrocarbonetos aromáticos heterocíclicos, diversos corantes e polímeros 

sintéticos de alta massa molar. Esta habilidade dos fungos de decomposição 

branca deve-se à sua alta atividade oxidativa e baixa especificidade de substratos 

das suas enzimas lignocelolulíticas (SÁNCHEZ, 2009). Devido à baixa 

especificidade e elevado potencial de oxidação do sistema enzimático, os 

basidiomicetos ligninolíticos são também capazes de degradar uma variedade de 

compostos recalcitrantes (FERREIRA, 2009). 

 Outros fungos decompositores da lignocelulose são ou fungos de 

decomposição parda (brown-rot fungi) que rapidamente despolimerizam materiais 

lignocelulósicos, enquanto apenas modificam a lignina. Pouco se sabe sobre os 

mecanismos de degradação da lignocelulose por fungos de decomposição branda 

(soft-rot fungi), é sabido que alguns destes também possuem a habilidade de 

degradar a lignina, geralmente atacam materiais com alta umidade e baixos 

teores de lignina (SÁNCHEZ, 2009). 

 Ao longo dos anos, um grande número de micro-organismos incluindo 

bactérias, leveduras e fungos têm sido usados para o cultivo em bagaço de cana-

de-açúcar. No entanto, fungos filamentosos, especialmente os Basidiomycota, 

são os mais utilizados para a produção de enzimas (PANDEY et al., 2000a). 
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 O gênero Aspergillus é considerado como um fungo ascomiceto 

degradante primário da celulose e lignina, além de ocorrer espécies promotoras 

de grande patogenicidade em plantas e animais. A palavra Aspergillus em latim 

significa: globo perfurado que contém uma esponja ou pincel usado para aspergir 

água benta. O gênero Aspergillus caracteriza-se pela produção de esporos 

assexuais ocorrer em uma estrutura chamada aspergillum que é especializada e 

característica do gênero. Eles possuem uma estrutura denominada conidióforo 

que é constituído pelo aspergillum e pelo estipe (FASANELLA, 2008). 

 Embora a maioria dos gêneros Aspergillus seja saprófita, alguns são 

parasitas de insetos, plantas e animais, incluindo o homem. Algumas espécies 

produzem potentes toxinas, enquanto outras são igualmente significantes como 

agentes de biodeterioração, economicamente importantes para a fabricação de 

alimentos fermentados, como fontes de enzimas ou em produção química 

(FASANELLA, 2008). 

 As celulases provenientes de Aspergillus niger são, geralmente, destinadas 

ao uso alimentício, ao passo que as de Trichoderma viride são usadas para 

aplicações não alimentícias, embora ambas enzimas possam cumprir muitas 

tarefas. O Aspergillus niger pode ser considerado, em certas situações, superior 

aos outros fungos, reconhecidamente bons produtores dos complexos 

celulolíticos e hemicelulolíticos como o Trichoderma viride, por exemplo (Gokhale, 

1986 citado por AGUIAR & MENEZES, 2000; BORTOLAZZO, 2011). 

 Os fungos filamentosos das espécies de Aspergillus seção Flavi, possuem 

grande inportância econômica, não apenas na degradação de alimentos, mas 

podem produzir potentes toxinas patogênicas a animais e ao ser humano 

(BHATNAGAR et al., 2004). 

 Aspergillus flavus é um fungo micotoxigênico que possui a habilidade de 

produzir aflatoxinas B. Morfologicamente, pode ser distinguido pela coloração 

amarelo-esverdeado. É o fungo mais amplamente reportado em alimentos e é 

uma das espécies dominantes em produtos armazenados, principalmente em 

grãos, possui capacidade de crescimento em ambientes com baixos níveis de 

atividade aquosa e temperaturas elevadas. Muitas técnicas de identificação e 

monitoramento deste micro-organismos em alimentos estão disponíveis 

(DOBSON, 2011). 
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 Trichoderma representa um gênero de fungos filamentosos que está 

amplamente distribuído pelo mundo todo e ocorre em quase todos os tipos de 

solos e ambientes naturais, especialmente naqueles contendo matéria orgânica. 

O fato das espécies do gênero se desenvolverem em um amplo espectro de 

substratos e condições ambientais, além de produzirem celulases, torna este 

grupo de grande interesse biotecnológico (FOREMAN et al., 2003; SANTOS, 

2008; BASSO, 2010). 

 O gênero Trichoderma compreende espécies de fungos filamentosos, 

mesofílicos, que normalmente habitam o solo. Juntamente com Neurospora, 

Penicillium e Aspergillus, o gênero Trichoderma é um dos mais estudados entre 

os fungos filamentosos devido ao seu grande potencial de aplicação do ponto de 

vista industrial e biotecnológico (SAMUELS, 1996).  

 O Trichoderma reesei QM9414 e o Trichoderma reesei RUTC30 são cepas 

mutagenizadas desenvolvidas com sucesso a partir do Trichoderma reesei QM 6a 

(anteriormente designado Trichoderma viride QM 6a) com a finalidade de obter 

micro-organismos com alta capacidade de produção de enzimas celulolíticas 

(MANDELS, 1975).  

 As espécies do gênero Trichoderma produzem grandes quantidades de 

celulases e outras enzimas hidrolíticas, sendo Trichoderma reesei um conhecido 

produtor de múltiplas enzimas celulolíticas e hemicelulolíticas. O gênero é 

reconhecido pela produção de vários sistemas extracelulares de enzimas 

envolvidas na hidrólise de polissacarídeos (SANTOS, 2008). 

 A partir do Trichoderma reesei, foram reportados de cinco a oito 

endoglicanases com diferentes especificidades de substrato, duas 

celobiohidrolases imunologicamente distintas e três β-glicosidases também 

diferindo com relação à especificidade de substrato. O sistema celulolítico do 

Trichoderma reesei é induzido por celulose e seus derivados, e é reprimido 

catabolicamente por glicose (AGUIAR FILHO, 2008). 

 Recentemente, o fungo Trichoderma reesei foi reclassificado como um 

anamorfo, estágio da forma reprodutiva assexuada de fungos do filo Ascomycota 

e Basidiomycota, do Hypocrea jecorina (SIPOS, 2010; CHUNDAWAT et al., 

2011). 
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2.5 Processos fermentativos 

 

 Existem dois tipos de processos fermentativos que são utilizados para a 

produção de enzimas: fermentação submersa (FSm) e fermentação no estado 

sólido (FES).  

 Os processos de fermentação submersa são amplamente conhecidos, 

estudados e aplicados e apresentam variáveis na forma de condução que os 

classifica em processos descontínuo, descontínuo alimentado, contínuo e semi-

contínuo (MACIEL, 2006).  

 Atualmente, a grande maioria das enzimas utilizadas industrialmente são 

produzidas fazendo uso da FSm, geralmente utilizando-se micro-organismos 

geneticamente modificados. No entanto, o custo da produção destas enzimas por 

FSm é alto e o processo torna-se, muitas vezes, economicamente inviável 

(PANDEY et al., 2000a). A produção de enzimas fúngicas, em escala industrial no 

mundo ocidental, tem sido realizada pelo cultivo do fungo em meio de cultura 

líquido (fermentação submersa) como processo majoritário, provavelmente por 

ser tecnologicamente fácil de executar e controlar bem como apresentar 

rendimentos de produção considerados satisfatórios (BORTOLAZZO, 2011). 

 A fermentação no estado sólido (FES) pode ser definida como o 

crescimento de micro-organismos em materiais sólidos na ausência de água livre, 

no entanto, o substrato deve conter umidade suficiente, existente na forma 

adsorvida na matriz sólida (SOCCOL & VANDENBERGHE, 2003). Outros autores 

a descrevem como sendo o crescimento e o metabolismo de organismos em 

materiais sólidos com uma estrutura organizada na ausência total de líquido na 

forma livre (MACIEL, 2006). 

 No Japão, entretanto, tem-se utilizado a fermentação em substrato sólido 

para a produção não apenas de alimentos e bebidas tradicionais, mas também, 

industrialmente, para a produção de enzimas fúngicas, procedimento mais 

compatível com o comportamento natural dos fungos. Os avanços tecnológicos 

que têm sido incorporados aos processos de fermentação em substrato sólido, 

como o aumento dos rendimentos de produção, têm, aos poucos, alterado o perfil 

da produção de substâncias de origem fúngica no ocidente (BORTOLAZZO, 

2011). 
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 O custo de produção da FSm é alto, tornando economicamente inviável a 

utilização de muitas enzimas em diversas aplicações. Desta forma, a fermentação 

em estado sólido pode ser considerada uma alternativa atraente na redução dos 

custos de produção destas enzimas (PANDEY et al., 2000b). Uma vantagem 

adicional da produção de enzimas por FES é a possibilidade de se obter uma 

maior atividade enzimática por unidade de volume, o que favorece, 

consideravelmente, os processos de purificação, que representam um custo 

significativo na produção enzimática (MACIEL, 2006). 

 A cultura sólida pode constituir numa fase sólida com função de suporte e 

fonte de nutrientes, ou apenas como um suporte inerte fixando os nutrientes da 

solução adsorvidos em sua superfície. Os níveis de umidade relativa variam de 

acordo com os autores e possuem uma estreita relação com o tipo de substrato 

ou suporte utilizado e o nível máximo de retenção de água proporcionado por 

essas matérias primas (MACIEL, 2006). 

 As principais vantagens e desvantagens da FES estão relacionadas na 

Tabela 2.3. 

 

Tabela 2.3. Vantagens e desvantagens da fermentação em estado sólido. 

Vantagens Desvantagens 

O meio de cultivo é simples, na maioria das 
vezes, natural (Condições próximas dos 
meios naturais) 

Pré-tratamento dos suportes pode ser 
necessário em alguns casos, podendo 
modificar negativamente a estrutura do 
substrato 

Efluentes líquidos reduzidos Difícil controle dos parâmetros de cultura (pH, 
umidade, temperatura, etc.) 

Diminuição das contaminações devido à 
baixa umidade e atividade de água 

Risco de elevação excessiva de temperatura 
(problemas de transferência de calor e de 
perda de umidade) 

Fácil aeração devido à porosidade do 
material, resultando numa baixa demanda de 
energia 

Difícil automação do processo 

Possibilidade de utilização direta dos sólidos 
fermentados 

Em alguns casos a secagem destes 
materiais, se necessária, pode danificar ou 
inativar enzimas ou metabólitos produzidos 

Volume do fermentador menor com 
produtividade maior (Extração facilitada pela 
alta concentração de produtos) 

Os extratos podem estar contaminados com 
componentes indesejáveis do substrato. 

Fonte: MACIEL, 2006. 
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2.5.1 Fatores que influenciam a FES 

 

2.5.1.1 Umidade 

  

 O teor de umidade do meio de cultivo é um dos principais parâmetros que 

influencia a fermentação em estado sólido. Um substrato devidamente umedecido 

deve possuir um filme superficial de água visando facilitar a dissolução e a 

transferência de nutrientes e de oxigênio. Porém, entre as partículas de substrato 

é necessário canais para a difusão de gases e a dissipação de calor. Uma 

umidade elevada do substrato provoca a diminuição da porosidade da matriz 

sólida, dificulta a difusão de oxigênio e aumenta o risco de contaminações 

bacterianas. Vale mencionar que, entretanto, substratos com baixa umidade 

levam a um crescimento microbiano limitado, causando uma menor produção do 

produto desejado e diminui a acessibilidade do substrato (SCHMIDELL et al., 

2001a; PANDEY, 2003; MACIEL, 2006; PARIS, 2008). 

 A água desempenha diversas funções nos processos de FES: influencia na 

constituição do micro-organismo, serve de veículo de enzimas, nutrientes e 

metabólitos e intervém na solubilização do gás oxigênio (ORIOL et al., 1988). 

 

2.5.1.2 Temperatura 

  

 A liberação de calor produzida durante as atividades metabólicas dos 

micro-organismos durante o crescimento, especialmente a respiração, provoca 

uma elevação significativa da temperatura no decorrer das fermentações. A 

heterogeneidade do material sólido promove a formação de gradientes de 

temperatura devido à forte atividade microbiana. As altas temperaturas, 

decorrentes destas atividades metabólicas afetam a germinação dos esporos, o 

crescimento celular e a formação de produtos, ao passo que temperaturas muito 

baixas são desfavoráveis ao crescimento dos micro-organismos e a outras 

reações bioquímicas (HASAN et al., 1998). 

 Embora a FES seja uma alternativa para a maioria dos processos 

convencionais de fermentação líquida, o controle de temperatura, em grande 
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escala, nas fermentações em estado sólido, é um difícil problema a ser resolvido 

(HASAN et al., 1998). Industrialmente, este problema pode ser contornado pela 

introdução de ar comprimido no meio de cultura, controle de temperatura da sala 

ou do equipamento onde ocorre a fermentação, ou com trocadores de calor 

encamisando o fermentador com circulação de água refrigerante (SCHMIDELL et 

al., 2001b). 

 

2.5.1.3 pH 

  

 O controle e monitoramento deste parâmetro, durante as fermentações no 

estado sólido, não é uma tarefa simples de se realizar numa FES. O pH inicial de 

um cultivo é, geralmente, ajustado pela adição de soluções-tampão durante a 

etapa de umidificação do substrato, a qual impregna o substrato, mas a 

determinação exata do pH só poderá ser efetuada novamente no final do 

processo de FES. Em alguns casos o pH do próprio substrato pode ser ideal para 

o cultivo, sem necessidade de ajuste (SCHMIDELL et al., 2001b; MACIEL, 2006). 

 O valor de pH pode variar em resposta às atividades metabólicas dos 

micro-organismos, devido à produção de ácidos durante a fermentação ou mesmo 

do consumo destes e a formação de compostos como uréia, por exemplo, que 

tendem a elevar o pH (BRAND et al., 2000). 

 

2.5.1.4 Aeração 

 

 A aeração desempenha diferentes funções: provisão de O2 para o 

crescimento aeróbio e metabolismo; regulação da umidade; regulação da 

temperatura; eliminação de vapor d'água, CO2 e alguns metabólitos voláteis. 

Muitos parâmetros operacionais e características do meio podem afetar a 

transferência de oxigênio incluindo a pressão parcial e vazão do ar, a porosidade 

dos sólidos, a altura do leito, o teor de umidade do meio e a geometria do reator. 

A agitação do meio pode promover a transferência de O2 por meio da dispersão 
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de ar por micro-bolhas no meio, aumentando o tempo de permanência do gás, 

evitando a aglomeração das bolhas e criando turbulência no meio.  

 De uma maneira geral, a transferência gasosa é mais facilmente realizada 

em sistemas FES que em fermentações submersas, pois o ar pode difundir 

facilmente em regiões mais internas da massa sólida umidecida. É sabido que a 

transferência de O2 depende fortemente da transferência da fase gasosa para a 

fase líquida depende da taxa de dissolução do oxigênio no meio fermentativo, e 

não da fase líquida para a célula (LONSANE et al., 1992). 

 O ambiente gasoso pode afetar significativamente os níveis de produção 

de biomassa e enzimas, sendo que a demanda de oxigênio varia de acordo com o 

micro-organismo e com o metabólito a ser produzido. Outros fatores como tipo de 

frasco, abertura e tipo de tampão podem influenciar positiva ou negativamente na 

obtenção do produto desejado (MACIEL, 2006). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Micro-organismos 

  

 Foram utilizados neste trabalho os fungos Aspergillus sp. 568 e Aspergillus 

flavus 790, ambos cedidos pela Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 

provenientes da Coleção de Fungos da Amazônia - CFAM. Os fungos foram 

reativados em meio caldo Sabouraud (SAB) em incubadora shaker (Solab SL 

222/CFR) a 28 °C durante 7 dias. Também foram utilizados os fungos 

Trichoderma sp. 1382, cedido pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - 

INPA, e uma cepa de Aspegillus niger local, sendo ambos reativados em meio 

Agar Batata Dextrose (PDA) em estufa microbiológica (Quimis) a 30°C durante 7 

dias. 

 

3.2 Preparo do inóculo 

  

 O preparo do inóculo foi realizado em frascos Erlenmeyer de 1000 mL 

preparando-se 700 mL de meio PDA inclinado, no qual foram adicionados os 

esporos do micro-organismo e incubou-se em estufa microbiológica a 30°C 

durante 7 dias. Em seguida, realizou-se a raspagem dos esporos em câmara de 

fluxo laminar adicionando-se aproximadamente 100 mL de água destilada, 

previamente esterilizada, e 0,1 mL de Tween 80. A suspensão de esporos foi 

filtrada em algodão estéril e o filtrado foi armazenado em frascos âmbar estéreis e 

permanecidos resfriados em geladeira. 

 A contagem dos esporos foi realizada em câmara de Neubauer em 

microscópio óptico (Bioval) com aumento de 400x. Os esporos foram contados 

nos quatro quadrantes de um lado da câmara, em cada quadrante contou-se 

metade das superfícies, totalizando oito por quadrante. A contagem foi realizada 

em triplicata, por contadores diferentes e calculou-se a média, conforme a 

Equação (01): 
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Onde: 

espC  - concentração de esporos na solução; 

espN  - número médio de esporos contados; 

f  - fator de diluição utilizado para a contagem dos esporos; 

camposN  - número de campos contados (quatro); 

campoV  - volume de cada um dos campos de contagem (10-4 mL); 

contadosQ  - número de quadrados contados em cada campo (oito); 

totaisQ  - número de quadrados em cada campo (dezesseis); 

 

3.3 Resíduos Lignocelulósicos 

 

 Os resíduos lignocelulósicos utilizados como substratos nas fermentações 

foram o bagaço de cana-de-açúcar e casca de soja. O bagaço de cana foi cedido 

pela Usina Santa Terezinha Ltda. - USAÇÚCAR da unidade de Ivaté-PR. A casca 

de soja foi cedida pela Cooperativa Agroindustrial Lar localizada na cidade de Céu 

Azul-PR, a casca foi obtida a partir do farelo de soja, o qual é composto pela 

mistura da casca da soja com o farelo de soja peletizado, a separação da casca 

de soja foi realizada por peneiramento. 

 

3.4 Pré-tratamento 

 

 O pré-tratamento utilizado foi o tratamento alcalino oxidativo,  conforme a 

metodologia adaptada por AGUIAR (2010). Primeiramente, realizou-se uma 

retirada de conteúdo solúvel de ambos resíduos lignocelulósicos, os quais foram 

imersos em água destilada por um período de 6 horas e em seguida lavados com 

água corrente. Em seguida, a casca de soja e o bagaço de cana lavados foram 

dispostos em estufa de secagem (Quimis) em bandejas metálicas mantendo uma 

espessura de sólido menor que 2 cm na temperatura de 50°C durante um período 
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de 5 dias. Após a secagem os resíduos foram armazenados em sacos plásticos 

em freezer (-18°C). 

 O tratamento alcalino oxidativo consistiu em pesar os resíduos lavados e 

inseri-los em frascos erlenmeyer de 2000 mL onde adicionou-se o peróxido de 

hidrogênio 1% numa proporção de 50 mL da solução por grama de resíduo. 

Ajustou-se o pH da solução com hidróxido de sódio até o valor de 11,5. A 

suspensão foi agitada à temperatura ambiente por 16 h em mesa agitadora orbital 

(Marconi - MA140CFT) a 150 rpm. Terminado o tratamento, o conteúdo insolúvel 

foi filtrado e lavado repetidamente até que o filtrado atingisse a neutralidade. Os 

resíduos tratados e filtrados foram secos em estufa novamente à temperatura de 

50°C durante 3 dias. O peróxido de hidrogênio utilizado nesta etapa foi 

padronizado por método titulométrico com permanganato de potássio segundo 

VOLL (2008). 

 

3.5 Fermentação submersa (FSm) 

  

 Os ensaios das fermentações submersas foram conduzidos em frascos 

erlenmeyer de 1000 mL em estufa bacteriológica à temperatura constante, aos 

quais adicionou-se o substrato lignocelulósico (bagaço de cana ou casca de soja) 

e 700 mL de uma solução nutriente a cada um dos ensaios. Os erlemeyers, 

contendo a solução nutriente e o resíduo lignocelulósico, foram autoclavados a 

121°C durante 20 min. Após resfriados os substratos foram inoculados com a 

solução de esporos do micro-organismo a ser utilizado em cada uma das 

fermentações em câmara de fluxo laminar (Veco CFLV09). Os ensaios inoculados 

foram então dispostos em estufa bacteriológica em temperatura constante 

conforme desejado em cada experimento. De cada uma das fermentações retirou-

se alíquotas de 5 mL a cada 24 h, evitando-se que mais de 10% do volume total 

do caldo fermentativo fosse retirado. Mediu-se o pH de cada uma das amostras 

armazenando-se as mesmas em freezer (-18°C) até a realização das análises de 

atividade enzimática e açúcares redutores totais. 

 A Tabela 3.1 apresenta a composição da solução nutriente utilizada nos 

ensaios fermentativos, a qual foi adaptada do meio proposto por MANDELS & 

WEBER (1969), citados por AGUIAR (2010). 
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Tabela 3.1. Composição da solução nutriente utilizada 

Nutriente Quantidade 

KH2PO4 2,00 g.L-1 

(NH4)2SO4 1,40 g.L-1 

MgSO4.7H2O 0,30 g.L-1 

CaCl2.2H2O 0,40 g.L-1 

FeSO4.7H2O 5,00 mg.L-1 

MnSO4.H2O 1,56 mg.L-1 

ZnSO4.7H2O 1,40 mg.L-1 

CoCl2.6H2O 3,70 mg.L-1 

Peptona de carne 1,00 g.L-1 

   Fonte: AGUIAR, 2010. 

 

 Em virturde do fato de que os fungos lignocelulolíticos são aeróbios, torna-

se conveniente avaliar a influência do fornecimento de oxigênio para o sistema. 

Desta forma, em alguns dos ensaios fermentativos submersos utilizou-se um 

aparato para promover a aeração do sistema, conforme o esquema apresentado 

na Figura 3.1, composto de um compressor de ar (Bigair A420) acoplado a 

mangueiras de silicone ligadas a um filtro de algodão, na qual o ar borbulhava em 

um frasco de Kipp contendo uma solução (KOH 33% ou água). O ar filtrado era 

então inserido no fermentador, sendo liberado por um dispersor que aumentava a 

superfície de contato entre a fase líquida e a fase gasosa. A vazão foi controlada 

por uma válvula mantendo-se constante em 1,5 L.min-1.  
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Figura 3.1. Esquema do aparato de aeração: (01) Compressor de ar; (02) Válvula; (03) 

Filtro de algodão; (04) Frasco de Kipp com solução KOH 33%; (05) Dispersor de ar. 

 

3.6 Fermentação em estado sólido (FES) 

  

 Fermentações em estado sólido também foram conduzidas para a 

produção das celulases, sendo realizadas em frascos erlenmeyer de 250 mL em 

estufa bacteriológica à temperatura constante de 30°C. Em cada um dos frascos 

pesou-se o substrato lignocelulósico, levando-se à autoclave (Phoenix AV75) 

juntamente com a solução nutriente por 20 min a 121°C. Após, resfriamento dos 

substratos e das soluções adicionou-se a solução de esporos até a concentração 

desejada, em câmara de fluxo laminar, completando-se o volume de líquido com 

solução nutriente ajustando a umidade (relação sólido:líquido) de acordo com 

cada experimento. Os erlenmeyers foram dispostos em estufa bacteriológica, 

sendo retirados periodicamente, após decorrido o tempo de fermentação, e 

submetidos à extração das enzimas. 
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3.7 Extração das enzimas 

  

 Finalizadas as fermentações em estado sólido, realizou-se a extração das 

enzimas contidas no sólido fermentado. Adicionou-se ao fermentado sólido 

solução-tampão fosfato de sódio 50 mM pH 7,0, na proporção 1:17 (g de 

sólido/mL de solução-tampão). A utilização deste tampão foi necessária, pois a 

solubilidade das enzimas depende de interações polares com a fase aquosa e, 

portanto, diminui próximo ao ponto isoelétrico da enzima (IKASARI & MITCHELL, 

1996). Assim, a utilização de tampão neutro durante a extração evita casuais 

deslocamentos de equilíbrio de reação, ao passo que a utilização de água não 

garante um pH estável durante o processo. 

 Os frascos fermentados contendo o sólido e a solução-tampão foram 

inseridos em incubadora shaker (Hydrosan) por 2h, a 35°C com velocidade de 

agitação de 150 rpm. O sólido foi removido por processo de filtração a vácuo com 

papel filtro, sendo posteriormente centrifugado (centrífuga Parsec CT-0603) por 

20 min em rotação de 3000 rpm, para remoção de sólidos particulados. O filtrado 

de cada uma das amostras foi armazenado em freezer em frascos de polietileno 

de alta densidade (PEAD) até a posterior realização das análises. 

 

3.8 Preparo das soluções tampão 

  

 Durante a realização dos experimentos e análises diversas  soluções 

tampão foram utilizadas. Utilizou-se o tampão Mcllvaine 50 mM nos pH 3,0; 5,0 e 

7,0 para o ajuste do pH nas fermentações, além da solução-tampão fosfato de 

sódio 50 mM pH 7,0 usada na extração das enzimas, conforme MORITA & 

ASSUMPÇÃO, 1972. O tampão citrato 50 mM pH 4,8, utilizado nos ensaios de 

atividade enzimática foi preparado segundo GHOSE (1987).  

3.9 Otimização das condições do processo fermentativo 

 

 Para o estudo da otimização da produção das enzimas celulolíticas utilizou-

se planejamentos estatísticos experimentais tipo 22. Foi usado o programa 

computacional STATISTICATM
 (versão 8.0, da StatSoft, Inc.) sendo gerada a 
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tabela de efeitos para avaliar a influência das variáveis e de suas interações sobre 

a resposta, considerando o nível de significância de 5%. A análise de variância 

(ANOVA) testa a validade do modelo matemático obtido, pelo teste F e do cálculo 

do coeficiente de determinação do modelo (R2). A metodologia de superfície de 

resposta foi usada para otimizar as condições da FES e fornecer um modelo 

matemático adequado para as respostas de atividade enzimática (BARROS 

NETO et al., 2010). 

 

3.10 Hidrólise enzimática 

 

Para a realização da hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado 

utilizou-se duas enzimas, a primeira foi produzida por FES com o micro-

organismo Trichoderma sp. atingindo uma AE de 0,162 U.mL-1 e a segunda foi a 

celulase comercial SIGMA (EC 232-734-4), proveniente de A. niger com AE de 

1,47 U.mg-1, gentilmente cedida pela UFPR. O extrato bruto da enzima produzida 

por FES foi utilizado nos experimentos, ao passo que a enzima comercial foi 

diluída afim de atingir a mesma atividade enzimática. 

Os testes de hidrólise enzimática foram realizados em tubos de ensaio, nos 

quais foram adicionados o substrato (bagaço de cana pré-tratado), na quantidade 

adequada a cada experimento, 4 mL de tampão citrato 50 mM pH 4,8 e 2 mL da 

solução enzimática devidamente diluída. A temperatura foi mantida constante em 

50oC em banho aquecido termostático, a agitação foi realizada manualmente a 

cada 10 min, terminada a incubação os ensaios foram submetidos à determinação 

dos açúcares redutores. Os testes de hidrólise foram feitos para ambos os 

extratos enzimáticos seguindo planejamentos experimentais. 

 

3.11 Avaliação e otimização das condições do processo de hidrólise 

enzimática 

 

Visando analisar os parâmetros que influenciam a hidrólise enzimática, foi 

feito primeiramente um planejamento experimental fatorial fracionário do tipo 24-1, 



53 

 

no qual foram testadas as variáveis tempo de hidrólise (t), diluição da enzima (D), 

concentração de Tween 80 (C) e razão sólido:líquido (R). Uma vez estabelecido 

neste planejamento quais eram as variáveis significativas sobre a hidrólise, as 

mesmas foram submetidas à análise posterior visando otimizar o processo, por 

meio da utilização de delineamento composto central rotacional (DCCR), o qual 

utiliza a metodologia de superfícies de resposta. 

 

3.12 Métodos Analíticos 

 

 Neste item são descritas as metodologias usadas na determinação dos 

principais componentes dos resíduos lignocelulolíticos e aqueles resultantes da 

fermentação. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

3.12.1 Determinação de umidade 

  

 O teor de umidade foi determinado por método gravimétrico, baseado na 

perda de massa após secagem em estufa, à temperatura de 105ºC, por 3h ou 

mais, até massa constante, medido em balança analítica após resfriamento das 

amostras em dessecador (A.O.A.C., 1995). 

 

3.12.2 Determinação de cinzas 

  

 O teor de cinzas foi determinado por incineração em mufla a 600oC por 4 

horas, ou até cinzas claras, conforme metodologia proposta por A.O.A.C. (1995). 

 

3.12.3 Determinação de proteínas 

  

 A determinação das proteínas presentes nas amostras sólidas da casca da 

soja e do bagaço de cana foi realizada utilizando-se o método de Kjeldahl 

(A.O.A.C., 1995), conforme Anexo I. 
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3.12.4 Determinação do conteúdo de açúcares redutores (AR) 

  

 O método de determinação da concentração de açúcares redutores 

consiste numa adaptação do método proposto por MILLER (1959), segundo o 

Anexo I. 

 

3.12.5 Determinação do conteúdo de açúcares redutores totais (ART) 

 

 O método de determinação da concentração de açúcares redutores totais 

também segue o método proposto por MILLER (1959), conforme o Anexo I. 

 

3.12.6 Determinação da atividade enzimática (AE) total em papel filtro 

  

 A determinação de atividade enzimática total (FPase) do complexo 

celulásico foi adaptado conforme o método de atividade enzimática em papel filtro 

(padrão) preconizado por GHOSE (1987), apresentado no Anexo I. 

 

3.12.7 Determinação do conteúdo de hemicelulose 

  

 O conteúdo de hemicelulose foi determinado pela diferença da digestão de 

cada amostra utilizando-se solução de fibra detergente ácida (FDA) e solução de 

fibra detergente neutra assim como preconizado por VAN SOEST (1963 e 1967). 

Uma adaptação foi realizada adicionando-se 0,2 mL de alfa-amilase (Termamyl® 

2x) juntamente com as soluções detergentes na realização da digestão, visando 

solubilizar o amido para evitar problemas na filtração com cadinho de placa 

porosa (BORTOLASSI, 2000). 
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3.12.8 Determinação do conteúdo de lignina  

  

 O teor de lignina foi quantificado segundo a metodologia proposta por 

SILVA & QUEIROZ (2002) para forrageiras. A amostra digerida com solução de 

detergente ácido (FDA) foi utilizada para análise de lignina. A perda de massa da 

amostra em detergente ácido (FDA) em relação à oxidação com permanganato de 

potássio e solução desmineralizadora resulta na quantidade de lignina presente 

na amostra. A mesma adaptação com a enzima amilase utilizada na metodologia 

de quantificação de hemicelulose aplicou-se à quantificação de lignina. 

 

3.12.9 Determinação do conteúdo de celulose  

 

 O teor de celulose, conforme a metodologia proposta por SILVA & 

QUEIROZ (2002) para forrageiras, foi determinado pela diferença de massa entre 

o resíduo seco proveniente da análise de lignina e o resíduo obtido na calcinação 

em mufla a 500ºC por 2 horas. 

 

3.12.10 Determinação do conteúdo de fibra bruta 

 

 O conteúdo de fibras foi quantificado pela soma dos resíduos obtidos pela 

digestão das soluções detergente ácida (FDA) e neutra (FDN) determinado na 

análise de hemicelulose pelo método proposto por VAN SOEST (1963). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização dos substratos  

  

 Os resíduos lignocelulósicos, inicialmente, foram submetidos a uma 

caracterização em termos de teores de umidade, cinzas e proteína, além do 

complexo celulósico em termos de celulose, hemicelulose e lignina. Os ensaios 

destas análises foram realizados em quadruplicata, os resultados obtidos para o 

bagaço de cana e a casca de soja são apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1. Caracterização do complexo lignocelulósico dos resíduos 

agroindustriais. 

Análise Casca de Soja Bagaço de Cana 

Umidade (%) 10,85 ± 0,14 45,67 ± 0,65 

Cinzas (%) 0,97 ± 0,01 0,93 ± 0,01 

Proteína (%) 9,80 ± 0,19 0,99 ± 0,04 

Celulose (%) 44,16 ± 0,19 38,32 ± 3,30 

Hemicelulose (%) 13,38 ± 1,23 26,21 ± 1,32 

Lignina (%) 8,83 ± 0,31 2,02 ± 2,00 

  

 Conforme a Tabela 4.1, observou-se que o teor de cinzas de ambos os 

resíduos foram similares, entretanto o conteúdo protéico diferiu 

consideravelmente, sendo verificado que a casca de soja possui um teor razoável 

de proteínas, ao contrário do bagaço de cana como esperado. ZAMBOM et al., 

2001 obtiveram níveis de proteína de 9,99% para a casca de soja. CARVALHO et 

al., 2006, por sua vez encontraram um teor de 2,32% para o bagaço de cana-de 

açúcar.  

 Os resultados obtidos mostram que os resíduos estudados apresentam 

teores diferenciados nos componentes do complexo lignocelulósico, sendo que o 

que menos diferiu foi a celulose. 

 Comparando-se os resultados obtidos neste trabalho com os fornecidos 

pela literatura apresentados na Tabela 2.2, verifica-se que a casca de soja 



57 

 

encontra-se em conformidade com os teores dos três constituintes do complexo 

lignocelulósico. Os resultados obtidos para o bagaço de cana foram discrepantes 

quanto aos teores de lignina, os quais segundo a literatura variam entre 19 e 24%, 

entretanto, estes valores variam devido a vários fatores como, por exemplo, a 

proveniência e tipo de armazenamento da matéria-prima. 

 

4.2 Fermentação Submersa (FSm) 

 

 Neste item, apresentam-se o estudo das diferentes configurações de 

fermentação do tipo submersa para os diferentes micro-organismos de origem 

amazônica. 

 

4.2.1 Seleção dos micro-organismos provenientes do bioma 

amazônico 

 

 Os experimentos iniciais foram realizados em fermentações submersas 

(FSm) com o objetivo de determinar o micro-organismo mais adequado para a 

produção das enzimas lignocelulolíticas para ambos os resíduos agroindustriais. 

Para isto, foram determinadas curvas de crescimento para os fungos, 

Trichoderma sp. 1382, proveniente do INPA e o Aspergillus flavus 790, fornecido 

pelo CFAM. O micro-organismo Aspergillus sp. 568 (CFAM) não foi utilizado na 

produção enzimática, pois apresentou uma baixa concentração de esporos 

inviabilizando a fermentação.  

 A concentração de esporos utilizadas nas fermentações variou de acordo 

com a concentração obtida na solução de esporos de cada micro-organismo, 

como o intuito desta etapa foi determinar o fungo que apresentasse maior 

potencial na produção da enzima optou-se por utilizá-los na maior concetração 

possível. No caso do Trichoderma sp. a concentração foi de 5×105 esporos.mL-1, 

já para o A. flavus a concentração utilizada foi 1×105 esporos.mL-1, pois este 

produziu menos esporos no meio inclinado. 
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 Na Figura 4.1 é possível visualizar os inóculos em meio inclinado PDA de 

cada um dos micro-organismos, dos quais realizou-se a raspagem para a 

produção da solução de esporos. Pode-se observar a maior formação do micélio 

para os fungos Trichoderma sp. e Aspegillus flavus, consequentemente 

resultando na maior produção dos esporos. 

 

   

(a) (b) (c) 

Figura 4.1. Inóculo em meio PDA inclinado dos micro-organismos: (a) Trichoderma sp., 

(b) Aspergillus flavus e (c) Aspergillus sp. 

 

 As curvas de crescimento foram realizadas em fermentação submersa 

(FSm) com os dois substratos (casca de soja e o bagaço de cana), sendo que 

ambos os resíduos utilizados não sofreram nenhum pré-tratamento, sendo 

apenas lavados para a retirada do conteúdo solúvel. A agitação dos frascos foi 

realizada periodicamente de forma manual. Considerando-se que a própria 

solução nutriente apresentou um valor próximo de 5,0, não houve nenhum ajuste 

ou tamponamento do pH, já que este valor encontra-se dentro da faixa de 

crescimento ótimo do micro-organismo.  

 Testes preliminares foram realizados para determinar a massa do resíduo 

sólido a ser utilizado nas fermentações submersas para ambos resíduos 

lignocelulósicos. O bagaço de cana utilizado apresentou-se volumoso e com uma 

baixa densidade, desta forma a massa de sólido utilizada foi menor em 

comparação à casca de soja, caso contrário a solução não seria capaz de cobrir o 
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resíduo por completo. Os parâmetros utilizados durante a fermentação submersa 

são apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Parâmetros fixados na FSm para a seleção dos micro-organismos 

Variável Bagaço de Cana Casca de Soja 

Temperatura (oC) 28 28 

Massa de resíduoa (g.L-1) 14 50 

Cesp (esporos.mL-1) 1×105 5×105 

a Massa de resíduo é a quantidade de substrato sólido seco, em gramas, por litro de 

solução. 

  

 Na Tabela 4.2 é possível observar que a massa de resíduo utilizada nas 

fermentações foi diferente de acordo com o resíduo, esta variação ocorreu devido 

ao volume específico e a capacidade de absorção de água dos mesmos. O 

bagaço de cana utilizado era muito volumoso, de densidade baixa, dificultando 

aumentar a sua proporção em relação ao líquido, como se pode visualizar na 

Figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2. Fermentação submersa em batelada de diferentes resíduos lignocelulolíticos: 

(a) Bagaço de cana e (b) Casca de soja. 

 

 A Figura 4.3 apresenta os perfis de atividade enzimática da celulase para 

cada um dos micro-organismos e seus respectivos substratos utilizados na FSm 
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do bagaço de cana e casca de soja para os micro-organismos Trichoderma sp. e 

Aspergillus flavus. 
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Figura 4.3. Variação temporal da AE da celulase para FSm do bagaço de cana (BC) e 

casca de soja (CS) para os fungos Trichoderma sp. e Aspergillus flavus 

 

 A Figura 4.3 indica que os níveis de AE da celulase foram muito baixos 

comparados com valores obtidos na literatura. Por exemplo, ADSUL et al. (2004) 

por meio de fermentações submersas em batelada com o fungo Trichoderma 

viride em bagaço de cana na produção de celulases e xilanases, obtiveram AE 

(FPase) de 0,28 U.mL-1 para o bagaço sem nenhum tipo de tratamento.  

 Observa-se que, apesar dos níveis reduzidos, o micro-organismo 

Trichoderma sp. no bagaço de cana produziu níveis de enzimas pouco mais 

elevados. Desta forma, a modificação dos parâmetros fez-se necessária, sendo 

que para um controle mais eficaz do pH propôs-se realizar as novas fermentações 

em meio tamponado e acompanhar a sua variação durante a amostragem.  

 O crescimento dos fungos lignocelulolíticos geralmente encontra-se dentro 

do intervalo de pH ótimo entre 4 e 6,5, sendo que apenas algumas espécies de 

Trichoderma sp. suportam valores de pH abaixo de 3 (KUBICEK & HARMAN, 

1998). 

 Dado o fato do desconhecimento da capacidade de produção de celulases 

dos micro-organismos estudados optou-se em usar uma cepa do fungo 
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Aspergillus niger, o qual é reconhecidamente um produtor desta enzima, como um 

padrão comparativo (SOHAIL et al., 2009; AGUIAR, 2010). 

 

4.2.2 Fermentação submersa com acompanhamento do pH 

 

 Nesta fermentação submersa utilizou-se apenas o bagaço de cana como 

substrato, pois este obteve melhor desempenho na fermentação anterior. 

Estabeleceu-se novamente as curvas de crescimento para os fungos Trichoderma 

sp. 1382 e Aspergillus niger, retirando-se amostras diariamente, até um total de 9 

dias, para verificar uma possível produção tardia da enzima.  

 O pH inicial do caldo fermentativo, solução nutriente e substrato, foi 

ajustado em 5,0, dentro da faixa ótima de crescimento do micro-organismo, com 

NaOH 2N. A massa de substrato foi aumentada para 21 g.L-1, pois verificou-se 

que após a esterilização em autoclave o resíduo se apresentava mais 

compactado, possibilitando a inserção de mais sólidos. A Figura 4.4 apresenta o 

inóculo em meio PDA inclinado do fungo Aspergillus niger utilizado na FSm, onde 

se observa uma intensa produção de esporos. 

 

 

Figura 4.4 Inóculo em meio inclinado do micro-organismo Aspergillus niger. 

 

 A Tabela 4.3 mostra os valores dos parâmetros utilizados na FSm com 

monitoramento do pH para os fungos Trichoderma sp. e A. niger. 
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Tabela 4.3. Parâmetros fixados na FSm do bagaço de cana com monitoramento 

do pH para os fungos Trichoderma sp. e A. niger 

Variável Trichoderma sp. A. niger 

Temperatura (oC) 30 30 

pH iniciala 5,0 5,0 

Massa de resíduo (g.L-1) 21 21 

Cesp (esporos.mL-1) 1×105 5×105 

  apH inicial medido após a inoculação (tempo zero). 

 

 Na Figura 4.5 apresenta-se a variação do pH em função do tempo para a 

fermentação submersa do bagaço de cana para os micro-organismos A. niger e 

Trichoderma sp.  
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Figura 4.5. Variação do pH durante a  fermentação submersa do bagaço de cana 

  

 Observa-se na Figura 4.5 uma baixa variabilidade do pH durante o tempo 

de fermentação, seu valor permaneceu no intervalo de 4,8 a 5,2 mostrando a 

estabilidade do processo para os dois micro-organismos. 

 A Figura 4.6 mostra os resultados de AE da celulase obtidos na 

fermentação submersa do bagaço de cana de açúcar para os dois fungos 

estudados.  
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Figura 4.6. Variação temporal de AE da celulase na FSm do bagaço de cana com 

monitoramento do pH 

 

 A partir da Figura 4.6 verifica-se que a fermentação novamente alcançou 

baixas atividades de celulases à exemplo da primeira fermentação, tanto para o 

Trichoderma sp. quanto para o A. niger. 

 FLACHNER & RÉCZEY (2004) examinaram a produção de β-glicosidase 

em quatro espécies de Aspergillus onde algumas condições de fermentação 

foram testadas e comparadas com as produzidas por Trichoderma reesei. Foi 

observado que espécies de Aspergillus podem produzir β-glicosidase com melhor 

produtividade e capacidade de hidrolisar a celobiose do que as produzidas por 

Trichoderma reesei sendo, assim, importantes para a obtenção de glicose 

(AGUIAR FILHO, 2008). 

 A baixa produção de celulases para os dois micro-organismos estudados 

torna necessário o aprimoramento na FSm, desta maneira optou-se pela 

modificação da fermentação pela adição de Tween 80 como indutor na produção 

enzimática, além da injeção de ar para suprir a necessidade de oxigênio do fungo. 
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4.2.3 Fermentação submersa aerada e com Tween 80 

 

 Considerando que os resultados de AE da celulase não apresentaram-se 

satisfatórios, levantou-se a hipótese da necessidade de aeração no processo 

fermentativo, pois os processos de fermentação submersa comumente 

apresentam problemas de transferência de massa e oxigênio. 

 Primeiramente, optou-se pela não utilização de aeração no processo, pois 

segundo a literatura há relatos da produção de celulases sem o uso da mesma 

(ADSUL et al., 2004; AGUIAR FILHO, 2008). Por outro lado, o micro-organismo 

Trichoderma sp. é aeróbio obrigatório, apesar de haver relatos de sua existência 

em habitat com pressão parcial de oxigênio reduzida.  

 O fornecimento de oxigênio é tido como um dos fatores que regulam a 

formação de celulases, o qual ajustado em níveis ótimos favorece a formação das 

enzimas. Este efeito ainda depende do substrato utilizado e da morfologia do 

crescimento microbiano (KUBICEK & HARMAN, 1998).  

 É importante que o oxigênio seja mantido em um nível que seja suficiente 

para evitar limitações ou diminuição da respiração normal dos micro-organismos. 

A demanda de oxigênio pode variar de acordo com o micro-organismo e depende 

muito das condições utilizadas no processo, relacionando-se com variáveis como 

agitação, propriedades do meio e parâmetros específicos do fungo (MACIEL, 

2006).   

 Outra modificação proposta foi a utilização de Tween 80 como um indutor 

na produção das enzimas. O Tween 80 é um surfactante não-iônico que 

supostamente auxilia na excreção de enzimas, aumentando o rendimento do 

processo. 

 PARDO (1996) estudando o efeito de surfactantes na produção de 

celulases por Nectria catelinensis constatou que os melhores níveis de celulases 

obtidos ocorreram utilizando Tween 80 (1,7mM) como indutor na produção destas 

enzimas. 

 Para avaliar a influência da aeração sobre a produção enzimática de 

celulases um aparato de aeração, conforme item 3.5, foi acoplado a um dos 

fermentadores com uma vazão de 1,5 L.min-1 (2,14 vvm).  
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 Deste modo, na terceira fermentação submersa, os parâmetros avaliados 

foram a aeração e a adição de Tween 80 (1%). O substrato utilizado foi o bagaço 

de cana sem tratamento e o micro-organismo foi apenas o Trichoderma sp. A 

Tabela 4.4 apresenta os valores utilizados para as variáveis, considerando as 

fermentações realizadas para testar a aeração e o uso do Tween 80. 

 

Tabela 4.4. Parâmetros fixados na FSm do bagaço de cana com aeração e com 

adição de Tween 80 para o fungo o Trichoderma sp. 

Variável Aerado Tween 80 

Temperatura (oC) 30 30 

Vazão de ar (vvm) 2,14 - 

pH iniciala 5,0 5,0 

Massa de resíduo (g.L-1) 21 21 

Cesp (esporos.mL-1) 1×105 1×105 

apH inicial medido após a inoculação (tempo zero). 

 

 Em ambas as fermentações foi monitorado o pH como apresentado na 

Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Variação temporal do pH na FSm aerada e com Tween 80 do bagaço de 

cana com Trichoderma sp. 

 

 Observando-se a Figura 4.7 é possível notar um aumento crescente e 

significativo no pH a partir de 72 horas de fermentação com aeração, apesar do 
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tamponamento do caldo fermentativo. Dada esta variação inesperada do pH, 

atribuiu-se a possibilidade de que a solução de KOH 33% (m/m), na qual o ar era 

borbulhado, poderia estar sendo arrastada para o interior do fermentador.  

 Durante esta fermentação o crescimento do micro-organismo foi facilmente 

notado, visto que sua aparência modificou-se significativamente durante a 

fermentação. Por volta do terceiro dia de fermentação as hifas haviam crescido 

consideravelmente sobre as paredes do erlenmeyer e na mangueira de aeração. 

Entretanto, nos dia seguintes as hifas aparentemente morreram não sendo 

possível visualizá-las. 

 Conforme a Figura 4.7, observa-se que o pH sofreu uma variação 

considerável no ensaio aerado a partir do terceiro dia de fermentação, 

ultrapassando a neutralidade após o quarto dia, alcançando valores superiores a 

8. Desta forma, os níveis elevados do pH (superiores a 7,0) podem ter 

prejudicado o crescimento e a permanência do fungo na fermentação. No ensaio 

fermentativo sem aeração que continha a solução Tween 80, por sua vez, o pH 

permaneceu estável. 

 A Figura 4.8 apresenta os valores de atividade enzimática da celulase 

obtidos na FSm do bagaço de cana sem tratamento para o Trichoderma sp. com 

aeração e sem aeração (com Tween 80). 
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Figura 4.8. Variação temporal de AE da celulase na FSm aerada e com Tween 80 do 

bagaço de cana com Trichoderma sp. 
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 Nota-se um pico de AE em 96 horas para o ensaio com aeração, 

alcançando um teor de 0,021 U.mL-1 ou 1,264 U.g-1, em termos de massa do 

substrato (em base seca). Desta forma pode-se concluir que para a fermentação 

submersa a aeração é um fator muito importante a ser considerado na produção 

das enzimas celulases, ainda que novamente, os níveis enzimáticos obtidos 

foram baixos em comparação com a literatura. 

 ZHANG et al. (2007), estudando o comportamento da produção de 

celulases com o fungo Trichoderma reesei Rut C-30, utilizaram um sistema de 

aeração com uma vazão de 0,5 L.min-1. Obtiveram em torno de 0,45 U.mL-1 em 

meio sintético contendo 5 g.L-1 de glicose e 5 g.L-1 de celulose. 

 Entretanto, o meio utilizado neste trabalho apresentou como fonte de 

carbono um resíduo real (bagaço de cana-de-açúcar) suplementado com uma 

solução nutriente, de forma que a disponibilidade do substrato ao micro-

organismo seja dificultada, tornando-se consequentemente mais difícil a obtenção 

níveis de AE elevados. 

 Durante a amostragem, com 96 h de fermentação verificou-se um intenso 

odor adocicado confirmando a liberação de açúcares e a presença das enzimas. 

Verifica-se que após 96 h de fermentação a AE teve um declínio drástico, 

podendo ter sido causada pelo aumento do pH (Figura 4.7), em que no período de 

120 h encontrava-se acima de 7,5. 

 O ensaio com a presença do Tween 80 não apresentou valores elevados 

de AE celulásica, de forma que nas condições utilizadas ele não atuou como um 

bom indutor na produção das enzimas como se esperava. 

 Segundo MENEZES et al. (1976) a atividade celulolítica de linhagens 

fúngicas, como Aspergillus niger, desenvolvidas em bagaço de cana foi superior 

às cultivadas em carboximetil celulose e papel de filtro, sugerindo que estas 

linhagens produzem a fração exoglicanase, uma vez que o bagaço é uma 

celulose in natura e não havia recebido qualquer tratamento químico, o que 

exigiria ação da fração pré-hidrolítica da exoglicanase antes de ser hidrolisada 

pelas outras frações endoglicanase e glicosidase (AGUIAR & MENEZES, 

2000). 
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4.2.4 Fermentação submersa aerada com substrato pré-tratado 

  

 Devido ao aumento considerável do pH na fermentação aerada a solução 

utilizada na filtração do ar foi modificada para água destilada, a fim de avaliar se o 

arraste de KOH foi responsável pelo aumento do pH no interior do fermentador.  

Por outro lado, o bagaço de cana foi submetido a tratamento alcalino oxidativo 

com peróxido de hidrogênio (1%) conforme a metodologia descrita no item 3.4. 

 A Tabela 4.5 exibe os parâmetros fixados na FSm aerada do bagaço de 

cana pré-tratado, apresentando as modificações em relação às fermentações 

anteriores. As variáveis foram as mesmas para cada micro-organismo, avaliando-

se o desempenho de cada fungo individualmente e a influência da aeração e do 

tratamento alcalino oxidativo do substrato. 

  

Tabela 4.5. Parâmetros fixados na FSm do bagaço de cana pré-tratado com H2O2 

(1%) com aeração para o Trichoderma sp. e Aspergillus niger 

Variável Valor 

Temperatura (oC) 30 

Vazão de ar (vvm) 2,14 

pH iniciala 5,0 

Massa de resíduo (g.L-1) 21 

Cesp (esporos.mL-1) 5×105 

         apH inicial medido após a inoculação (tempo zero). 

 

 A variação do pH durante a FSm aerada com bagaço de cana pré-tratado é 

apresentada na Figura 4.9 para os fungos Trichoderma sp. e A. niger.  
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Figura 4.9. Variação do pH na FSm aerada do bagaço de cana pré-tratado com H2O2 

(1%) para o Trichoderma sp. e Aspergillus niger em função do tempo 

 

 Na Figura 4.9 é possível verificar que o pH da fermentação com aeração do 

micro-organismo Trichoderma sp. variou em grandes proporções novamente, 

sendo que em 96 h de fermentação o pH já apresentava níveis acima de 7,0. Para 

o fungo A. niger o pH variou de maneira menos intensa, sendo que sua variação 

foi praticamente linear. Desta forma, conclui-se que na fermentação anterior a 

variação do pH não ocorreu devido ao arraste do KOH para o interior do 

erlenmeyer, mas provavelmente pelo próprio metabolismo do micro-organismo.  

 O perfil de atividade enzimática em função do tempo observado na FSm 

aerada com bagaço pré-tratado é ilustrado na Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Variação temporal da AE da celulase na FSm aerada do bagaço de cana 

pré-tratado com H2O2 (1%) para o Trichoderma sp. e Aspergillus niger 

 

 Na FSm aerada com bagaço de cana pré-tratado o resultado de AE para o 

Trichoderma sp. apresentou um aumento para 0,037 U.mL-1, o que corresponde a 

1,266 U.g-1 em 96 h. Comparando-se as atividades celulolíticas específicas em 

termos do volume o seu valor praticamente dobrou em relação à FSm aerada com 

substrato não tratado. Desta forma, é possível afirmar que, para o fungo 

Trichoderma sp.,  o tratamento alcalino oxidativo auxilia no aumento da produção 

enzimática. O micro-organismo Aspergillus niger alcançou resultados mais 

elevados com atividade enzimática máxima de 0,080 U.mL-1 ou 2,725 U.g-1 no 

tempo de 96 h, mostrando-se como um melhor produtor da enzima. A partir do 

tempo de 120 horas de fermentação ocorreu a redução da AE para ambos os 

fungos, provavelmente devido aos altos valores de pH. 

 ADSUL et al. (2004) realizando fermentações submersas em batelada com 

o fungo Trichoderma viride, testando diversos pré-tratamentos do bagaço de cana 

na produção de celulases e xilanases, obtiveram uma aumento na AE (FPase) de 

0,28 U.mL-1 com bagaço sem nenhum tipo de tratamento para 0,62 U.mL-1 

usando bagaço pré-tratado com H2O2 (10%), e ainda, realizando um 

branqueamento com NaClO2 o valor de atividade enzimática encontrado pelos 

autores foi de 0,88 U.mL-1. 
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 RODRIGUEZ-VAZGUES & DIAZCERVANTES (1994) compararam vários 

tratamentos químicos como hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de 

cálcio e peróxido de hidrogênio na eficiência do processo fermentativo, revelando 

que o melhor tratamento foi com NaOH, seguido por Ca(OH)2, NH4OH e H2O2. 

Bravo et al. (1994), citados por PANDEY et al., 2000b, utilizaram tratamento 

alcalino do bagaço de cana em três razões sólido-líquido antes da utilização como 

substrato na produção de proteína microbiana. O tratamento proporcionou um 

aumento significativo no crescimento fúngico em comparação com o bagaço não 

tratado. 

 KIM et al. (1997) estudando a produção de celulases e xilanases por 

Aspergillus niger em diferentes biorreatores, obtiveram uma produção de 34 U.g-1 

em FSm em frascos agitados com palha de arroz, o que corresponde a um valor 

de 0,68 U.mL-1. Os valores obtidos pelos autores em frascos agitados foram muito 

superiores aos encontrados na FSm aerada neste experimento, de forma que a 

agitação apresenta-se como uma alternativa em potencial na produção destas 

enzimas. 

 Além dos níveis de AE foi também monitorado o nível de açúcares 

redutores totais nesta fermentação, conforme Figura 4.11. 

 Trichoderma sp.

 Aspergillus niger
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Figura 4.11. Variação dos ART na FSm aerada do bagaço de cana pré-tratado com H2O2 

(1%) para o Trichoderma sp. e Aspergillus niger em função do tempo 
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 Para ambos os micro-organismos o valor máximo de ART encontrado foi 

no tempo de 96 h. Para o Trichoderma sp. houve um aumento a partir de 48 h 

mantendo-se mais elevado na faixa de tempo de 72 até 120 h, alcançando uma 

concentração de 0,772 g.L-1 e reduzindo-se posteriormente. Para o A. niger o 

comportamento dos açúcares foi similar, porém com maior intensidade, o qual 

apresentou um teor de 1,263 g.L-1 no tempo de 96 h de fermentação. 

 Confrontando estes resultados de ART com os de AE apresentados na 

Figura 4.10 é possível perceber que a liberação de açúcares redutores pelo meio 

está relacionada com a atividade enzimática, ou seja, a produção das enzimas 

causa a hidrólise da celulose presente no bagaço e libera açúcares redutores 

para o meio. Esta produção ocorre até 96 h, em seguida os açúcares começam a 

ser consumidos pelo micro-organismo como fonte de carbono para o 

desenvolvimento do mesmo. 

 

4.2.5 Fermentação submersa agitada com substrato pré-tratado 

  

 Na busca por maiores níveis de atividades celulásicas optou-se pela 

produção destas enzimas por FSm com agitação. Neste experimento ainda, foi 

estudada a produção de enzimas por uma cultura mista composta pelo micro-

organismos A. niger e Trichoderma sp., para avaliar a possibilidade de uma 

simbiose entre os fungos na produção de celulases. 

 As fermentações submersas foram conduzidas em frascos erlenmeyer de 

1000 mL, contendo 150 mL de solução nutriente de MANDELS & WEBER (1969) 

e agitada a uma rotação de 100 rpm em "shaker" à temperatura constante de 

30oC. A fonte de carbono para o fungo foi, novamente, o bagaço de cana 

submetido ao tratamento alcalino oxidativo. Na Tabela 4.6 encontram-se os 

parâmetros fixados na FSm agitada do bagaço de cana pré-tratado. 
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Tabela 4.6. Parâmetros fixados na FSm agitada do bagaço de cana pré-tratado 

com H2O2 (1%) para os fungos Trichoderma sp., Aspergillus niger e cultura mista 

Variável Valor 

Temperatura (oC) 30 

Agitação (rpm) 100 

pH iniciala 7,0 

Massa de resíduo (g.L-1) 21 

Cesp (esporos.mL-1) 5×105 

 

 A variação do pH durante a FSm agitada com bagaço pré-tratado é 

apresentada na Figura 4.12, demonstrando que o pH inicialmente permaneceu 

constante para todas as culturas. Decorridas 96 h de fermentação o valor do pH 

aumentou consideravelmente para as culturas mista e Trichoderma sp. 

alcançando valores superiores a 9, em seguida o pH de ambas as fermentações 

diminuiu estabilizando em 7 após 168 h. No caso do fungo A. niger não houve 

alterações no pH durante o experimento. Novamente, acredita-se que a alteração 

do pH do caldo fermentativo deva ter ocorrido devido ao metabolismo dos micro-

organismos, já que esta fermentação não foi aerada e nem adicionou-se nenhuma 

solução para controle de pH. 
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Figura 4.12. Variação do pH na FSm agitada do bagaço de cana pré-tratado com H2O2 

(1%) para o Aspergillus niger, Trichoderma sp. e cultura mista em função do tempo 
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 Os perfis de atividade enzimática em função do tempo observado na FSm 

agitada com bagaço de cana pré-tratado para os micro-organismos A. niger, 

Trichoderma sp. e para a cultura mista são ilustrados na Figura 4.13. 

0 24 48 72 96 120 144 168 192

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40
A

E
 c

e
lu

la
s
e
 (

U
.m

L
-1
)

Tempo (h)

 Aspergillus niger

 Trichoderma sp.

 Cultura Mista

  

Figura 4.13. Variação temporal da AE da celulase na FSm agitada do bagaço de cana 

pré-tratado com H2O2 (1%) para o Aspergillus niger, Trichoderma sp. e cultura mista 

 

 A partir da Figura 4.13 é possível verificar que os perfis cinéticos de AE da 

celulase apresentaram comportamentos similares, diferenciando-se apenas na 

sua intensidade. A atividade enzimática das três culturas permaneceu 

praticamente constante até um tempo de fermentação em torno de 120 h, e 

posteriormente aumentou alcançando os maiores níveis no tempo de 168 h para 

todas as fermentações. O Trichoderma sp. conduziu a maior produção de 

celulase alcançando uma atividade enzimática máxima de 0,265 U.mL-1 (12,915 

U.g-1), seguido pela cultura mista com 0,177 U.mL-1 (8,610 U.g-1) e A. niger com 

0,155 U.mL-1 (7,549 U.g-1). 

 Desta maneira, no tempo de 168 h na FSm agitada o Trichoderma sp. 

mostrou-se o micro-organismo com maior potencial de produção de celulases. O 

emprego de cultura mista não acarretou em um aumento relevante na atividade 

enzimática sendo aproximandamente 14% maior em relação à produção com A. 

niger, porém muito menor em comparação à produção com a cepa amazônica 

Trichoderma sp. do INPA. 
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 YANG et al. (2004) estudaram a utilização de cultura mista na FES com  

palha de arroz e  farelo de trigo na proporção de 1:9 e obtiveram uma atividade 

enzimática máxima de 5,64 U.g-1 para a cultura pura de Aspergillus niger. A 

cultura mista empregada pelos autores consistia dos fungos Trichoderma reesei, 

Aspergillus niger e Saccharomyces cerevisiae, porém ela apresentou resultados 

inferiores ao da fermentação com o A. niger. 

 Apesar de o tipo de fermentação utilizado por YANG et al. (2004) ser 

diferente da apresentada neste trabalho, os resultados foram semelhantes, visto 

que uma cultura pura apresentou produção enzimática superior à cultura mista. 

Os micro-organismos, entretanto, alternaram-se no que se refere à maior 

produção enzimática.  

 ADSUL et al. (2004) por FSm  em frascos agitados estudaram diversos 

tratamentos sobre o bagaço de cana, obtendo atividades enzimáticas de 0,31 

U.mL-1 com o fungo Penicillium janthinellum e 0,62 U.mL-1 com Trichoderma viride 

com tratamento alcalino oxidativo com H2O2 a 10%. 

 A FSm agitada alcançou teores enzimáticos muito superiores aos obtidos 

pelas outras FSm estudadas para todos os micro-organismos, mostrando-se a 

mais adequada na produção de celulases. Este tipo de fermentação submersa 

ainda possui a vantagem de menor suscetibilidade a contaminações, já que 

constitui um sistema fechado, ao contrário da FSm aerada. 

 

4.2.6 Comparação entre as fermentações submersas 

 

 A Figura 4.14 apresenta um comparativo entre as atividades enzimáticas 

máxima (AEmax) obtidas pelos diferentes tipos de fermentação submersa 

realizados utilizando-se o bagaço de cana como substrato. 
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Figura 4.14. Comparação entre as AEmax obtidas em cada uma das FSm com o bagaço 

de cana como substrato: (a) Trichoderma sp. sem pré-tratamento do substrato; (b) 

Trichoderma sp. com Tween 80; (c) Trichoderma sp. com aeração; (d) Trichoderma sp. 

com aeração e pré-tratamento alcalino oxidativo do substrato; (e) Trichoderma sp. com 

agitação e pré-tratamento alcalino oxidativo do substrato; (f) A. niger sem pré-tratamento 

do substrato; (g) A. niger com aeração e pré-tratamento alcalino oxidativo do substrato; 

(h) A. niger com agitação e pré-tratamento alcalino oxidativo do substrato e (i) Cultura 

Mista com agitação e pré-tratamento alcalino oxidativo do substrato 

 

 Observando-se a Figura 4.14 conclui-se que a adição do Tween 80 como 

um indutor na produção enzimática não influenciou na produção enzimática, 

conforme o experimento (b).  

 A aeração mostrou ser um parâmetro de suma importância na obtenção 

das celulases, aumentando a sua produção para ambos os micro-organismos, 

ensaios (c), (d) e (g). A utilização da aeração juntamente com o bagaço de cana 

pré-tratado na FSm, forneceu uma atividade de cerca de 7,4 vezes maior em 

relação ao ensaio não aerado. Para o fungo A. niger o aumento ocorreu na ordem 

de 8,0 vezes. No caso do A. niger não realizou-se nenhum ensaio com bagaço 

sem tratamento, sendo possível afirmar apenas que o aumento de atividade 

enzimática deveu-se a ambos fatores, aeração e tratamento alcalino oxidativo do 

bagaço de cana. 
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 Os experimentos com agitação foram, evidentemente, os que resultaram 

nos maiores níveis enzimáticos tanto para o fungo Trichoderma sp. (e), quanto 

para o A. niger (h), mostrando-se mais eficaz que a aeração. 

 O emprego de cultura mista (i) não levou a um aumento considerável na 

AE, apesar de ter superado os níveis obtidos pela cultura de A. niger, a 

quantidade de celulase produzida foi muito inferior à obtida pelo Trichoderma sp. 

  

4.3 Fermentação em Estado Sólido (FES) 

  

 Neste item, são apresentados os resultados obtidos pela FES como uma 

alternativa à FSm na produção de celulases visando o aumento nos níveis destas 

enzimas, para isto foram utilizados planejamentos experimentais como ferramenta 

na avaliação dos processos. 

 

4.3.1 Avaliação do pH e umidade em FES para o Trichoderma sp. 

 

 A FES tem sido citada em diversos trabalhos como um processo atrativo na 

produção de celulases, principalmente reduzindo os custos fermentativos devido 

aos baixos custos de investimento e operação (DESCHAMPS et al., 1985; XIA & 

CEN, 1999; JABASINGH & NACHIYAR, 2011). 

No estudo do processo fermentativo em estado sólido do Trichoderma sp. 

foi utilizado um planejamento fatorial do tipo 22 completo, com uma quadruplicata 

no ponto central. A metodologia de superfície de resposta foi utilizada para avaliar 

a influência do pH inicial do meio e a umidade sobre a produção de celulases por 

FES. 

Considerou-se neste caso a umidade em termos de proporção 

sólido:líquido (m/v), pois devido à porosidade e o elevado grau de retenção de 

água no bagaço de cana foi necessária a utilização de teor de água acima de 

100%, tornando mais conveniente a utilização da relação sólido:líquido como a 

variável do processo.  

Desta forma, os parâmetros avaliados foram: pH inicial (X1) e proporção 

sólido-líquido (X2) sobre a AE da celulases (Y). O comportamento do sistema foi 
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ajustado segundo o seguinte modelo de regressão linear apresentado na 

Equação (02): 

 

21122211 .X.Xb.Xb.XbaY   
(02) 

Onde: 

Y = Resposta predita da AEcelulase(U.mL-1); 

a = Intercepto da reta;  

b1 e b2 = Coeficientes lineares das variáveis X1 e X2; 

b12 = Coeficiente de interação entre  as duas variáveis. 

 

Neste planejamento utilizou-se o bagaço de cana pré-tratado com H2O2 

(1%) como fonte de carbono, sendo a massa de sólido em cada ensaio 1,0 g. A 

concentração inicial de esporos do micro-organismo utilizada foi de 1×107 

esporos.g-1 e a temperatura foi mantida constante em 30 oC. A fermentação 

decorreu por um período de 144 h em frascos erlenmeyer de 250 mL, sendo 

posteriormente submetida à extração das enzimas conforme o item 3.6. 

 A Tabela 4.7 apresenta os níveis utilizados para as variáveis avaliadas no 

planejamento experimental. 

 

Tabela 4.7. Especificação dos níveis das variáveis avaliadas no planejamento 

completo 22 da FES com Trichoderma sp. 

Variáveis 
Níveis 

(-1) 0 (+1) 

Proporção sólido-líquido (P) 1:5 1:7 1:9 

pHinicial 3 5 7 

 

 Um planejamento similar foi realizado anteriormente com a mesma 

variação de pHinicial, porém com uma faixa de umidade mais baixa, sendo que o 

nível (-1) continha 1:1 e o nível (+1) 1:3 de massa de resíduo. Entretanto, a 

umidade foi muito baixa impossibilitando o desenvolvimento do micro-organismo, 

consequentemente não resultando em nenhuma produção enzimática. Desta 
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maneira, foi necessário aumentar consideravelmente a umidade do meio 

fermentativo. 

 Segundo GERVAIS et al. (2003), na FES, a quantidade de água presente 

no meio é função da capacidade de retenção da fase sólida, sendo que esta 

quantidade deve ser suficiente para o desenvolvimento dos micro-organismos 

sem destruir a estrutura sólida ou reduzir a porosidade do substrato ou do 

suporte. 

 Na Tabela 4.8, observa-se a matriz do planejamento, com as variáveis nas 

suas formas codificadas e reais, e os resultados obtidos de atividade enzimática 

da celulase (AE) após o processo fermentativo (144 h).  

 

Tabela 4.8. Matriz do planejamento 22 completo da FES com Trichoderma sp. no 

bagaço de cana pré-tratado 

Ensaio 
Variáveis AEmédia 

P (X1) pH (X2) (U.mL-1) (U.g-1) 

1 1:5 (-1) 3 (-1) 0,052 0,908 

2 1:9 (+1) 3 (-1) 0,088 1,517 

3 1:5 (-1) 7 (+1) 0,058 1,002 

4 1:9 (+1) 7 (+1) 0,157 2,695 

5 1:7 (0) 5 (0) 0,063 1,098 

6 1:7 (0) 5 (0) 0,057 0,994 

7 1:7 (0) 5 (0) 0,058 1,003 

8 1:7 (0) 5 (0) 0,056 0,971 

 

 Observa-se na Tabela 4.8 que o melhor resultado obtido ocorreu no ensaio 

4, que corresponde a uma proporção sólido-líquido de 1:9 e pH 7,0, alcançando 

uma AE média de 0,167 U.mL-1 ou 2,695 U.g-1. 

 A estimativa dos efeitos principais e de interação entre as variáveis para o 

planejamento são apresentadas na Tabela 4.9, juntamente com os valores 

obtidos para o erro padrão, p-valor, valores dos coeficientes das variáveis no 

modelo, coeficiente de determinação do modelo R2 com um nível de significância 

(α=0,05). Os valores destacados em negrito e itálico indicam que o efeito é 

significativo para o intervalo de confiança de 95% (p-valor < 0,05).  
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Tabela 4.9. Estimativa dos efeitos para AEcelulase para o planejamento 22 completo 

da FES com Trichoderma sp. 

Variável p-valor Coeficiente Erro 

Intercepto 0,000 0,074 0,001 

P 0,000 0,033 0,002 

pH 0,001 0,019 0,002 

P x pH 0,002 0,016 0,002 

R2 = 0,790 

 

 Observando-se a estimativa dos efeitos, conforme a Tabela 4.9, para este 

planejamento verifica-se que dentre as variáveis estudadas todas mostraram-se 

significativas. A proporção sólido-líquido (P), o pH inicial da solução nutriente, 

bem como a interação entre as duas variáveis possuem influência positiva na 

produção de celulases pelo micro-organismo Trichoderma sp., dentro do intervalo 

de confiança de 95%.  

 O nível de significância destas variáveis pode ser observado pelo Gráfico 

de Pareto indicado na Figura 4.15, o qual apresenta a razão entre o valor 

estimado do efeito e seu erro padrão. 

 

9,878

11,571

20,790

p=,05

P x pH

pH

P

 

Figura 4.15. Gráfico de Pareto para o modelo obtido no planejamento 22 completo da 

FES com Trichoderma sp. 
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 Pela Figura 4.15 é possível verificar que a proporção sólido-líquido (P) é a 

variável que possui maior infuência, seguida do pH inicial e da interação 

sinergética das variáveis, pois graficamente encontram-se à direita da linha 

tracejada. Estes parâmetros têm influência positiva sobre a produção de 

celulases, indicando que caso haja um aumento no valor de P e do pH a produção 

enzimática tende a aumentar, confirmando o maior resultado de AE obtido no 

ensaio 4 (R = 1:9 / pH 7,0). 

 A partir da análise de variância do sistema, realizando-se o teste F, 

apresentado na Tabela 4.10, e comparando-se o valor de F calculado com o F 

tabelado é possível afirmar se o modelo proposto é válido e se os parâmetros da 

equação se ajustam ao dados experimentais, caso Fcalc > Ftab. A falta de ajuste 

baseia-se no erro puro (erros aleatórios), neste caso, se Ffaltaajuste for menor que 

Ftab a falta de ajuste não é significativa e a regressão linear proposta é adequada 

para ajustar os pontos experimentais de forma satisfatória. 

 O valor tabelado de F para um intervalo de confiança de 95% e com os 

graus de liberdade é Fregressão(3;4;0,05) = 6,59 e Ffaltadeajuste(1;3;0,05) = 10,13 para 

a regressão e para a falta de ajuste, respectivamente (BARROS NETO et al., 

2010). 

 

Tabela 4.10. Análise de variância obtida para o planejamento 22 completo da FES 

com Trichoderma sp. para AEcelulase 

Fonte de Variação SQ GL MQ Fcalc 

Regressão 0,006885 3 0,002295 5,0145 

Resíduo 0,001831 4 0,000458 
 

Falta de Ajuste 0,001799 1 0,001799 173,4690 

Erro Puro 0,000031 3 0,000010  

Total 0,008715 7   

  

Observando-se a Tabela 4.10 nota-se que para a regressão o Fcalc < Ftab, 

ao passo que para a falta de ajuste, verifica-se que esta é significativa, pois Fcalc é 

consideravelmente maior que Ftab, assim o modelo linear proposto não é válido. 

Entretanto, apesar da não validação do modelo e do baixo coeficiente de 

determinação do modelo (R2 = 0,790), é possível avaliar a influência do pHinicial e 
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da proporção sólido-líquido sobre a AE das celulases a partir da sua superfície de 

resposta, indicando a direção a ser tomada numa próxima etapa. 

 Na Figura 4.16 é apresentada a superfície de resposta para a FES por 

Trichoderma sp. com bagaço de cana pré-tratado com H2O2 (1%) obtido para a 

AE da celulase em função da proporção sólido-líquido e do pHinicial. 

 

Figura 4.16. Superfície de resposta da AE da celulase em função de P e do pHinicial para 

a FES do bagaço de cana pré-tratado com Trichoderma sp. 

  

 Pela superfície de resposta, apresentada na Figura 4.16, é possível notar 

que para valores mais altos de P e de pH obtêm-se valores de AE mais elevados. 

Deste modo, para uma maior produção de celulases as FES com o micro-

organismo Trichoderma sp. devem ser conduzidas em pH em torno de 7,0 e 

teores elevados de umidade. 

 LATIFIAN et al. (2007) por meio de metodologias de superfícies de 

resposta estudaram a produção de celulase por FES com farelo de arroz com dois 

micro-organismos do gênero Trichoderma sp., avaliando os parâmetros 

temperatura (25, 30 e 35 oC), umidade (40, 55 e 70%) e pH (4, 5 e 6). Verificaram 

que para o micro-organismo T. reesei QM9414 a máxima atividade enzimática da 

celulase obtida foi de 1,1635 U.g-1 observada no pH 5,0, umidade de 70% e 
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temperatura de 30oC. Para o micro-organismo T. reesei MCG77, a AE máxima 

encontrada foi de 2,314 U.g-1 no pH 5,0, umidade de 70% e temperatura de 30oC. 

Para ambos os fungos constataram que o pHinicial não foi significativo, na faixa 

estudada, entretanto a umidade foi um fator importante, a qual possuía uma 

influência positiva sobre a produção das enzimas. 

 Os resultados obtidos neste trabalho foram superiores aos de LATIFIAN et 

al. (2007), sendo que a AE máxima obtida no ensaio 4 foi de 2,695 U.g-1, 

demonstrando que a cepa nativa amazônica possui potencial de produção de 

celulases comparável às cepas mutantes como T. reesei QM9414 e MCG77. 

 

4.3.2 Avaliação do pH e Umidade em FES para o Aspergillus niger 

 

Para o micro-organismo Aspergillus niger, foi realizado o mesmo 

planejamento fatorial 22 completo com quadruplicata no ponto central, objetivando 

a otimização da FES com o bagaço de cana pré-tratado com H2O2 (1%). A 

concentração inicial de esporos do A. niger utilizada foi de 1×106 esporos.g-1, pois 

este fungo produziu uma concentração de esporos menor que o Trichoderma sp.. 

Tanto a temperatura quanto o tempo de fermentação foram os mesmos da FES 

anterior, 30 oC e 144 h, respectivamente.  

 À exemplo do Trichoderma sp., a FES realizada anteriormente com a faixa 

de proporção sólido-líquido mais baixa (1:1 a 1:3),  impossibilitou o 

desenvolvimento do micro-organismo A. niger, não havendo produção enzimática.  

A Tabela 4.11 apresenta os valores dos níveis utilizados para as variáveis 

avaliadas no planejamento experimental. 

 

Tabela 4.11. Especificação dos níveis das variáveis avaliadas no planejamento 

completo 22 da FES com Aspergillus niger 

Variáveis 
Níveis 

(-1) 0 (+1) 

Proporção sólido-líquido (P) 1:5 1:7 1:9 

pHinicial 3 5 7 
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 Na Tabela 4.12, observa-se a matriz do planejamento, com as variáveis 

nas suas formas codificadas e reais, e os resultados obtidos de atividade 

enzimática da celulase (AE) após o processo fermentativo.  

 

Tabela 4.12. Matriz do planejamento 22 completo da FES com Aspergillus niger 

no bagaço de cana pré-tratado 

Ensaio 
Variáveis AEmédia 

P (X1) pH (X2) (U.mL-1) (U.g-1) 

1 1:5 (-1) 3 (-1) 0,052 0,907 

2 1:9 (+1) 3 (-1) 0,064 1,108 

3 1:5 (-1) 7 (+1) 0,097 1,673 

4 1:9 (+1) 7 (+1) 0,098 1,695 

5 1:7 (0) 5 (0) 0,073 1,263 

6 1:7 (0) 5 (0) 0,075 1,298 

7 1:7 (0) 5 (0) 0,077 1,330 

8 1:7 (0) 5 (0) 0,081 1,413 

 

 A análise da Tabela 4.12, mostra que o melhor resultado de AE da celulase 

ocorreu no ensaio 4, que corresponde a uma proporção sólido-líquido de 1:9 e pH 

7,0 alcançando 0,098 U.mL-1 ou 1,695 U.g-1, e no ensaio 3 (com P de 1:5), o qual 

apresentou uma AE equivalente de 0,097 U.mL-1 ou 1,673 U.g-1. 

 Na Tabela 4.13 encontram-se a estimativa dos efeitos principais e de 

interação entre as variáveis para o planejamento com o A. niger. Os valores 

destacados em negrito e itálico indicam que o efeito é significativo para o intervalo 

de confiança de 95%, ou seja, seu p-valor deve ser menor 0,05.  
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Tabela 4.13. Estimativa dos efeitos para AEcelulase para o planejamento 22 

completo da FES com Aspergillus niger 

Variável p-valor Coeficiente Erro 

Intercepto 0,000 0,077 0,001 

P 0,124 0,003 0,002 

pH 0,000 0,020 0,002 

P x pH 0,191 -0,003 0,002 

R2 = 0,974 

 

 Observando-se a tabela de efeitos do planejamento para o A. niger, 

constata-se que apenas o pH é significativo, para um intervalo de confiança de 

95%. O Gráfico de Pareto indicado na Figura 4.17, mostra a influência dos 

parâmetros sobre a resposta da AE da celulase. 

 

-1,573

1,944

11,939

p=,05

P x pH

P

pH

 

Figura 4.17. Gráfico de Pareto para o modelo obtido no planejamento 22 completo da 

FES com Aspergillus niger 

  

 Analisando-se o Gráfico de Pareto é possível visualizar que o pH é a única 

variável significativa, pois encontra-se à direita da linha tracejada, ao passo que a 

umidade e a interação entre as variáveis não são significativos na faixa avaliada 

dos parâmetros. O ensaio 4 (p = 1:9/ pH 7,0) e o ensaio 3 (P = 1:5 / pH 7,0) 



86 

 

apresentaram as maiores atividades, de forma que, valores elevados de pH 

resultam em uma maior produção de enzimas, enquanto a proporção sólido-

líquido não mostrou-se tão importante para a produção de celulases com A. niger, 

ao contrário do Trichoderma sp. 

 A análise de variância pelo teste F é apresentada na Tabela 4.14, para os 

mesmos Fregressão(3;4;0,05) = 6,59 e Ffaltadeajuste(1;3;0,05) = 10,13 (BARROS NETO 

et al., 2010). 

 

Tabela 4.14. Análise de variância obtida para o planejamento 22 completo da FES 

com Aspergillus niger para AEcelulase  

Fonte de Variação SQ GL MQ Fcalc 

Regressão 0,001595 3 0,000532 49,5960 

Resíduo 0,000043 4 0,000011 
 

Falta de Ajuste 0,000003 1 0,000003 0,2207 

Erro Puro 0,000040 3 0,000013  

Total 0,001638 7   

  

 Segundo a Tabela 4.14, para a regressão o Fcalc > Ftab e possui uma razão 

Fcalc/Ftab maior que 4. Ademais, a falta de ajuste não é significativa, pois o seu 

valor calculado é inferior ao tabelado. Desta maneira, o modelo linear proposto é 

válido sendo possível escrever o modelo matemático empírico de AE em função 

das variáveis significativas. O coeficiente de correlação foi alto (R2 = 0,974), assim 

a função que representa o processo é dada pela Equação (03). 

 

pH0,0200,077)(U.mLAE 1 
 (03) 

 

 A superfície de resposta, mostrada na Figura 4.18, representa o modelo 

linear obtido para a AE da celulase em função da proporção sólido-líquido e do 

pHinicial para a FES do A. niger com bagaço de cana pré-tratado. 
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Figura 4.18. Superfície de resposta da AE da celulase em função de P e do pHinicial para 

a FES do bagaço de cana pré-tratado com Aspergillus niger 

  

 Na superfície apresentada na Figura 4.18, nota-se que para valores 

elevados de pH inicial, maiores AE de celulase são obtidos, enquanto a proporção 

sólido-líquido não afeta significativamente a produção enzimática por A. niger, 

nesta faixa estudada. Desta forma, o Aspergillus niger desempenha uma melhor 

produção de celulases com valores de pH nas proximidades de 7,0. 

 CHANDRA et al., (2007) estudando a produção de enzimas celulolíticas por 

FES com Aspergillus niger a partir de diferentes substratos lignocelulósicos 
obtiveram uma atividade enzimática máxima de 2,9 U.g-1 com farelo de trigo, 

seguido de 2,09 U.g-1 para o amendoim forrageiro, 1,62 U.g-1 para o farelo de 

arroz e 0,28 U.g-1 para a serragem, o pH inicial utilizado pelos autores foi de 5,0,  

sendo monitorado durante a fermentação. A solução nutriente utilizada foi o meio 

Czapek Dox suplementado com celulose. 

 O Aspergillus niger foi, desta maneira, capaz de produzir celulases 

utilizando o bagaço de cana submetido a tratamento alcalino oxidativo com 

peróxido de hidrogênio (1%) alcançando a maior AE de 0,98 U.mL-1 e 1,695 U.g-1 

em pH 7,0 e porporção sólido-líquido de 1:5 a 1:7. 
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 Estabelecendo uma comparação entre os dois micro-organismos 

estudados nas FES com o bagaço de cana tratado, verifica-se que o fungo 

amazônico Trichoderma sp. apresentou uma produção de celulases 

aproximadamente 60% superior ao A. niger, mostrando ser um fungo 

lignocelulolítico com grande potencial de produção destas enzimas. 

 

4.4 Comparação entre os tipos de fermentação 

  

 A Tabela 4.15 apresenta o resumo dos melhores resultados obtidos para 

cada tipo de fermentação e os parâmetros utilizados. É possível verificar que as 

fermentações submersas apresentaram atividades enzimáticas superiores aos 

obtidos por fermentação em estado sólido. 

 

Tabela 4.15. Resumo dos melhores resultados de AE da celulase obtidos por 

FSm e FES com bagaço de cana pré-tratado H2O2 (1%) 

Parâmetros 
Fermentação submersa (FSm) 

Trichoderma sp. Aspergillus niger 

Agitação (rpm) 100 100 

pHinicial 7,0 7,0 

Massa de resíduo (g.L-1) 21 21 

Temperatura (oC) 30 30 

AE (U.mL-1) 0,265 0,155 

AE (U.g-1) 12,915 7,549 

Tipo de Fermentação Fermentação em Estado Sólido (FES) 

Parâmetros Trichoderma sp. Aspergillus niger 

Proporção sólido:líquido (m/v) 1:9 1:9 

pHinicial 7,0 7,0 

Temperatura (oC) 30 30 

AE (U.mL-1) 0,167 0,098 

AE (U.g-1) 2,695 1,695 

 

 As maiores atividades enzimáticas obtidas por FSm ocorreram no 

experimento em frascos agitados, com bagaço de cana pré-tratado, tanto para o 
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fungo Trichoderma sp. quanto para o A. niger. Desta maneira, a agitação mostrou 

ser um parâmetro de fundamental importância nas FSm. 

 A agitação mostrou-se eficaz na dispersão de oxigênio no meio 

fermentativo, substituindo a aeração por borbulhamento satisfatoriamente. Além 

disso, a agitação possui algumas vantagens em relação à aeração, pois além de 

promover a homogeinização dos nutrientes, leva à uma menor incidência de 

contaminações. 

 O pré-tratamento alcalino oxidativo do bagaço de cana também mostrou-se 

importante na produção de enzimas celulolíticas, potencializando sua produção 

por ambos os micro-organismos tanto nas fermentações submersas quanto nas 

sólidas. 

 Na Figura 4.19 observa-se os melhores resultados de AE obtidos com cada 

micro-organismo para cada um dos tipos de fermentação utilizada. 

 

 

Figura 4.19. Comparação dos resultados de AE para o Trichoderma sp. e Aspergillus 

niger em cada tipo de fermentação 

 

 Verifica-se que, os resultados obtidos por FSm apresentaram maiores 

níveis de produção de celulases em relação a FES tanto para o Trichoderma sp. 

quanto para o A. niger. Os níveis de AE produzidos pelo Trichoderma sp. foram 
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maiores em ambos os tipos de fermentação, sendo que o seu valor foi em torno 

de 60% superiores aos níveis obtidos com Aspergillus niger. 

 Desta forma, é possível afirmar que a cepa de origem amazônica de 

Trichoderma sp., fornecido pelo INPA, é um bom produtor de celulases 

desenvolvendo-se tanto em fermentações submersas quanto em sólidas. 

 Apesar da obtenção de celulases pelos dois micro-organismos estudados 

por fermentações submersas agitada e aerada e também por fermentação em 

estado sólido, ainda é possível realizar uma otimização dos parâmetros dos 

processos e aumentar os teores enzimáticos. 

 No caso da FSm agitada ainda poderiam ser otimizados variáveis como: a 

velocidade de rotação, quantidade de substrato, fonte de nutrientes, etc. 

Similarmente para a FES, considerando-se que os parâmetros avaliados foram 

apenas a umidade (razão sólido-líquido) e o pH inicial, seria possível aumentar os 

níveis de celulases pela otimização destes parâmetros por meio de planejamentos 

experimentais mais complexos, além da avaliação de outras variáveis como 

temperatura, fontes de nutrientes, outros tipos de tratamento, etc. 

 

4.5 Hidrólise enzimática 

 

Realizada a produção de celulases por fermentações submersas e em 

estado sólido com os fungos Trichoderma sp. e Aspergillus niger, decidiu-se 

avaliar o potencial desta enzima na hidrólise enzimática do bagaço de cana pré-

tratado. 

Para a realização desta etapa utilizou-se a metodologia de superfície de 

resposta como ferramenta para a otimização do processo. Dois tipos de 

planejamento foram realizados, primeiramente um planejamento fatorial 

fracionário 24-1 foi utilizado para a triagem de variáveis. Em seguida um 

planejamento composto central rotacional foi aplicado para a obtenção de um 

modelo do processo. 

Duas enzimas foram utilizadas nesta etapa, a primeira foi produzida por 

FES pelo micro-organismo Trichoderma sp., a qual alcançou uma atividade 

enzimática de 0,162 U.mL-1, seu extrato bruto foi usado nos testes de hidrólise. A 
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segunda foi a enzima comercial SIGMA (EC 232-734-4), sendo diluída para 

obtenção da mesma atividade enzimática. 

Ambos os planejamentos foram utilizados tanto para a enzima produzida 

por fermentação em estado sólido (FES) quanto para a enzima comercial, de 

forma a estabelecer uma comparação entre as enzimas. 

 

4.5.1 Avaliação dos parâmetros na hidrólise enzimática do bagaço de 

cana-de-açúcar 

 

Na avaliação da influência dos parâmetros sobre a hidrólise enzimática do 

bagaço de cana pré-tratado, utilizou-se um planejamento fracionário 24-1 

estudando as seguintes variáveis: tempo de hidrólise (t), diluição da enzima (D), 

concentração de Tween 80 (C) e razão sólido-líquido do bagaço de cana (R). A 

Tabela 4.16 apresenta os níveis utilizados para as variáveis avaliadas nos 

planejamentos experimentais. Foi utilizado o mesmo tipo de planejamento para a 

hidrólise do bagaço de cana tanto com a enzima produzida pelo fungo como pela 

enzima comercial. 

 

Tabela 4.16. Especificação dos níveis das variáveis avaliadas no planejamento 

fatorial fracionário 24-1 da hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar. 

Variáveis 
Níveis 

(-1) 0 (+1) 

Tempo de hidrólise - t (min) 30 60 90 

Diluição da enzima - D (v/v) 0,33 0,66 1,0 

Concentração de Tween 80 - C (%) 0 0,5 1,0 

Razão sólido-líquido - R (g.L-1) 10 20 30 

 

O tempo de hidrólise (t) foi baseado na determinação de AE em papel filtro, 

conforme GHOSE (1987), a qual utiliza o tempo de 60 minutos, de forma que 

utilizou-se este como nível central no planejamento. A diluição da enzima (D) foi 

avaliada com o intuito de estudar a possibilidade de economizar o extrato 

enzimático, fator que afeta consideravelmente o custo do processo. A razão 
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sólido-líquido (R) foi variada para obter a quantidade de sólido utilizada por ensaio 

na hidrólise, o fator limitante é a sua concentração máxima, a qual apresenta 

consistência muito elevada para valores maiores que os utilizados. Avaliou-se 

também a influência da adição do surfactante Tween 80 (C) na hidrólise, visto que 

a literatura cita a melhoria de processos de hidrólise pela sua utilização. 

Segundo ERIKSSON et al. (2002) uma alta conversão de celulose em 

açúcares fermentescíveis requer uma alta carga enzimática, deixando o processo 

pouco viável economicamente. A adição de surfactantes potencializa a hidrólise 

enzimática, entretanto os mecanismos do aumento da conversão enzimática pela 

adição de surfactantes é desconhecido. 

A adição de surfactantes durante a hidrólise pode modificar propriedades 

na superfície da celulose e minimizar a adsorção irreversível das celulases sobre 

a celulose. Os surfactantes não-iônicos, classe na qual se enquadra o Tween 80, 

são tidos como os mais adequados na melhoria da hidrólise da celulose (SUN & 

CHENG, 2002). 

Na Tabela 4.17, observa-se a matriz do planejamento, com as variáveis 

nas suas formas codificadas e reais, e os resultados obtidos de atividade 

enzimática da celulase para a enzima proveniente da fermentação em estado 

sólido (AEFES) e para a enzima comercial (AEEC) obtidos na hidrólise do bagaço 

de cana pré-tratado. 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 4.17, verifica-se que o 

ensaio 8, nível superior (+1) para todas as variáveis, resultou nos melhores 

resultados para ambas enzimas. Neste ensaio obtiveram-se valores de atividade 

enzimática 0,324 U.mL-1 e 0,362 U.mL-1 para as enzimas por FES e comercial, 

respectivamente. Observando-se os ensaios 9 a 12, a quadruplicata no ponto 

central, nota-se que as atividades enzimáticas não variam de maneira expressiva, 

indicando uma boa repetibilidade entre os resultados dos ensaios. 
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Tabela 4.17. Matriz do planejamento 24-1 com quadruplicata no ponto central com 

os valores codificados e reais. 

Ensaio 
Variáveis Respostas 

t D C R AEFES (U.mL-1) AEEC (U.mL-1) 

1 -1 (30) -1 (0,33) -1 (0) -1 (10) 0,063 0,074 

2 +1 (90) -1 (0,33) -1 (0) +1 (30) 0,095 0,127 

3 -1 (30) +1 (1,0) -1 (0) +1 (30) 0,179 0,321 

4 +1 (90) +1 (1,0) -1 (0) -1 (10) 0,179 0,238 

5 -1 (30) -1 (0,33) +1 (1 %) +1 (30) 0,103 0,122 

6 +1 (90) -1 (0,33) +1 (1%) -1 (10) 0,087 0,076 

7 -1 (30) +1 (1,0) +1 (1 %) -1 (10) 0,173 0,216 

8 +1 (90) +1 (1,0) +1 (1%) +1 (30) 0,324 0,362 

9 0 (60) 0 (0,66) 0 (0,5 %) 0 (20) 0,165 0,192 

10 0 (60) 0 (0,66) 0 (0,5 %) 0 (20) 0,168 0,187 

11 0 (60) 0 (0,66) 0 (0,5 %) 0 (20) 0,173 0,179 

12 0 (60) 0 (0,66) 0 (0,5 %) 0 (20) 0,162 0,187 

 

 A estimativa dos efeitos principais para o planejamento fracionário são 

apresentadas na Tabela 4.18, juntamente com os valores obtidos para o erro 

padrão, p-valor e valores dos coeficientes das variáveis no modelo para um nível 

de significância (α=0,05). Os valores destacados em negrito e itálico indicam que 

o efeito é significativo para o intervalo de confiança de 95% (p-valor < 0,05).  

Tabela 4.18. Estimativa dos efeitos do planejamento fracionário 24-1 para a 

hidrólise enzimática do bagaço para as enzimas FES e EC. 

 
Enzima FES (AEFES) Enzima Comercial (AEEC) 

 
p-valor Coeficiente Erro p-valor Coeficiente Erro 

Intercepto 0,000 0,156 0,008 0,000 0,190 0,006 

t 0,082 0,021 0,010 0,245 0,009 0,007 

D 0,000 0,063 0,010 0,000 0,092 0,007 

C 0,075 0,022 0,010 0,778 0,002 0,007 

R 0,046 0,025 0,010 0,001 0,041 0,007 

 R2 = 0,881   R2 = 0,968   
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 Na Tabela 4.18 é possível verificar que os planejamentos para ambas as 

enzimas obtiveram comportamento similar no que se refere às variáveis 

significativas sobre o processo de hidrólise do bagaço. 

 As variáveis, diluição da enzima (D) e razão sólido-líquido (R) são as 

variáveis significativas para ambas as enzimas, ao passo que as variáveis tempo 

de hidrólise e concentração de Tween 80 não exerceram influência significativa 

sobre o processo. A partir dos valores dos coeficientes verifica-se que as 

variáveis D e R influenciam positivamente sobre a resposta (AE), ou seja, 

aumentando o valor destes parâmetros maiores teores enzimáticos serão obtidos. 

 Nota-se que o valor do coeficiente de correlação (R2) do planejamento com 

a enzima comercial foi mais elevado que o da enzima produzida por FES, isto 

pode ter ocorrido devido ao fato da utilização do extrato enzimático bruto, sem 

purificação, tornando-o menos homogêneo que a enzima comercial. 

 A significância destas variáveis pode ser visualizada pelo Gráfico de Pareto 

indicado na Figura 4.20. 

 

Figura 4.20. Gráfico de Pareto obtido no planejamento 24-1 da hidrólise do bagaço de 

cana para: (a) FES; (b) EC. 

 

A partir da Figura 4.20 é possível verificar que as variáveis diluição da 

enzima (D) e razão sólido-líquido (R) foram significativas para os dois 

planejamentos com os dois tipos de enzima, dado o fato que estas variáveis 

ultrapassam o nível de significância de 0,05, indicado pela linha tracejada vertical. 
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Observa-se que o parâmetro D é mais expressivo, entretanto todas as variáveis 

agregam influência positiva sobre o processo variando em intensidade. 

Planejamentos fracionários são utilizados apenas para a triagem de 

variáveis não sendo aplicados para a obtenção de modelos, entretanto é possível 

estabelecer superfícies de resposta para indicar a direção a ser tomada nos 

próximos experimentos, a Figura 4.21 apresenta as superfícies de resposta do 

planejamento fracionário 24-1 para a AE em função das variáveis significativas D e 

R. 

 

Figura 4.21. Superfície de resposta da atividade enzimática obtido no planejamento 24-1 

da hidrólise do bagaço de cana para: (a) FES e (b) EC. 

 

As superfícies na Figura 4.21 mostram comportamentos similares para as 

duas enzimas, indicando que aumentando-se a razão sólido-líquido e extratos 

enzimáticos mais concentrados, ou seja, maiores valores de D maiores atividades 

enzimáticas serão obtidas. 

Dentre as variáveis avaliadas no planejamento é possível afirmar que a 

razão sólido-líquido (R) do bagaço de cana e a diluição da enzima (D) são os 

fatores predominantes que afetam o processo. Apesar de as variáveis 

concentração de Tween 80 (C) e tempo de hidrólise (t) não terem sido 

significativas, no intervalo de confiança de 95%, as mesmas possuem influência 

positiva na produção de celulases. Este fato é evidenciado pela maior 

produtividade no ensaio 8, nível (+1) de todas as variáveis. 
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ERIKSSON et al. (2002) avaliando diferentes tipos de surfactantes no 

mecanismo de hidrólise enzimática da lignocelulose averiguaram que os 

surfactantes não-iônicos foram os mais efetivos, incluindo o Tween 20 e 80. 

Desta maneira realizou-se um delineamento composto central rotacional 

(DCCR) para aprofundar na avaliação das variáveis significativas D e R e buscar 

uma otimização do processo. 

 

4.5.2 Otimização das condições da hidrólise enzimática do bagaço de 

cana-de-açúcar 

 

No planejamento DCCR utilizou-se como substrato o bagaço de cana-de-

açúcar pré-tratado com H2O2. Os parâmetros fixados foram a concentração de 

Tween 80, apontada como não significativa pelo planejamento fracionário 24-1, no 

nível inferior, ou seja, zero (sem Tween 80) e o tempo de hidrólise foi mantido em 

60 min, sabendo-se que a metodologia de determinação de atividade enzimática 

da celulase utiliza este tempo como padrão. Novamente o mesmo planejamento 

foi aplicado às duas enzimas, celulase proveniente da FES e a celulase 

comercial. 

As variáveis estudadas no delineamento composto central rotacional foram 

desta forma, a diluição da enzima (D) e a razão sólido-líquido do bagaço (R), nas 

quais os níveis utilizados são apresentados na Tabela 4.19. 

 

Tabela 4.19. Especificação dos níveis das variáveis avaliadas no planejamento 

DCCR da hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar. 

Variáveis 
 Níveis  

(-1,414) (-1) 0 (+1) (+1,414) 

Diluição da enzima - D (v/v) 0,5 0,57 0,75 0,93 1 

Razão sólido-líquido - R (g.L-1) 20 22,9 30 37,1 40 

 

A Tabela 4.19 mostra que o maior nível (+1,414) para a diluição da enzima 

tem o valor de 1, ou seja, a solução enzimática sem nenhuma diluição. Pelo 

planejamento 24-1 (Tabela 4.16) nota-se que aumentando a concentração da 
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enzima deverá ocorrer um aumento na AE, entretanto considerando-se que a 

solução enzimática produzida por FES foi o próprio extrato bruto, não é possível 

aumentar sua concentração. A variável razão sólido-líquido do bagaço também 

possui um limitante, já que não foi possível acrescentar quantidades superiores a 

40 g.L-1. 

A Tabela 4.20 apresenta a matriz do planejamento em termos de suas 

variáveis codificadas e reais, bem como os resultados de atividade enzimática 

obtidos para cada uma das enzimas estudadas. Neste planejamento foi realizada 

uma quadruplicata no ponto central. 

 

Tabela 4.20. Matriz do planejamento DCCR com quadruplicata no ponto central 

em seus valores codificados e reais. 

Ensaio 
Variáveis Respostas 

D R AEFES (U.mL-1) AEEC (U.mL-1) 

1 -1 (0,57) -1 (22,9) 0,127 0,176 

2 +1 (0,93) -1 (22,9) 0,181 0,340 

3 -1 (0,57) +1 (37,1) 0,146 0,235 

4 +1 (0,93) +1 (37,1) 0,214 0,372 

5 0 (0,75) 0 (30) 0,146 0,278 

6 0 (0,75) 0 (30) 0,144 0,297 

7 0 (0,75) 0 (30) 0,144 0,300 

8 0 (0,75) 0 (30) 0,146 0,278 

9 -1,414 (0,50) 0 (30) 0,103 0,179 

10 +1,414 (1,00) 0 (30) 0,171 0,375 

11 0 (0,75) -1,414 (20) 0,125 0,219 

12 0 (0,75) +1,414 (40) 0,171 0,294 

 

Observando-se a Tabela 4.20, verifica-se que para a enzima produzida por 

FES obteve-se o melhor resultado no ensaio 4, correspondente aos níveis (+1) 

para D e R, com AE de 0,214 U.mL-1, seguida pelos ensaios 2, 10 e 12. Para a 

enzima comercial os ensaios 4 e 10 apresentaram resultados similares de 0,372 

U.mL-1 e 0,375 U.mL-1. De uma maneira geral, as atividades enzimáticas da 

enzima comercial mostraram-se superiores para todos os ensaios. 
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Apesar da obtenção de menores atividades enzimáticas na hidrólise 

utilizando-se a enzima produzida nas FES em relação à enzima comercial ainda 

podem haver vantagens no uso destas enzimas. A utilização de enzimas 

produzidas com substratos residuais, como por exemplo o bagaço de cana, além 

da produção por fermentação em estado sólido, a qual necessita de um menor 

controle operacional, resultam numa matéria-prima de baixo custo justificando a 

utilização das mesmas. 

 A estimativa dos efeitos principais para o planejamento DCCR são 

apresentadas na Tabela 4.21, com seus respectivos valores de erro padrão, p-

valor, valores dos coeficientes das variáveis, na qual os valores destacados em 

negrito e itálico são significativos para o intervalo de confiança de 95%. 

 

Tabela 4.21. Estimativa dos efeitos do planejamento DCCR para a hidrólise 

enzimática do bagaço para as enzimas FES e EC. 

 
Enzima FES (AEFES) Enzima Comercial (AEEC) 

 
p-valor Coeficiente Erro p-valor Coeficiente Erro 

Intercepto 0,000 0,145 0,001 0,000 0,288 0,006 

D (L) 0,000 0,027 0,001 0,000 0,073 0,004 

D (Q) 0,028 0,003 0,001 0,696 -0,002 0,005 

R (L) 0,000 0,014 0,001 0,009 0,025 0,004 

R (Q) 0,001 0,008 0,001 0,078 -0,012 0,005 

D x R 0,023 0,003 0,001 0,334 -0,007 0,006 

 R2 = 0,857   R2 = 0,982   

 

A partir da Tabela 4.21 verifica-se que a estimativa para os efeitos 

apresentou diferenças entre os resultados obtidos para cada enzima. A hidrólise 

com a enzima FES indica que todos os parâmetros são significativos, incluindo os 

termos lineares e quadráticos de D e R, bem como da interação entre si, para o 

intervalo de confiança de 95%.  

Para a enzima comercial os termos lineares D e R também foram 

significativos, à exemplo da enzima FES, entretanto os termos quadráticos e a 
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interação entre as variáveis não exerceram influência sobre o processo, assim 

como pode ser observado pelo p-valor. Ambos os planejamentos apresentaram 

coeficientes de correlação elevados (R2 = 0,857 e R2 = 0,982). 

A partir do Gráfico de Pareto é possível visualizar as variáveis significativas 

para o planejamento DCCR conforme a Figura 4.22. 

 

 

Figura 4.22. Gráfico de Pareto obtido no planejamento DCCR da hidrólise do bagaço de 

cana para: (a) FES; (b) EC. 

 

A análise da Figura 4.22 mostra que a variável de maior influência sobre o 

processo é o termo linear D para ambas as enzimas. No caso da enzima FES 

todas as variáveis são significativas, já para a enzima comercial apenas os termos 

lineares da razão sólido-líquido (R) e diluição da enzima (D). 

 Pela análise de variância, pelo teste F, comparando-se o valor de F 

calculado com o F tabelado é possível afirmar se o modelo proposto é válido e se 

os parâmetros da equação se ajustam aos dados experimentais.   

A Tabela 4.22 apresenta os resultados da ANOVA para a hidrólise 

enzimática com a enzima FES, na qual o valor tabelado de F para um intervalo de 

confiança de 95% e com os graus de liberdade é Fregressão(5;6;0,05) = 4,39 e para 

a falta de ajuste temos Ffaltadeajuste(3;3;0,05) = 9,28 (BARROS NETO et al., 2010). 

 



100 

 

Tabela 4.22. Análise de variância obtida para o planejamento DCCR da hidrólise 

do bagaço de cana para a enzima FES. 

 
SQ GL MQ Fcalc 

Regressão 0,007956 5 0,001591 7,1968 

Resíduo 0,001327 6 0,000221   

Falta de Ajuste 0,001319 3 0,000440 182,344 

Erro Puro 0,000007 3 0,000002   

Total 0,009282 11     

R2 = 0,857 

 

Observando-se a Tabela 4.22, tem-se um F calculado para a regressão 

maior que o F tabelado, entretanto a razão Fcalc/Ftab não é superior a 4. Temos 

ainda que o Fcalc para a falta de ajuste foi superior ao valor tabelado, de forma que 

a falta de ajuste é significativa. Ambos os resultados, além do coeficiente de 

determinação do modelo relativamente baixo (R2 = 0,857), indicam que o modelo 

não se ajusta adequadamente aos pontos experimentais e que o modelo não é 

valido. 

A superfície de resposta, apresentada na Figura 4.23, representa 

graficamente o processo, apesar da não-validação do modelo da AE da celulase 

em função da razão sólido-líquido (R) e da diluição enzimática (D) para hidrólise 

do bagaço de cana pré-tratado com a enzima FES do Trichoderma sp. 

Na superfície de resposta mostrada pela Figura 4.23, nota-se que para 

valores elevados R e D maiores AE da celulase são obtidos. Verifica-se que a 

superfície obtida ao contrário de um pico, apresentando o ponto ótimo do 

processo, foi uma rampa indicando apenas a tendência do processo, na qual 

devem ser utilizados concentrações de bagaço mais elevadas e enzimas não 

diluídas. Desta forma, o modelo quadrático pode não ter sido validado devido à 

esta característica do processo. 
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Figura 4.23. Superfície de resposta da AE da celulase em função de R e D para a 

hidrólise do bagaço de cana pré-tratado com a enzima FES. 

 

À exemplo do planejamento 24-1, a otimização deste processo fica 

prejudicada pela utilização da enzima bruta e não-homogênea, sendo necessários 

estudos referentes a processos de purificação.  

No que se refere à diluição enzimática (D), para obter-se extratos 

enzimáticos de AE mais elevados seriam indicados processos de precipitação e 

concentração das enzimas. No caso da razão sólido-líquido (R), como não é 

possível obter concentrações superiores a 40 g.L-1, poderiam ser realizados 

estudos variando-se dimensão das partículas do bagaço. 

De maneira análoga, para a enzima comercial realizou-se a análise de 

variância e o teste F, apresentado na Tabela 4.23, para os mesmos valores de F 

tabelado, Fregressão(5;6;0,05) = 4,39 e Ffaltadeajuste(3;3;0,05) = 9,28, considerando-se 

que o mesmo planejamento foi aplicado para ambas enzimas. 
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Tabela 4.23. Análise de variância obtida para o planejamento DCCR da hidrólise 

do bagaço de cana para a enzima comercial. 

 
SQ GL MQ Fcalc 

Regressão 0,047958 5 0,009592 64,5655 

Resíduo 0,000891 6 0,000149   

Falta de Ajuste 0,000481 3 0,000160 1,1708 

Erro Puro 0,000411 3 0,000137   

Total 0,048849 11     

R2 = 0,982 

 

Desta forma, no caso da regressão como Fcalc > Ftab e sua razão é superior 

a 4. Ainda, para a falta de ajuste o Fcalc < Ftab,  verifica-se que não há falta de 

ajuste e que o modelo quadrático proposto é válido, sendo possível escrever o 

modelo matemático empírico de AE em função das variáveis significativas. Assim 

a correlação que representa o processo é dada pela Equação (04), com um 

coeficiente de correlação de R2 = 0,982. 

  R0,025D0,0730,288U.mLAE -1   (04) 

A superfície de resposta, conforme a Figura 4.24, representa o modelo 

obtido para a AE da celulase em função da diluição da enzima (D) e da razão 

sólido-líquido (R) para a hidrólise enzimática do bagaço de cana pré-tratado pela 

enzima comercial de A. niger.  

Observando-se a superfície de resposta apresentada na Figura 4.24, nota-

se que em maiores concentrações enzimáticas e em razões solido-líquido mais 

elevados obtêm-se maiores atividades enzimáticas. O comportamento para a 

enzima comercial foi similar ao da enzima produzida por FES, entretanto os 

valores de AE foram superiores, e verifica-se uma estabilização para os altos 

valores das variáveis estudadas.  
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Figura 4.24. Superfície de resposta da AE da celulase em função de R e D para a 

hidrólise do bagaço de cana pré-tratado com a enzima comercial 

 

 No caso da enzima comercial seria possível aumentar a variável D, já que 

a mesma é purificada sendo possível obter soluções enzimáticas de AE muito 

superiores, entretanto o foco deste trabalho foi utilizar a enzima comercial como 

padrão de comparação para a enzima produzida por FES. Para a variável razão 

sólido-líquido não é possível aumentar o valor devido ao problema da saturação 

do líquido com o bagaço. 

 Considerando-se que a AE do extrato bruto enzimático utilizado foi de 

0,162 U.mL-1 em papel filtro, e que a enzima comercial foi diluída para obter a 

mesma atividade enzimática, verifica-se que sobre o bagaço de cana pré-tratado 

com H2O2 (1%) ambas enzimas exerciam atividades enzimáticas superiores aos 

em papel filtro, para todos os planejamentos como mostrado nas Tabelas 4.17 e 

4.20. Desta maneira, é possível afirmar que o pré-tratamento alcalino oxidativo foi 

eficaz na disponibilização da celulose ao ataque enzimático sendo um substrato 

adequado e economicamente viável, desde que os parâmetros de hidrólise sejam 

convenientemente ajustados. 
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 Verifica-se que apesar do desempenho superior da enzima comercial, em 

termos de AE, a enzima produzida por FES apresenta resultados viáveis podendo 

ser uma alternativa mais econômica nos processos de hidrólise. Outra alternativa 

na utilização destas enzimas seria o consórcio de enzimas de diferentes fontes, 

reduzindo o custo e aumentando consideravelmente o rendimento do processo de 

hidrólise enzimática. 

Conforme SUN & CHENG (2002) o uso de misturas de celulases de 

diferentes micro-organismos, ou  a utilização de celulases e outras enzimas na 

hidrólise de materiais celulósicos tem sido amplamente estudada. A adição de β-

glicosidases em sistemas de celulases provenientes de T. reesei alcançam 

maiores teores de sacarificação. As β-glicosidases hidrolizam a celobiose, a qual 

é um inibidor da atividade enzimática da celulase. 

 Sabendo-se desta deficiência de algumas enzimas específicas produzidas 

por certos micro-organismos, a utilização de enzimas de diferentes procedências 

resulta em um sistema enzimático mais balanceado, não havendo um fator 

limitante prejudicial ao processo. 

 De uma maneira geral, a otimização dos processos de produção das 

enzimas, seja por fermentações submersas ou por fermentações em estado 

sólido, bem como da hidrólise por estas enzimas pode apresentar-se como uma 

alternativa viável para a substituição das enzimas comerciais.  

 A utilização de resíduos lignocelulósicos de baixo custo, como o bagaço de 

cana, quando pré-tratados adequadamente podem ser empregados na produção 

destas enzimas. O pré-tratamento também potencializa a hidrólise enzimática, 

tornando a celulose acessível ao ataque enzimático. Neste trabalho, foi possível 

verificar a importância do pré-tratamento tanto na produção de celulases, quanto 

na hidrólise enzimática utilizando-se o tratamento alcalino oxidativo com peróxido 

de hidrogênio (1%). 
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5. CONCLUSÕES 



 Dentre as cepas do bioma amazônico avaliadas a Trichoderma sp. 1382, 

proveniente do INPA foi a que apresentou maior potencial de produção de 

celulases; 

 O Tween 80 não atuou como um indutor na produção de celulases nas 

condições estudadas das fermentações submersas; 

 O tratamento alcalino oxidativo sobre o bagaço de cana influenciou 

positivamente a produção de celulases, mostrando-se eficaz na 

disponibilização da celulose ao ataque das celulases; 

 A agitação mostrou ser um parâmetro de suma importância na obtenção 

das celulases nas FSm, substituindo a aeração convenientemente; 

 A utilização de culturas mistas entre os fungos Trichoderma sp. e A. niger 

não aumentou a produção de celulases efetivamente; 

 Para o micro-organismo Trichoderma sp. o pH e a umidade inicial foram 

significativos na produção de celulases por FES; 

 Para o micro-organismo Aspergillus niger apenas o pH foi significativo na 

produção de celulases por FES; 

 A FSm agitada obteve a maior produção enzimática dentre as 

fermentações realizadas com o fungo Trichoderma sp. no tempo de 168 h; 

 A partir do planejamento fracionário 24-1 foi possível fazer a triagem de 

variáveis que exerciam influência sobre a hidrólise do bagaço de cana; 

 As variáveis diluição da enzima (D) e razão sólido-líquido do bagaço de 

cana (R) foram significativas na hidrólise do bagaço para ambas enzimas; 

 Pelo delineamento composto central rotacional obteve-se o modelo do 

processo de hidrólise para a enzima comercial; 

 A enzima produzida por FES do micro-organismo Trichoderma sp. 

apresentou resultados inferiores aos da enzima comercial de A. niger, 

porém pode ser uma alternativa economicamente viável. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Os seguintes itens são sugeridos para a complementação deste trabalho: 

 Analisar a fermentação bem como a hidrólise enzimática utilizando outros 

tipos de pré-tratamentos dos resíduos; 

 Realizar determinações de hemicelulose, grau de polimerização e índice de 

cristalinidade dos resíduos antes e após os pré-tratamentos; 

 Avaliar as condições nutricionais, efeito dos nutrientes sobre a produção de 

celulases; 

 Avaliar as condições de hidrólise e fermentação simultâneas na produção 

de etanol; 

 Estudo da otimização do processo de extração das enzimas do sólido 

fermentado; 

 Realizar determinações da atividade enzimática das endoglucanases, 

exoglucanases e das β-glucosidases separadamente, além da atividade 

total;  

 Otimizar os parâmetros significativos na produção de celulases por 

fermentação em estado sólido; 

 Realizar a purificação e concentração das enzimas produzidas; 

 Avaliar a utilização de misturas enzimáticas no processo de hidrólise dos 

resíduos lignocelulósicos. 
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ANEXO I 

Métodos Analíticos 

 Determinação de proteínas 

 

 A determinação de proteínas foi baseada na metodologia descrita por 

Kjeldahl (A.O.A.C., 1995), na qual é realizada uma digestão seguida por uma 

destilação e titulação. Na digestão, o nitrogênio orgânico é transformado em 

amônia e os compostos são convertidos em CO2, água e outros compostos. A 

destilação, em que a amônia é separada e recolhida em uma solução receptora. 

Durante a titulação, é feita a determinação quantitativa da amônia contida na 

solução receptora. 

 Na etapa da digestão, as amostras foram aquecidas em um bloco digestor 

até 450ºC, com um aumento gradual de temperatura de 50ºC em intervalos de 

tempo de 30 min. Após, as amostras foram resfriadas e a estas foram adicionados 

15 mL de água deionizada. Para a destilação, 10 mL de solução receptora (ácido 

bórico 2% massa/volume) foram colocados em um frasco erlenmeyer de 125 mL. 

Utilizou-se para este processo 15 mL de solução NaOH 18N. A titulação da 

amostra destilada foi realizada num tempo máximo de 2h após o fim da 

destilação. Utilizou-se como solução titulante, H2SO4 0,05N. 

 

Determinação do conteúdo de açúcares redutores (AR) 

 

 O método de determinação da concentração de açúcares redutores 

consiste numa adaptação do método proposto por MILLER (1959), o qual utiliza o 

reagente DNS (ácido 3,5-dinitrosalicílico), que possui sensibilidade na faixa de 0,1 

a 1,0 g.L-1 de açúcar redutor expresso como glicose. 

 A quantificação foi realizada misturando-se 0,2 mL do extrato enzimático, 

convenientemente diluído, com 0,2 mL do reagente DNS e levando ao banho 

aquecido a 100ºC por 5 min. Resfriou-se em banho de gelo e adicionou-se 3,2 mL 
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de solução de tartarato duplo de sódio e potássio anidro 12,3 g.L-1. O branco foi 

preparado pela adição de 0,2 mL de água deionizada substituindo a amostra. A 

amostra teve absorbância medida em espectrofotômetro UV-Vis (Shimadzu UV-

1800) em comprimento de onda de 540 nm. Uma curva padrão de glicose, na 

faixa de 0,1 a 1,0 g.L-1, foi construída nas mesmas condições da amostra, 

gerando um modelo de regressão linear e o coeficiente de determinação da 

glicose em função da absorbância medida. 

 O reagente DNS foi preparado obedecendo a seguinte seqüência: 10,6 g 

de ácido 3,5-dinitrosalicílico, 19,8 g de NaOH, 1416 mL de água destilada. 

Dissolveu-se em aquecimento brando 7,6 mL de fenol (fundido a 50ºC) e 8,3 

gramas de metabissulfito de sódio. Em seguida, adicionou-se o fenol e o 

metabissulfito de sódio à solução de DNS, NaOH e água destilada.  

 

Determinação do conteúdo de açúcares redutores totais (ART) 

 

 A quantificação dos açúcares redutores totais (ART) foi realizada através 

uma hidrólise ácida da amostra, na qual uma alíquota de 0,5 mL do extrato 

enzimático foi misturada a 0,5 mL de HCl 2N e deixada em banho aquecido a 

100ºC por 5 min. Após resfriamento em banho de gelo, a mistura foi neutralizada 

pela adição de 0,5 mL de NaOH 2N e os açúcares redutores totais quantificados 

pelo método do reagente DNS, como descrito no método para AR. O branco foi 

preparado pela reação de 0,5 mL de água deionizada substituindo a amostra. A 

curva padrão para a análise de ART foi construída com solução de glicose com 

concentrações na faixa de 0 a 1,0 g/L, obtida nas mesmas condições de hidrólise 

e neutralização da amostra (MILLER, 1959). 

 

Determinação da atividade enzimática total (AE) em papel filtro 

  

 A determinação de atividade enzimática total (FPase) do complexo 

celulásico foi realizado conforme o método de AE em papel filtro descrito por 

GHOSE (1987). Em tubos de ensaio, inseriu-se uma tira de papel filtro qualitativo 

(J. Prolab) (1 x 6 cm), alcançando um peso de aproximadamente 50 mg. Após, 
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adicionou-se 1 mL de tampão citrato de sódio pH 4,8. Os tubos foram dipostos em 

banho-maria ultratermostático à temperatura de 50ºC por alguns minutos. Em 

seguida, foram adicionados 0,5 mL do caldo enzimático filtrado em cada tubo, e 

estes foram deixados no banho-maria por 60 minutos, agitando-se em intervalos 

de 10 minutos. Os ensaios foram realizados em triplicata. Em paralelo realizou-se 

ensaios em branco substituindo-se o caldo enzimático por tampão citrato de sódio 

pH 4,8. Após o término do tempo de incubação, procedeu-se a determinação dos 

AR (item 3.9.4) e calculou-se a atividade enzimática. 

 Segundo GHOSE (1987), uma unidade de atividade enzimática libera 

1μmol de açúcar redutor por mL de caldo por min, ou seja, U = μmol.mL-1.min-1. A 

partir da Equação (04) calculou-se a atividade enzimática, a qual foi expressa em 

U.mL-1. 

 

 
HC

T1-

TV0,18

V
ARTU.mLAE


  (04) 

 

Onde:  

ART - Açúcares redutores totais produzidos na etapa de hidrólise (g. L-1); 

VT - Volume total utilizado na hidrólise (tampão + extrato enzimático em mL); 

VC - Volume do caldo utilizado na hidrólise (mL); 

TH - Tempo de hidrólise (min); 

0,18 - Equivalente mássico de 1μmol de glicose (mg). 

 


