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RESUMO 

 

Os micro-organismos apresentam a capacidade de produzir diversos metabólitos, que são largamente 

utilizados em processos biotecnológicos, incluindo os catalisadores biológicos denominados de 

enzimas. Dentre as enzimas hidrolíticas, as amilases destacam-se por promoverem a quebra do amido 

em açúcares que são passíveis de utilização no processo de obtenção de etanol a partir da mandioca, 

por exemplo. Diante disso, o objetivo do presente trabalho foi isolar e caracterizar morfologicamente 

e microscopicamente os fungos filamentosos coletados em distintas áreas, verificar a influência da 

temperatura no crescimento dos isolados, bem como otimizar os parâmetros físico-químicos do 

cultivo do Mucor sp. AD742 para uma maior produção amilolítica, além de caracterizar 

bioquimicamente a enzima em estudo, além de analisar a hidrólise de distintas amostras de amido 

para verificação da formação de açúcares passíveis de fermentação. Para tanto, foram coletadas 

amostras nas cidades de Diamantina e Conceição do Mato Dentro (MG), as quais foram inoculadas 

em meio sólido, à 30°C, para o crescimento e isolamento de fungos filamentosos, sendo as amostras 

analisadas até o quinto dia de crescimento, realizando o repique pontual para a caracterização dos 

isolados. A identificação do possível gênero dos micro-organismos foi realizada em câmara de 

microcultivo, utilizando-se o meio sólido composto de aveia e ágar, à 30ºC. Para a análise da 

termofilia, cada isolado foi cultivado no meio de cultura sólido Batata-Dextrose-Ágar (BDA), e a taxa 

de crescimento em centímetros foi avaliada por hora nas temperaturas de 30ºC, 35ºC, 40ºC, 50ºC e 

55ºC. Selecionaram-se dez isolados para a indução da produção de amilase em meio de cultura líquido 

CP, durante oito dias, na melhor temperatura de cada fungo, cuja atividade amilolítica foi avaliada 

por meio da formação de açúcares redutores. Foi realizada a otimização dos parâmentos físico-

químicos para cultivo do fungo filamentoso Mucor sp. AD742, tais como: meio de cultivo e tempo 

de crescimento fúngico, análise da solução de sais, fonte de nitrogênio, fonte de carbono, e pH inicial 

do meio de cultivo para uma maior atividade enzimática. Assim como, caracterizou-se o pH e a 

temperatura ótima de ensaio enzimático utilizando-se o Planejamento Fatorial – Delineamento 

Composto Central Rotacional, com dois pontos axiais (DCCR2) avaliando as temperaturas de 43ºC à 

75ºC, e os pHs de 4,2 à 7,8. Em relação à estabilidade à temperatura, analisou-se a manutenção da 

atividade da enzima até 120 minutos nas temperaturas de 50ºC, 55ºC e 60ºC, bem como a estabilidade 

aos pH de 4,5 a 7,0 durante 2 horas. A prospecção resultou em quarenta e oito fungos filamentosos 

isolados com aspectos morfológicos aparentemente diferentes. Na análise do micro-cultivo foi 

possível identificar estruturas morfológicas representativas possivelmente dos gêneros Aspergillus, 
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Rhizopus, Trichoderma, Penicillium, Fusarium, Rhizoctonia e Mucor. Os isolados da área do lixão, 

AL131 e AL221, apresentaram maior taxa de crescimento à 30°C, enquanto os isolados AD742 e 

AQ832 apresentaram os maiores valores de atividade enzimática. Os resultados da otimização dos 

parâmetros de cultivo mostraram que a casca de banana como fonte de carbono, extrato de levedura 

como fonte de nitrogênio, pH inicial 5,5 do meio e sais SR se mostraram mais eficientes. Quando 

analisadas as melhores condições de reação observamos que o pH 5,5 e a temperatura de 65°C se 

apresentaram como melhores condições. Em relação à estabilidade à temperatura, pode-se observar 

que a enzima se manteve estável nas temperaturas de 50ºC, 55ºC e 60ºC, durante 120 minutos de 

reação, observando um decaimento de 60% da atividade após 2 horas à 60ºC, enquanto que nos outros 

tempos e temperaturas a mesma manteve 50% da atividade amilolítica. Quanto à estabilidade ao pH, 

observou-se uma manutenção de mais de 50% da atividade enzimática em todos os tempos e pH 

analisados. Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que a prospecção em ambientes com alta 

taxa de decomposição é um método eficiente para a obtenção de novos fungos produtores de enzimas 

importantes nos processos industriais, além disso, a otimização de parâmetros relacionados ao 

crescimento desses micro-organismos, tais como fontes nutricionais, temperatura, pH, entre outros, 

favorece o aumento da atividade das enzimas prospectadas. 

 

Palavras-chave: Biodiversidade, fungos filamentos, amilase, isolamento, prospecção. 
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ABSTRACT 

 

Microorganisms have the ability to produce various metabolites, which are widely used in 

biotechnological processes, including biological catalysts. Among the hydrolytic enzymes, the 

amylases are notable for promoting the breakdown of starch into sugars that can be used in the process 

of obtaining ethanol from cassava, for example. The objective of the present work was to isolate and 

characterize filamentous fungi collected in different áreas and optimize the physicochemical 

parameters of the AD742 isolate for a higher amylolytic production, as well as to characterize the 

enzyme in a biochemical study and to analyze the hydrolysis of different starch samples to verify the 

formation of sugars susceptible to fermentation. Therefore, samples were collected in the cities of 

Diamantina and Conceição do Mato Dentro (MG), which were inoculated in solid medium at 30 ° C 

for the growth and isolation of filamentous fungi, and the samples were analyzed until the five day 

of growth, performing punctual peaks for the characterization of the isolates. The identification of the 

possible genus of the isolated microorganisms was carried out in a microculture chamber, using the 

solid medium composed of oats at 30 ºC. For the analysis of thermophilicity, each isolate was grown 

in Potato-Dextrose-Agar medium, and the growth rate in centimeters was evaluated hourly at 

temperatures of 30 °C, 35 °C, 40 °C, 50 °C and 55 °C. Ten isolates were selected for the induction of 

amylase production in liquid culture medium for eight days at the best temperature of each fungus, 

whose amylolytic activity was evaluated by the formation of reducing sugars. The optimization of the 

physicochemical parameters for culture of the selected filamentous fungus, called AD742, was carried 

out, such as culture medium and fungal growth time, salt solution analysis, nitrogen source, carbon 

source, initial pH of the medium culture and concentration of spores in the inoculum for a greater 

enzymatic activity. As well, the pH and optimum enzymatic assay temperature were characterized 

using Factorial Planning DCCR2 evaluating the temperatures from 43ºC to 75ºC, and the pHs from 

4.2 to 7.8, the stability at the temperature and the pH during In the micro-culture analysis, it was 

possible to identify morphological structures representative of possibly the most abundant species of 

the same species (pulp and manioc peel, corn, rice). The isolates from the dump area, AL131 and 

AL221, presented a higher growth rate at 30 ° C, whereas the isolates AD742 and AQ832 had the 

highest values of enzymatic activity The results of the optimization of the culture parameters showed 

that the banana peel as a carbon source, yeast extract as a source of nitrogen, pH initial 5.5 and SR 

salts were more efficient. When the best reaction conditions were analyzed, we observed that pH 5.5 

and 65 ° C presented the best conditions. Stability and increased enzymatic activity was observed at 
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70 ° after 90 minutes of incubation. Finally, the optimization of the nitrogen and carbon source 

provided significant gains in the production of amylases. Considering the results obtained, it can be 

concluded that the prospection in environments with high decomposition rate is an efficient method 

to obtain new fungi that produce important enzymes in the industrial processes, in addition, the 

optimization of parameters related to the growth of these microorganisms, such as nutritional sources, 

temperature, pH, among others, further favors the increased activity of the prospected enzymes. 

 

Key words: Biodiversity, fungi filaments, amylase, isolation, prospecting. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a crise energética atual induz a busca por fontes mais sustentáveis, por 

energias mais limpas, além das oscilações do preço dos combustíveis oriundos de limitados recursos 

fósseis. O etanol possui destaque no cenário energético mundial, porém seu maior desafio é a busca 

por novas fontes e/ou métodos para produção do mesmo (TRAKARNPAIBOON et al., 2017). 

Pode-se destacar neste cenário, a utilização do amido para a produção comercial de etanol, 

uma tecnologia relativamente madura, desenvolvida a partir da utilização do milho, principalmente 

nos Estados Unidos da América (EUA). Desta forma, uma alternativa para o Brasil seria o uso da 

mandioca, uma raiz rica em amido, que se apresenta como matéria-prima promissora para a produção 

deste combustível, além do fato de ser uma cultura rústica e amplamente cultivada no país 

(CURVELO-SANTANA et al., 2010; SUN et al., 2010). 

Para a conversão convencional do amido da mandioca em etanol são necessárias etapas 

de gelatinização, liquefação e sacarificação, que podem ser aceleradas com a utilização de 

catalisadores. Atualmente, pesquisas vêm sendo realizadas para o aprimoramento desta conversão, 

utilizando-se enzimas amilolíticas produzidas por fungos filamentosos para hidrólise da biomassa 

amilácea. Dessa forma, as amilases podem degradar o amido abaixo da temperatura de gelatinização 

e economizar energia no processo de produção. É importante ressaltar que a hidrólise enzimática 

apresenta vantagens sobre a ácida por ser seletiva, gastar pouca energia e não gerar produtos 

indesejáveis (BOŽIĆ et al., 2017). 

Os micro-organismos são os maiores produtores de catalisadores biológicos, com 

destaque aos fungos filamentosos, que estão envolvidas na hidrólise eficiente de distintas biomassas, 

pois realizam ações específicas na degradação do substrato de interesse (SILVA et al., 2018). 

A importância de prospectar novas linhagens de micro-organismos com potencial para a 

produção dessas enzimas reside no fato de que novos biocatalisadores com propriedades alinhadas 

aos interesses industriais podem ser descobertos, ampliando o rendimento de diversos bioprocessos. 

Diante disso, o presente trabalho objetivou o isolamento e a caracterização de fungos filamentosos 

coletados em duas distintas cidades, bem como selecionar um potencial produtor de enzimas 

amilolíticas, otimizando o processo de produção e caracterizando bioquimicamente as amilases. 
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2.  OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Isolar fungos filamentosos de distintas áreas, analisar as características morfológicas e 

fisiológicas dos isolados, selecionar um fungo produtor de amilases, otimizar os parâmetros físico-

químicos do cultivo do micro-organismo a fim de melhorar a produção enzimática, e por fim 

caracterizar bioquimicamente as amilases produzidas em condições ideais.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

✓ Prospectar fungos filamentosos de distintas áreas, caracterizar macroscopicamente e 

microscopicamente os isolados obtidos; 

✓ Analisar a temperatura de crescimento dos fungos em meio de cultura sólido; 

✓ Selecionar o micro-organismo potencialmente produtor de amilases; 

✓ Determinar o melhor meio de cultivo e tempo de crescimento fúngico para uma maior 

produção enzimática; 

✓ Analisar o efeito da fonte de nitrogênio do meio de cultivo para uma maior atividade 

amilolítica; 

✓ Analisar a fonte de carbono no crescimento do fungo e na produção das amilases; 

✓ Analisar o efeito de diferentes fontes de sais do meio de cultura do fungo filamentoso para 

uma maior atividade amilolítica; 

✓ Analisar o pH inicial do meio de cultivo do micro-organismo para uma maior atividade 

enzimática; 

✓ Definir a temperatura e pH ótimos de ensaio enzimático utilizando planejamento fatorial; 

✓ Avaliar a estabilidade das amilases aos diferentes pHs e temperaturas;  

✓ Analisar a degradação de distintas fontes de amido pela amilase produzida pelo fungo 

selecionado. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Fungos filamentosos  

 

Os fungos estão inseridos no Reino Fungi, pertencendo ao Domínio Eucariota, 

caracterizados por serem eucarióticos, quimioheterotróficos. Esses organismos são utilizados 

amplamente em diversos processos na cadeia de produção atual (TORTORA; FUNKE; CASE, 2016). 

O número de espécies conhecidas de fungos atualmente são 120.000 espécies estimadas, 

entretanto, possivelmente exista cerca de 2,2 a 3,8 milhões, sendo a maioria ainda não identificada 

pelos micologistas. Muitas dessas espécies relacionam-se em simbiose mutualística com as plantas, 

realizam um eficiente controle biológico, assim como atuam como patógenos causadores de doenças 

em plantas e animais. Vale citar que esses micro-organismos são indispensáveis para a preservação 

da vida, pois mantém o equilíbrio ambiental completando ciclos biológicos, decompondo restos 

vegetais e animais, auxiliando as plantas na obtenção de nutrientes, entre outras funções 

(BLACKWELL, 2011; HAWKSWORTH & LÜCKING, 2017).  

De acordo com a forma de crescimento, os fungos apresentam-se divididos em três 

grandes grupos: as leveduras (unicelulares), os fungos filamentosos (multicelulares) e os fungos 

dimórficos, sendo que este último grupo se apresenta na forma filamentosa ou leveduriforme, 

dependendo das condições as quais estão submetidos (WAKAI et al., 2017).  

Os fungos filamentosos possuem hifas, cuja parede celular possui um formato tubular, 

que circunda a membrana citoplasmática de suas células, as mesmas podem apresentar-se como 

septadas (Figura 1A), apresentando divisões denominadas de septos, ou cenocíticas, ditas asseptadas 

(Figura 1B), e neste caso uma única célula apresenta-se como multinucleada (DEACON, 2006).  

Por sua vez, as hifas podem ser classificadas como vegetativas, por promoverem a 

absorção de substâncias nutritivas, garantir o desenvolvimento do fungo, além da função de 

sustentação do micélio; bem como podem ser classificadas como hifas aéreas reprodutivas, 

especializadas na sustentação dos esporos, que são estruturas responsáveis pela reprodução e posterior 

disseminação dos fungos (MADIGAN et al., 2017). 
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Figura 1 - Representação das hifas dos fungos filamentosos. (A) hifas septadas, (B) hifas 

cenocíticas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Camargo Hoffmann (2011). 

 

Em relação à reprodução podem apresentar-se como holomorfos quando realizam a 

reprodução tanto assexuada como sexuada; anamorfos quando realizam a reprodução apenas 

assexuada; ou podem ser denominados de teleomorfos, os quais se reproduzem apenas sexuadamente 

(FAIA, 2011). 

Quanto à reprodução assexuada, pode-se afirmar que ocorre a formação de esporos pelo 

processo de mitose, sendo esses conidiósporos, caracterizados por não serem armazenados em uma 

bolsa, sendo produzidos em cadeias na extremidade do conidióforo, ou denominados de 

esporangiósporos, os quais são formados no interior de um esporângio, na extremidade de uma hifa 

aérea denominada de esporangióforo (Figura 2). 

 

Figura 2 - Tipos de esporos assexuais produzidos por fungos filamentosos. 

 

 

 
 

Fonte: Almeida (2018). 
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Por sua vez, os esporos sexuais resultam da fusão de núcleos de duas linhagens opostas 

por cruzamento de uma mesma espécie do fungo, no entanto, é produzido com menor frequência que 

os esporos assexuais. Os organismos que crescem a partir de esporos sexuais apresentarão 

características de ambas as linhagens parentais (TORTORA; CASE; FUNKE, 2016). 

As espécies fúngicas são organizadas em Filos que variam entre os autores. Deacon 

(2006) e Madigan (2017) classificaram esses organismos em cinco Filos: Chytridiomycota, 

Glomeromycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, sendo que o primeiro autor considera a 

divisão paralela aos Filos que englobam os fungos mitospóricos. A classificação de acordo com 

Samson e colaboradores (2010) compreendem quatro Filos: Chytrydiomycota, Zygomycota, 

Ascomycota, Basidiomycota. Por outro lado, Forzza et. al (2010) apresentaram o Reino divido em 

seis Filos: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota, 

Glomeromycota. 

Mais recentemente foi proposto uma classificação de filos que leva em consideração os 

genes rRNA com apoio de dois genes codificadores de proteínas. Para o agrupamento dos organismos 

fúngicos foram utilizadas ferramentas da filogenômica sendo considerados 18 filos distintos sendo 

eles: Ascomycota, Aphelidiomycota, Basidiobolomycota, Basidiomycota, Blastocladiomycota, 

Calcarisporiellomycota, Chytridiomycota, Entomophthoromycota, Entorrhizomycota, 

Glomeromycota, Kickxellomycota, Monoblepharomycota, Mortierellomycota  Mucoromycota,  

Neocallimastigomycota, Olpidiomycota,  Rozellomycota e Zoopagomycota (TEDERSOO et al. 

2018). 

Os fungos em geral, apresentam uma importante versatilidade de habilidades que incluem 

fermentação, produção de proteínas, entre outros, podendo adaptar-se a diversos ambientes inóspitos, 

nos quais fatores como pH, temperatura, pressão, salinidade atingem valores não considerados 

padrões para a maioria das espécies fúngicas. Desta maneira, colonizam ambientes como solos, 

materiais orgânicos em decomposição, águas, plantas, entre outros, atuando como principais 

decompositores naturais desses ambientes (LASA& BERENGUER, 1993; GOTO et al., 1998; 

WAHAI et al., 2017).  

A grande diversidade de habitats que esses organismos colonizam garantiu 

evolutivamente a esses organismos a capacidade de sintetizar uma série de enzimas com diferentes 

características. Por sua vez, os fungos filamentosos representam os maiores produtores de 

catalisadores biológicos utilizadas em processos industriais,  perfazendo 60%, seguida das bactérias 
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com 24%, animal com 6%, vegetal com 4% e levedura com 4% (SOARES et al., 2010; 

ORLANDELLI, 2012; ELIZEI et al., 2014). 

Dentre as diversas enzimas aplicadas em processos industriais, as amilases têm papel de 

destaque, sendo amplamente empregadas na indústria por serem obtidas através de processo 

economicamente viáveis, uma vez que o cultivo de fungos filamentosos é um processo de fácil 

aplicação e de baixo custo (PASIN, 2015). Essas enzimas amilolíticas agem de forma sinérgica para 

promover a degradação do amido e liberar diferentes produtos de hidrólise. 

 

3.2 Sistema amilolítico 

 

A molécula do amido é complexa exigindo vários tipos de enzimas específicas para sua 

total degradação, denominada de sistema amilolítico. Das enzimas utilizadas na indústria, 

aproximadamente 80% correspondem às hidrolases, sendo que dessa classe as proteases e amilases 

lideram a produção mundial em escala industrial. A amilase hidrolisa as ligações O-glicosídicas do 

amido e apresentam grande aplicabilidade em diversos processos (BENASSI, 2012; ROSADO, 

2013). 

Essas enzimas são divididas em dois grandes grupos de acordo com seu mecanismo de 

ação: as endoamilases que hidrolisam o amido de forma casual no interior da molécula, rompendo 

ligações do tipo α-1,4 e α-1,6, resultando em oligossacarídeos de diversos comprimentos; e as 

exoamilases que atuam nas ligações mais externas dos substratos, a partir da extremidade não 

redutora, formando produtos de baixa massa molecular (GUPTA et al., 2003; ROSADO, 2013). 

Para o processo de hidrólise do amido, geralmente, é requerida uma combinação de α-

amilases e glucoamilases, uma vez que, as α-amilases (EC 3.2.1.1) hidrolisam aleatoriamente as 

ligações α-1,4 internas da amilose e da amilopectina, resultando na produção de cadeias poliméricas 

curtas (dextrinas, 10 a 20 unidades de glicose de comprimento), bem como unidades livres de glicose 

e maltose (KENNEDY et al., 1987; JARDINE; DISPATO; PERES, 2009; GUPTA et al., 2003).  

Enquanto as glucoamilases (EC 3.2.1.3) hidrolisam as unidades de α-D-glucopiranosil 

terminal 1,4-ligadas sucessivamente de uma extremidade não redutora das cadeias de amido para 

liberar β-D-glicose (SAUER et al., 2000). Desta maneira, a α-amilase contribuirá para a liquefação 

do amido, enquanto a glucoamilase será predominantemente responsável pela sacarificação dos 

polímeros (SONI et al., 2003). É importante ressaltar que, a atuação sinérgica das principais enzimas 

amilolíticas favorece a hidrólise do amido, aumentando sua taxa de conversão (CINELLI, 2015). 
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 As enzimas amilolíticas e suas especificidades estão descritas a seguir de acordo com Vihinen 

e Mäntsälä (1989). 

• α-amilase (1,4-α-D-glucanoglucanohidrolase, E.C. 3.2.1.1): é uma endoamilase que hidrolisa 

ligações glicosídicas do tipo α-1,4 liberando cadeias de oligossacarídeos de diversos tamanhos.  

• β-amilase (1,4-α-D-glucanomaltohidrolase, E.C. 3.2.1.2): caracteriza-se por ser uma exoamilase 

que hidrolisa, a partir da extremidade não redutora da cadeia do substrato, a penúltima ligação α-1,4, 

invertendo anomericamente o carbono 1 da maltose liberada do anômero α para β.  

• Amiloglucosidade (1,4-α-D-glucanglucohidrolase, E.C. 3.2.1.3): é uma exoamilase que realiza a 

hidrólise de ligações glicosídicas do tipo α-1,4 a partir da extremidade não redutora da cadeia, 

liberando unidades de D-glicose na conformação β, também são capazes de hidrolisar ligações α-1,6, 

no entanto, com velocidade inferior.   

• Pululano hidrolase tipo I (neopululanase, E.C. 3.2.1.135): hidrolisa pululano à panose.  

• Pululano hidrolase tipo II (isopululanase, E.C. 3.2.1.57): hidrolisa pululano à isopanose. Tanto a 

do tipo I, quanto a do tipo II, são incapazes de hidrolisar as ligações glicosídicas α-1,6 do pululano 

ou de quaisquer substratos ramificados, atuando apenas nas ligações α-1,4.  

• Pululano hidrolase tipo III: hidrolisa tanto as ligações glicosídicas α-1,4, quanto α-1,6 do 

pululano, liberando maltotriose, panose e maltose.  

• Pululanase (α-dextrina-6-glucanohidrolase, E.C. 3.2.1.41): hidrolisa apenas ligações α-1,6 do 

polissacarídeo pululano, liberando maltodextrina e produtos desramificados. O produto da ação dessa 

enzima é a isopanose. 

• Exo-maltotetrahidrolase (1,4-α-D-glucanomaltotetrahidrolase, E.C. 3.2.1.60): hidrolisa tanto 

substratos lineares quanto ramificados, liberando como produto a maltotetraose, visto que a ação desta 

enzima se dá na quarta ligação O-glicosídica do tipo α-1,4 da extremidade não redutora de α-D-

glucanos.    

•Exo-maltohexahidrolase (1,4-α-D-glucanomaltohexahidrolase, E.C.3.2.1.98): produz 

maltohexose através da hidrólise da sexta ligação α-1,4 da extremidade não redutora do α-D-glucanos.   

• Isoamilase (glicogênio-6-glucohidrolase, E.C. 3.2.1.68): é uma amilase que desramifica a 

molécula de amido, isto é, hidrolisa as ligações α-1,6 de dextrina β-limite, sendo necessária no 

mínimo três unidades de glicose na cadeia ramificada para que ocorra a hidrólise. Não hidrolisam as 

ligações α-1,6 do pulano. 

Estas enzimas apresentam diversas vantagens frente aos catalisadores químicos, tais 

como a capacidade de atuar com eficiência mesmo em baixas concentrações, especificidade em sua 
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ação gerando mínimos compostos secundários, desativação absoluta e atuação em condições brandas 

de temperatura e pH (MALLER et al., 2010; WANDERLEY; NEVES; ANDRADE, 2011).  

Apesar da hidrólise ácida, que é empregada nas indústrias, apresentar como vantagem o 

tempo de conversão menor, tem como principais desvantagens a necessidade de neutralização ao final 

do processo, a fim de não inibir a fermentação posterior, a corrosão de equipamentos e geração de 

açúcares não fermentescíveis.  

Em contrapartida, o processo enzimático oferece potencial de redução de custos a longo 

prazo, pois é possível atingir rendimentos próximos dos estequiométricos e em condições menos 

críticas de temperatura, pressão e agressividade química, além de ser um processo menos poluente 

(LEATHERS, 2003). 

Apesar das vantagens que estas enzimas oferecem frente aos catalisadores químicos, 

ainda há duas grandes barreiras, tais como: o elevado custo das enzimas e as temperaturas elevadas 

em que são empregadas no processo industrial; estas barreiras justificam a busca por novas fontes de 

enzimas mais termoestáveis e o estudo dos fatores que influenciam nas características físico-químicas 

destes catalisadores (TEWARI, 2015).   

Processos alternativos vêm sendo desenvolvidos, tais com a aplicação direta de micro-

organismos, que quando submetidos às condições propícias secretam as enzimas utilizadas na 

sacarificação (ALTINTAS et al., 2002).  Outro método relevante utilizado consiste da obtenção 

preliminar das amilases através do cultivo de micro-organismos produtores em substratos indutores 

e, posteriormente, aplicação das enzimas produzidas diretamente ao substrato a ser hidrolisado. 

Assim, a fermentação submersa gera resultados surpreendentes no que diz respeito aos produtos 

obtidos, além de reduzir custos no processo (PASIN, 2015).  

Segundo Politzer & Bon (2006), o Brasil ainda é importador de enzimas, evidenciando a 

irrelevância do nosso mercado enzimático frente à requisição nacional e mundial. No entanto, o atraso 

no país, é paradoxal considerando que possuímos uma enorme quantidade e variedade de matérias-

primas renováveis passíveis de serem transformadas, via tecnologia enzimática, em produtos úteis e 

de maior valor agregado (POLIZELI et al., 2016).  
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3.3 Estrutura do amido 

 

O amido é um homopolissacarídeo economicamente importante encontrado como reserva 

energética em diversos vegetais como milho, batata, arroz, mandioca, entre outros. Esse carboidrato 

representa de 40% à 90% do peso seco em grãos de cereais, de 30% à 50% do peso seco em 

leguminosas, e de 65% à 85% do peso seco em tubérculos. Vale citar que, possui considerável 

relevância para alimentação humana, indústria têxtil e de papel, bem como para produção de bioetanol 

(LAJOLO & MENEZES, 2006; KARAKI et al., 2016). 

Esse polissacarídeo é formado por dois polímeros, sendo a amilose e amilopectina. A 

amilose é caracterizada por ser linear, formada por unidades de α-D-glicopiranose unidas por ligações 

do tipo α-1,4, com peso molecular na ordem de 250.000 Da (1500 unidades de glicose), entretanto, 

varia muito entre as espécies de plantas e dentro da mesma espécie dependendo do grau de maturação 

(Tabela 1 e Figura 3C) (VIHINEN E MÄNTSÄLÄ, 1989). 

Por sua vez, a amilopectina é formado por cadeias de resíduos de α-D-glicopiranose (entre 17 

e 25 unidades) unidas por ligações glicosídicas do tipo α-1,4, fortemente ramificada, com 4% a 6%, 

com ligações do tipo α-1,6 (Figura 3A e D) (POLIZELI et al., 2016). 

 

Tabela 1- Conteúdo de amilose em diversas fontes de amidos naturais. 

 

Fonte Vegetal Amilose (%) 

Milho 25 

Batata 23 

Arroz 15-25 

Trigo 20 

Mandioca 16-20 

Inhame 30 

Aveia 16-33 

 

Fonte: Mali et. al. (2010). 
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Figura 3 - Grânulo do amido. (A) hélices duplas de amilopectina; (B) representação das lamelas 

cristalinas (nanocristais) de amido quando separadas por hidrólise ácida; (C) estrutura molecular de 

amilose (0,1-1 nm) e (D) estrutura molecular da amilopectina. 

 

 

Fonte: Adaptado de Bozic (2017). 

 

A organização estrutural do grânulo de amido apresenta uma região amorfa (amilose) e 

uma região cristalina (amilopectina). A localização dessas moléculas dentro do grânulo de amido 

ainda é uma incógnita e acredita-se que a amilose esteja localizada entre as cadeias da amilopectina, 

e aleatoriamente entremeada entre as regiões amorfas e cristalinas. As moléculas de amilose maiores 

estão concentradas no centro do grânulo e, provavelmente, participam das duplas hélices com a 

amilopectina, enquanto as moléculas menores presentes na periferia podem ser lixiviadas para fora 

do grânulo (Figura 4) (ROCHA et al., 2008, DENARDIN, 2008).  

 

Figura 4 - Organização estrutural do grânulo de amido. 

 

 

Fonte: Adaptado de Mischnick e Momcilovic (2010). 

(D) 

(C) 

(A) 

(B) 
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O tamanho, a forma, e a fonte dos grânulos de amido estão entre os fatores importantes 

na determinação do uso do amido, podendo influenciar de modo determinante em diversos processos 

tecnológicos da indústria. Pesquisas comprovam a relação entre a estrutura molecular do amido e seu 

comportamento em algumas propriedades físico-químicas dos bioprocessos, pois estão intimamente 

relacionados a muitas características estruturais do amido, tais como teor de amilose, distribuição do 

comprimento das cadeias de amilopectina e cristalinidade no grânulo (LEONEL, 2007).  

Segundo Rickard e colaboradores (1991), as formas encontradas para o amido de 

mandioca são redonda, oval, truncada, poligonal e cilíndrica, assim como, quanto ao tamanho, 

Defloor (1998) cita diâmetros variáveis de 3 a 32 µm (Figura 5). Estas características interferem na 

degradação da molécula em monômeros de glicose quando a finalidade é a fermentação para 

produção de etanol. 

 

Figura 5 - Fotomicrografia de grânulos do amido da mandioca. 

 

 

Fonte: Modificado de Leonel (2007). 

 

Na indústria, o amido tem sido convertido por ação enzimática em glicose, dando subsídio 

para a produção de etanol e outros bioprodutos.  As enzimas oriundas de micro-organismos são 

desejáveis considerando a facilidade de cultivo. Essa utilidade tem se destacado no âmbito de 

produção de energia renovável, uma vez que, as reservas de combustíveis fósseis são limitadas e 

atualmente visa-se minimizar emissões de gases que intensificam o efeito estufa. 
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3.4 Potencial da mandioca para produção de bioetanol 

 

 O Brasil é o país mais avançado do mundo no que diz respeito a produção de 

biocombustíveis, ao substituir 36% da gasolina por etanol, e 8% do diesel fóssil por biodiesel, sendo 

o segundo maior produtor mundial de etanol e biodiesel. Atualmente é o produtor de etanol com maior 

capacidade competitiva do mundo, possuindo um mercado interno bem desenvolvido estimulado pelo 

crescimento das vendas de veículos flex. As diversas matérias-primas para produção como mandioca, 

milho, arroz evidenciam potencial para aumentar significativamente a produção de bioetanol e 

desempenhar um papel importante para atender a demanda global futura (UDOP, 2017). 

A Mandioca, Manihot esculenta Crantz, é um vegetal que possui raiz tuberosa rica em 

amido com aplicação versátil. O seu cultivo representa grande valor alimentar e cultural sendo que 

sua cadeia produtiva encontra-se em todo território nacional (SHINOHARA et al., 2018).  

O rendimento médio da safra no país em 2018, segundo o IBGE, foi de 14,4 Kg.ha-1, 

sendo que o estado do Paraná destacou-se com uma produtividade de 25,2 Kg.ha-1, seguido por 

Rondônia com 24,6 Kg.ha-1, e São Paulo com 23,6 Kg.ha-1 (IBGE, 2018). Segundo FAO (2018), o 

Brasil já foi um dos maiores produtores do mundo, atualmente, encontra-se como o quarto maior 

produtor, com uma produção em torno de 23,2 milhões de toneladas, atrás da Indonésia, Tailândia e 

Nigéria. 

A utilização desta raiz como matéria-prima para a produção de biocombustíveis sempre 

foi discutida, contudo dois fatores têm desmotivado o uso da mandioca para fabricação de etanol: a 

baixa produtividade agrícola (PEQUENO et al., 2007), e o maior consumo energético necessário para 

a hidrólise do amido no preparo do mosto (CEREDA et al., 2004), no entanto, estes autores defendem 

a produção de etanol a partir da mandioca, pois a exemplo dos cereais, essa raiz produz álcool de 

qualidade superior podendo apresentar outras aplicações. 

No estudo de Salla et al. (2010) foi evidenciado que o item mais oneroso do custo 

energético total da produção agrícola da mandioca foi o de “insumos”, sendo o dispêndio energético 

total das operações de “hidrólise/sacarificação/tratamento do caldo” o mais representativo nas etapas 

industriais. Vale citar que, o uso de enzimas produzidas a partir de fungos filamentosos pode reduzir 

esse custo de produção. Este estudo ainda demonstra que a eficiência energética observada no cultivo 

e industrialização da mandioca foi positiva.  

No trabalho de Camili e Cabello (2012), utilizando enzimas comerciais, os resultados 

obtidos permitiram concluir que a polpa de mandioca apresentou-se como uma excelente matéria-
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prima para produção de etanol. Neste trabalho foram consideradas como melhores condições para o 

processo fermentativo: concentração enzimática de 8% por 12 horas de fermentação resultando em 

80,33% de eficiência de conversão em etanol. 

A matéria-prima tem um melhor desempenho que a cana-de-açúcar em relação à 

produtividade por tonelada na fabricação do etanol. Enquanto uma tonelada de cana-de-açúcar, com 

140 kg de açúcar total recuperável (ATR), produz 85 litros de álcool, uma tonelada de mandioca, com 

20% de amido, pode produzir 104 litros de álcool. Entretanto, na produtividade por hectare a cana-

de-açúcar apresenta-se como melhor opção, enquanto a mandioca possui uma produtividade de, 

aproximadamente, 20 t/ha, enquanto a cana-de-açúcar produz quase 80 t/ha cultivado (BARROS, 

2017).  

No país atualmente destaca-se a produção de bioetanol a partir de outras fontes amiláceas. 

O etanol a partir do amido de milho é pioneira, e segundo a empresa FS bioenergia é mais limpo e 

sustentável que o etanol produzido nos Estados Unidos da América (EUA), visto que utiliza biomassa 

renovável como fonte de energia. A empresa produz em média 530 milhões de litros de etanol por 

ano e tem previsão para utilização do arroz com matéria prima (FS BIOENERGIA, 2018) 

É importante destacar que, a produção de álcool de mandioca pode ser incentivada em 

regiões em que as condições de solo são pobres, uma vez que a cultura da mandioca é menos exigente 

em fertilidade (FERRAZ, 2009). Além da sua cadeia produtiva ser potencialmente sustentável, poder 

contribuir como uma alternativa energética para vários segmentos que demandam combustíveis. No 

entanto, são necessárias pesquisas para aperfeiçoar energeticamente as operações principalmente na 

etapa de hidrólise do amido que pode ser otimizada utilizando as enzimas hidrolíticas produzidas por 

fungos filamentos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Todos os experimentos foram conduzidos com o auxílio das estruturas e equipamentos 

do Laboratório de Pesquisa em Biocombustíveis/Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), Laboratório 

de Fitopatologia/Departamento de Agronomia, Laboratório de Imunologia/Departamento de Biologia 

e no Laboratório Integrado de Pesquisa e Ensino Multiuso (LIPEMVALE).  

 

4.1 Coleta e isolamento de fungos filamentosos 

 

Foram coletadas amostras de quatro distintos locais em Minas Gerais: i. área de aterro 

sanitário desativada; ii. área de campo rupestre ferruginoso conservado; iii. área de campo rupestre 

ferruginoso degradado, iv. área de campo rupestre quartzítico (Figura 6), além de duas frações de 

mandioca em estágio de deterioração. 

A primeira área de coleta correspondeu a um lixão desativado no ano de 2011, localizado 

dentro dos limites da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) campus 

JK, Diamantina, MG, situada nas coordenadas 18º12'19,5''S e 43º34'13,3''W, altitude 1.296,1m. A 

área é caracterizada por frações bem definidas de vegetação, com grande diversidade de espécies, 

apresentando árvores de grande e médio portes, além da presença de gramíneas nativas e exóticas 

bem estabelecidas (INMET-MG, 2017) (Figura 6A). 

A segunda área correspondeu ao campo rupestre ferruginoso, 18º756'10,9''S e 

43º24'53,4''W, com predomínio de vegetação herbácea, arbustiva e abundante quantidade de ferro, 

cuja oxidação conferiu coloração avermelhada sobre a camada superficial intemperizada (Figura 6B).  

A terceira área correspondeu ao campo rupestre ferruginoso degradado, localizado nas 

coordenadas 18º53'20''S e 43º33'58,9''W, com predomínio da gramínea Melinis minutiflora P. Beauv. 

(capim gordura) (Figura 6C), enquanto que, o campo rupestre quartzítico apresentou quartzo 

associado, principalmente, às gramíneas nativas (Figura 6D). 

As coletas foram realizadas de forma a abranger toda a área amostral, sendo retiradas dez 

amostras simples de cada local das áreas de campo rupestres, seis amostras da área de lixão, e duas 

amostras de mandioca em decomposição. 

Todo o procedimento foi realizado de forma asséptica com o objetivo de garantir que os 

micro-organismos isolados fossem provenientes das amostras coletadas. Para tanto, utilizou-se luvas 

cirúrgicas estéreis e pinças esterilizadas. Os materiais coletados foram armazenados em frascos de 
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vidro, com volume aproximado de 50 mL, previamente esterilizados por 30 minutos, à 120oC, 1,5 

atm. As amostras obtidas foram mantidas à 4ºC até o isolamento.   

 

Figura 6 - Representação dos locais de coleta das amostras. (A) área de lixão desativado, (B) campo 

rupestre ferruginoso conservado, (C) campo rupestre ferruginoso degradado, e (D) campo rupestre 

quartzítico. 

 

 

Para o isolamento, as amostras foram inoculadas em placas de Petri, 14 cm de diâmetro, 

contendo 20 mL de meio de cultura composto por aveia Quaker® 4% e ágar bacteriológico 2% 

(Emerson, 1941) (item 4.1.1), anteriormente autoclavados, mantidas em BOD, à 30ºC, durante cinco 

dias, sendo analisado o crescimento de fungos filamentosos a cada 24 horas (Figura 7), o isolamento 

foi realizado de acordo com a observação macroscópica quanto à cor, textura, pigmentação, superfície 

e topografia.  

 

4.1.1 Meio de Aveia 

Farinha de Aveia Quaker® 4,0 g 

Ágar bacteriológico 2,0 g 

Água destilada q.s.p. 100 mL 

 

Figura 7- Amostras coletadas e inoculadas em meio de cultura sólido. (A) e (C) área de lixão 

desativado; (B) fração de mandioca; (D) solo oriundo de campo rupestre ferruginoso. 
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A nomenclatura utilizada para denominar os isolados foi associada à pessoa que fez a 

coleta, local da coleta, dia do isolamento e quantidade de isolados no dia, sendo que L relacionou-se 

ao lixão desativado, M à amostra de mandioca, C à área de campo rupestre ferruginoso conservado, 

D ao campo rupestre ferruginoso degradado e Q ao campo rupestre quartzítico. 

 

4.2 Manutenção dos isolados 

 

Os fungos filamentosos isolados foram mantidos em tubo de vidro contendo meio de 

cultivo Emerson (1941) (item 4.1.1), previamente autoclavados à 120ºC, 1,5 atm, durante 30 minutos. 

Os repiques foram realizados periodicamente, de 20 à 30 dias, sendo mantidos em BOD na 

temperatura ideal de cada micro-organismo para crescimento e preenchimento do tubo e, 

posteriormente, armazenados em geladeira à 4ºC. 

Para preservação à longo prazo as cepas foram mantidas em sílica gel, onde uma 

suspensão de esporos foi preparada, em ambiente estéril, a partir de 3 mL de solução de leite em pó 

(200 g/L de água destilada). Desta suspensão, aproximadamente, 1 mL foi adicionado em tubos de 

ensaio (10 x 150 mm) contendo 8 g de sílica gel, de 4 – 8 mm, e, posteriormente, agitados. Estes 

tubos foram lacrados e armazenados à 4ºC (Figura 8). 

 

Figura 8 - Tubos de vidro com tampa de rosca contendo sílica gel e esporos dos fungos filamentosos 

obtidos a partir do isolamento. 

 

 

4.3 Microcultivo 

  

O microcultivo dos micro-organismos isolados foi realizado segundo a técnica de Riddell 

(RIDDELL, 1950) para análise das características microscópicas dos isolados e, posterior, possível 

identificação à nível de gênero.  
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Para isso, montaram-se câmaras de microcultivo, que se constituiu em uma placa de Petri 

contendo um papel filtro Unifil®, uma lâmina e lamínula posta sobre o papel, sendo submetidas ao 

processo de autoclavagem, à 120ºC, 1,5 atm, durante 30 minutos, a fim de esterilizá-las. 

Posteriormente, foi introduzido sobre a lâmina da câmara de microcultivo um pedaço de meio de 

cultivo Sabourad Prodimol®, com aproximadamente 10 mm de espessura.  

O micro-organismo foi inoculado nas laterais do meio de cultivo e, este recoberto com a 

lamínula. O papel filtro foi embebido com água destilada autoclavada, em torno de 1 mL, a fim de 

manter a umidade evitando o ressecamento do meio e dando boas condições ao crescimento do fungo.  

A câmara foi posta em BOD, à 30ºC, por cinco dias, para a visualização das estruturas de 

frutificação, as quais associadas às características morfológicas permitiu a possível identificação do 

gênero dos fungos filamentosos isolados. Após o crescimento dos organismos, as lâminas foram 

levadas ao microscópio óptico para observação com aumento de 100 vezes e fotografadas utilizando-

se o programa MIAS, 2001. 

 

4.4 Análise da temperatura de crescimento dos fungos filamentosos 

 

A análise da temperatura de crescimento dos fungos filamentosos isolados foi conduzida 

em meio Batata-Dextrose-Ágar (BDA). Para cada isolado procedeu-se o repique pontual em placas 

de Petri, contendo 10 mL de meio de cultivo, sendo mantidos nas temperaturas de 30ºC, 35ºC, 40ºC, 

45ºC, 50ºC e 55ºC. Após o desenvolvimento dos micro-organismos, 48 horas de cultivo, realizou-se 

a medição do raio das colônias e analisou-se a taxa de crescimento das hifas em centímetros por hora 

(cm.h-1) (Figura 9). Posteriormente, foi feita a revelação do halo enzimático com solução de iodo 

10 mM e iodeto 14 mM. 

 

Figura 9 - Determinação do raio de crescimento fúngico para análise da taxa de crescimento em 

centímetros por hora. 
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4.5 Inóculo 

 

Para a realização do inóculo, suspenderam-se as culturas dos fungos em 10 mL de água 

destilada esterilizada; sendo o volume de 1 mL da suspensão de esporos (2,5. 107 conídios/mL) 

inoculado em frascos Erlenmeyer de 125 mL, contendo 25 mL de meio líquido. Os meios foram 

mantidos em estufa incubadora (BOD) à 30ºC, sob condições estáticas. 

 

4.6 Contagem dos conídios em câmara de Neubauer  

 

A contagem dos conídios foi realizada antes do inóculo do micro-organismo em meio de 

cultura líquido, para garantia da quantidade aproximada de esporos em todos os experimentos. 

Realizou-se a contagem dos mesmos utilizando-se uma alíquota dos 10 mL da suspensão dos conídios 

em Câmara de Neubauer, onde se obteve, em média, uma solução com 2,5 x 107 conídios/mL, o que 

representa 2,51 x 108 conídios/cultura. 

 

4.7 Obtenção da massa micelial e do extrato bruto enzimático 

 

A massa micelial foi obtida através de filtração à vácuo com o auxílio de um funil de 

Büchner e papel de filtro Unifil®, 12,5 cm de diâmetro. Após a secagem, a massa micelial foi pesada 

em balança analítica. Os filtrados contendo as enzimas extracelulares brutas foram submetidos à 

medição do pH, volume extracelular e determinação da atividade enzimática (item 4.8). 

 

4.8 Dosagem da atividade enzimática  

 

A atividade enzimática foi determinada pela avaliação da formação de açúcares redutores, 

utilizando a solução do ácido 3',5'-dinitrosalicílico (DNS), método descrito por Miller (1959), sendo 

utilizado como substrato 1% (m/v) de amido Dinâmica® em tampão acetato de sódio 100 mM, 

pH  5,5. 

A reação enzimática consistiu de 1500 µL do substrato amido em solução tampão, 500  µL 

do extrato bruto extracelular, diluído em 1000 µL de solução tampão, em banho-maria inicialmente à 

55ºC, após a determinação da maior atividade enzimática as reações foram realizadas à 65ºC, 

utilizou- se essa temperatura nos ensaios subsequentes, mantido durante 5 minutos.  
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Decorrido o tempo reacional, alíquotas de 500 μL foram retiradas e adicionadas em tubos 

contendo 500 μL de DNS. Ressalta-se que uma alíquota de 500 μL foi retirada da mistura reacional 

imediatamente após a adição do extrato enzimático com o substrato e transferida para um tubo 

contendo 500 μL de reagente DNS, sendo utilizada para controle da reação (tempo zero). 

Posteriormente, os tubos foram fervidos durante 5 minutos e, após o resfriamento, adicionou-se 5 mL 

de água destilada. As leituras foram realizadas à 540 nm, em espectrofotômetro RAYLEÍGH UV-

2601®. 

O método foi previamente padronizado com a utilização de uma curva padrão de glicose 

(0,1 a 1,0 mg/mL), sendo a unidade de atividade enzimática definida como a quantidade de enzima 

que hidrolisa um µmol de substrato por minuto, nas condições de ensaio. A atividade enzimática foi 

expressa em U.mL-1. 

 

4.9 Seleção do micro-organismo produtor de amilases 

 

Selecionaram-se dez fungos filamentosos a partir do experimento da temperatura de 

crescimento fúngico e do resultado da revelação de iodo os quais foram cultivados em tubos contendo 

meio Emerson (1941) (item 4.1.1). Em seguida, adicionaram-se 10 mL de água destilada, previamente 

autoclavada, em cada tubo para obtenção de uma solução de esporos, sendo transferido 1 mL da 

suspensão em Erlenmeyers de 125 mL, contendo 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et 

al., 2003) (item 4.9.1) e incubados em BOD na temperatura ideal de crescimento de cada isolado, 

durante oito dias. Decorrido o tempo de incubação, os meios foram filtrados separando a massa 

micelial do extrato bruto extracelular contendo as enzimas (item 4.7), sendo determinada a atividade 

amilolítica (item 4.8). 

 

4.9.1 Meio CP 

Amido 1,5 g 

Extrato de levedura 0,8 g 

KH2PO4 0,03 g 

MgSO4.7H2O 0,05 g 

Água destilada q.s.p 100 mL 
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4.10 Análise do meio de cultivo e do tempo de crescimento do fungo Mucor sp. AD742 na 

produção enzimática 

 

O fungo filamentoso Mucor sp. AD742 foi inoculado em distintos meios de cultura, sendo 

esses o meio CP (PEIXOTO et al., 2003) (item 4.9.1), meio SR (RIZZATTI et al., 2001) (item 4.10.1) 

e meio Khanna modificado (KHANNA; SUNDARI; KUMAR, 1995) (item 4.10.2), sendo a 

modificação devido a retirada do NH4NO3.  

Realizou-se o inóculo de 1 mL de solução de esporos em 25 mL de meio de cultivo 

previamente esterilizado à 120ºC, 1,5 atm, durante 30 minutos, contidos em Erlenmeyer de 125 mL. 

As culturas foram mantidas sob condição estática em BOD, durante dez dias, sendo retirados a cada 

24 horas, à 35°C. Decorrido o tempo de incubação, os meios foram filtrados separando a massa 

micelial do extrato bruto extracelular contendo as enzimas (item 4.7), sendo determinada a atividade 

amilolítica (item 4.8). 

 

4.10.1 Meio SR 

Peptona 0,02 g 

Extrato de levedura 0,45 g 

Amido 1,0 g 

Solução de Sais SR [20x] 5,0 mL 

Água destilada q.s.p 100 mL 

 

4.10.1.1 Solução de sais SR [20x] 

MgSO4.7H2O 0,24 g 

KH2PO4 0,3 g 

NH4H2PO4 1,0 g 

Água destilada q.s.p 100 mL 

 

4.10.2 Meio Khanna modificado 

Extrato de levedura 0,1 g 

Amido 1,0 g 

Solução de Sais Khanna modificado [20X] 5,0 mL 

Água destilada q.s.p 100 mL 
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4.10.2.1 Solução de Sais do meio Khanna modificado [20X] 

KH2PO4 1,3 g 

MgSO4.7H2O 0,362 g 

KCl 0,098 g 

ZnSO4.7 H2O 0,007 g 

MnSO4. H2O 0,0138 g 

FeCl3.6H2O 0,0066 g 

CuSO4.5H2O 0,0062 g 

Água destilada q.s.p 100 mL 

 

4.11 Análise da fonte de nitrogênio do meio de cultivo fúngico para maior atividade enzimática 

 

Com o objetivo de avaliar a melhor fonte de nitrogênio do meio de cultivo do fungo 

filamentoso Mucor sp. AD742 para obtenção de uma maior atividade enzimática, prepararam-se 

meios de cultura submerso CP (PEIXOTO et al., 2003) variando as fontes na concentração final de 

0,8% (m/v): sem fonte de nitrogênio, extrato de levedura, peptona, ureia, extrato de levedura + 

peptona + ureia, extrato de levedura + peptona, extrato de levedura + ureia, e peptona + ureia.  

Após o inóculo do fungo em 25 mL de meio de cultura, contidos em Erlensmeyer de 125 

mL, previamente autoclavados à 120ºC, 1,5 atm, durante 30 minutos, os mesmos foram mantidos 

durante sete dias em BOD, de forma estacionário, à 35ºC. Após separação do extrato bruto 

extracelular, obtido por filtração à vácuo, quantificou-se a massa micelial fúngica, o pH do extrato 

bruto extracelular (item 4.7) e a atividade amilolítica (item 4.8). 

 

4.12 Efeito da fonte de carbono no cultivo do fungo filamentoso Mucor sp. AD742 visando maior 

atividade amilolítica 

 

                  A fonte de carbono é um componente do meio de cultura que tem grande influência na 

produção enzimática, por induzir ou inibir a produção e secreção de determinadas enzimas. Para esta 

análise foram utilizadas vinte fontes de carbono para verificar a influência das mesmas na produção 

enzimática e no crescimento do fungo filamentoso Mucor sp. AD742.  

As fontes de carbono analisadas foram sacarose, glicose, lactose, maltose, frutose, 

galactose, leite em pó, casca de banana, arroz moído, farinha de chia, farelo de trigo, farinha de milho, 
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farinha de linhaça, flocos de aveia, amido de milho, casca de batata, casca de mandioca, polpa de 

mandioca, farinha de aveia e amido solúvel, sendo as amostras de casca de mandioca, arroz moído, e 

polpa de mandioca secas em BOD à 65°C, durante 48 h, e, posteriormente, trituradas em moinho 

analítico de facas Quimis®. 

Prepararam-se 25 mL de meio de cultura CP (PEIXOTO et al., 2003) (item 4.9.1) contidos 

em Erlensmeyer de 125 mL, sendo a concentração das fontes de carbono de 1,5%. Após autoclavagem 

à 120ºC, 1,5 atm, durante 30 minutos, realizou-se o inóculo do fungo e os meios foram mantidos 

durante sete dias de crescimento em BOD, sob cultivo estacionário, à 35ºC. Após separação do extrato 

bruto extracelular, obtido por filtração à vácuo, quantificou-se a massa micelial fúngica, o pH do 

extrato bruto extracelular (item 4.7) e a atividade amilolítica (item 4.8). 

 

4.13 Análise da solução de sais do meio de cultura do fungo Mucor sp. AD742 para uma maior 

atividade enzimática 

 

Objetivou-se analisar a influência da solução de sais do meio de cultura visando maior 

atividade enzimática. Para isso, preparam-se 25 mL de meios de cultivo CP (PEIXOTO et al., 2003), 

contendo extrato de levedura como fonte de nitrogênio e casca de banana como fonte de carbono, 

variando a solução de sais, sendo essas: (1) sais do próprio meio CP (PEIXOTO et al., 2003) (item 

4.9.1), (2) sais SR (RIZZATTI et al., 2001) (item 4.10.1.1), (3) sais Khanna modificado (KHANNA; 

SUNDARI; KUMAR, 1995) (item 4.10.2.1), e (4) sais Vogel (VOGEL,1964) (item 4.13.1). Além 

destas fontes de sais foram analisadas as combinações desses sais, e preparou-se um meio de cultivo 

sem adição de fonte de sais como controle. 

Os meios foram mantidos durante sete dias de crescimento em BOD, sob cultivo 

estacionário, à 35ºC. Após separação do extrato bruto extracelular, obtido por filtração à vácuo, 

quantificou-se a massa micelial fúngica, o pH do extrato bruto extracelular (item 4.7) e a atividade 

amilolítica (item 4.8). 

 

4.13.1 Solução de sais Vogel [50X] 

Na3C6H5O7 . 5 H2O 150 g 

NH4NO3 100 g 

KH2PO4 250 g 

MgSO4 . 7 H2O  10 g 
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CaCl2 . 2 H2O  5 g 

Solução Traços de elemento  5 mL 

Clorofórmio   2,0 mL 

Água destilada q.s.p 1000 mL 

 

4.13.1.1 Solução Traços de Elemento 

C6H8O7 . H2O 5 g 

ZnSO4 . 7 H2O  5 g 

Fe(NH4)2(SO4)2 . 6 H2O  1 g 

CuSO4 . 5 H2O  0,25 g 

MnSO4 . H2O  0,05 g 

H3BO3 0,05 g 

Na2MoO4 . H2O  0,05 g 

Clorofórmio  0,2 mL 

Água destilada q.s.p 100 mL 

 

4.14 Análise do pH inicial do meio de cultivo do fungo Mucor sp. AD742 para uma maior 

atividade enzimática 

 

O fungo em estudo foi incubado em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et 

al., 2003), contendo extrato de levedura e casca de banana como fontes de nitrogênio e carbono, 

respectivamente, e solução de sais SR, utilizando os seguintes valores iniciais de pH 4,0; 4,5; 5,0; 

5,5; e 6,0, além do valor de pH inicial de 6,85 (valor de pH dos experimentos anteriores, onde não 

houve o ajuste do pH inicial após o preparo do meio de cultura). 

Após o inóculo, os meios foram mantidos durante sete dias de crescimento, em condição 

estática em BOD, à 35ºC. Após separação do extrato bruto extracelular, obtido por filtração à vácuo, 

quantificou-se a massa micelial fúngica, o pH do extrato bruto extracelular (item 4.7) e a atividade 

amilolítica (item 4.8). 

 

 

 



45 

 

 

4.15 Determinação do efeito da temperatura e do pH no ensaio enzimático utilizando 

Delineamento Composto Central Rotacional DCCR2 

 

A metodologia de planejamento fatorial reduz o número de experimentos, além de 

melhorar a qualidade da informação obtida através dos resultados. Considerando isto, foi utilizado 

para definir a faixa de pH e temperatura dos ensaios enzimáticos. Para tanto, optou-se por um 

Delineamento Composto Central Rotacional com adição de dois pontos axiais, sendo assim foi 

definido o Delineamento Fatorial Central Rotacional (DCCR) de dois níveis, composto por três 

repetições de pontos centrais com um total de 11 experimentos. O valor calculado para os pontos 

externos foi 1,41. O planejamento do experimento foi analisado utilizando-se o software Protimiza. 

Os níveis utilizados para a codificação das variáveis independentes encontram-se na 

Tabela 2. A equação para o design experimental foi desenvolvida apenas com os fatores com 

significância maior que 5%. 

 

Tabela 2 - Delineamento Composto Central Rotacional DCCR2 com variáveis independentes 

codificadas para a caracterização da reação enzimática. 

 

 

 

 

Experimento X1 (pH) X2 (temperatura) 

1 -1 -1 

2 +1 -1 

3 -1 +1 

4 +1 +1 

5 -1,41 0 

6 +1,41 0 

7 0 -1,41 

8 0 +1,41 

9 0 0 

10 0 0 

11 0 0 
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Para determinar o efeito das variáveis pH (X1) e temperatura (X2) sobre a reação 

enzimática optou-se por um planejamento fatorial de dois níveis sendo que as variáveis independentes 

foram codificadas segundo a equação 1: 

 

2,1

5,5
1

−
=

pH
X   

15

65º
2

−
=

C
X                                                                (1) 

 

 

Onde: 

pH = pH de reação 

°C = temperatura de reação 

 

4.16 Determinação da estabilidade da amilase em diferentes pH e temperaturas 

 

Objetivando-se conhecer a estabilidade da enzima frente a temperatura e pH, o extrato 

bruto extracelular foi incubado nas temperaturas de 50°C, 55°C e 60°C por duas horas, retirando-se 

alíquotas das amostras após 0, 30, 60, 90 e 120 minutos de incubação. As alíquotas retiradas foram 

submetidas a ensaios conforme descrito no item 4.8, nas condições ideias da enzima. 

Enquanto que, a estabilidade ao pH foi avaliada incubando-se o extrato bruto extracelular 

em tampão acetato de sódio 100 mM pH de 4,5; 5,0; e 5,5, e tampão fosfato de sódio 100 mM pH 6,0 

e 7,0, por duas horas em banho de gelo, na ausência de substrato, na proporção de 1:1 (extrato 

bruto/tampão). Decorrido o tempo de incubação, as amostras foram submetidas a ensaios conforme 

descrito no item 4.8, utilizando o tampão acetato de sódio 200 mM pH 5,5, na temperatura de 65ºC. 

 

4.17 Análise da degradação da mandioca pela amilase produzida pelo fungo Mucor sp. AD742 

 

A polpa e a casca da mandioca (Manihot esculenta Crantz, variedade cacau) adquirida no 

mercado local, após sua higienização foi acondicionada em BOD por 72 horas, à 60°C para secagem, 

posteriormente, foi triturada utilizando um moinho de facas Quimis®, por 2 min. Assim como o arroz 

foi triturado utilizando-se as mesmas condições.  

O substrato da reação foi preparado com solução tampão acetato de sódio 100 mM, pH 

5,5, na concentração de 1% (m/v), por uma 1 hora, à 65°C. 
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4.18 Análise dos experimentos 

 

Todos os experimentos e ensaios foram realizados em triplicata. Os experimentos foram 

analisados com base na média e no desvio padrão.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Coleta de amostras, isolamento e análise das características morfológicas e microscópicas 

dos fungos filamentosos 

 

Bioprospecção é a pesquisa da biodiversidade de uma região, caracterizando-se pela 

exploração sistemática e legal da diversidade de vida existente em qualquer local do meio ambiente, 

que intenciona o enriquecimento de recursos genéticos e bioquímicos para fins tecnológicos 

(BENASSI et al., 2014). 

Dentre as amostras coletadas, isolaram-se quarenta e oito fungos filamentosos, dos quais 

dezesseis foram obtidos da área de lixão, vinte e dois das áreas de campo rupestre, dos quais sete 

foram isolados do campo ferruginoso conservado; seis da área degradada e nove do campo 

quartzítico. Além disso, dez fungos foram isolados de duas frações de mandioca em estágio de 

decomposição (Figura 10 e Tabela 3). 

Vale citar que os micro-organismos isolados das distintas áreas apresentaram distintas 

cores quando isolados no meio de cultura sólido Emerson (1941), variando de branco, creme, cinza, 

rosa, marrom, entre outras colorações (Figura 10 e Tabela 3). 

Em relação à caracterização morfológica macroscópica dos fungos filamentosos, pode-se 

observar que cerca de 41,7% dos isolados apresentaram textura algodonosa; 25% pulverulenta; 10,4% 

grânulosa e butirosa, além de 8,3% aveludada, enquanto que, somente dois deles (AQ843 e AD743) 

apresentaram textura camurça, representando 4,2% dos isolados.  

Com relação à topografia, observou-se que a maioria dos isolados apresentou 

característica convexa e plana, totalizando 64,6% e 25% respectivamente, três deles (AC641, AC651 

e AQ843) apresentaram topografia pregueada, e apenas dois isolados (AD741 e AQ852) com 

característica umbilicada (Figura 10 e Tabela 3). 

Visualizou-se a presença de pigmentação em doze isolados, com grande variação na cor. 

A maior parte apresentou superfície lisa, entretanto, os isolados das frações da mandioca (AM432, 

AM451, AM452, AM456, AM521) apresentaram superfície rugosa, sendo visualizada a característica 

fissurada em AC641, AC651, AQ841, AQ843 (Figura10 e Tabela 3). 
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Figura 10 -  Fungos filamentosos isolados de distintas amostras coletadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

As amostras coletadas foram inoculadas sobre o meio de cultura sólido Emerson (1941), em BOD, à 30ºC, 

durante quatro dias, sendo analisado o crescimento de fungos filamentosos a cada 24 horas. A nomenclatura 

está associada à pessoa que fez a coleta, local da coleta, dia do isolamento e quantidade de isolados 

no dia, sendo que L relacionou-se ao lixão desativado, M à amostra de mandioca, C à área de campo 

rupestre ferruginoso conservado, D ao campo rupestre ferruginoso degradado e Q ao campo rupestre 

quartzítico. 
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Tabela 3-  Análise das características dos fungos filamentosos isolados. 

 

Fungo Gênero Textura Pigmento Superfície Topografia Cor da colônia 

AL111 Fusarium A + (rosa) L Plana Branca 

AL131 Rhizopus A - L Convexa Branca com pontos 

negros 

AL132 Rhizopus A - L Convexa Cinza escuro 

AL221 Rhizopus A - L Plana Branca 

AL332 Fusarium A - L Plana Creme 

KL121 - A + (rosa) L Convexa Rosa 

KL122 - A - L Convexa Branca com cinza 

KL123 - A + (laranja) L Convexa Branca com laranja 

KL141 Rhizopus A - L Convexa Branca com bolas 

marrons 

KL151 - A - L Convexa Branca com rosa 

KL221 Rhizopus A - L Convexa Marrom e cinza no centro 

KL241 - B - L Convexa Branca e muda para 

verde 

KL242 Rhizopus A - L Convexa Marrom cinza no centro 

KL321 - B - L Convexa Branca 

KL322 Rhizopus A - L Convexa Marrom com halo 

amarelo 

KL341 - B +(Rosa) L Convexa Creme para marrom 

AM431 Rhizopus P - L Convexa Marrom 

AM432 Trichoderma G - R Convexa Branca com verde 

AM433 - P - L Plana Verde 

AM451 Trichoderma G - R Convexa Branca com cinza 

AM452 - A - R Plana Branca 

AM453 Rhizopus A - L Convexa Marrom 

AM456 Trichoderma G - R Plana Branca 

AM521 Trichoderma G - R Convexa Branca com cinza 

AM552 Rhizoctonia B +(amarela) L Plana Branca com pontos pretos 

AM561 Trichoderma G - L Plana Branca verde e cinza 

AC641 Penicillium P +(amarela) F Pregueada Branca e cinza 

AC642 Penicillium P - L Convexa Branca e verde 

AC643 Aspergillus P - L Plana Branca e verde no centro 
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AC651 Aspergillus P +(marrom) F Pregueada Verde e branca 

AC652 Aspergillus P +(amarelo) L Convexa Verde com creme 

AC661 Aspergillus P - L Convexa Branca com borda 

amarela 

AC662 Aspergillus P - L Convexa Branca e amarelo no 

centro 

AD731 Rhizopus A - L Convexa Cinza com borda amarela 

AD741 Penicillium AV - L Umbilicada Verde e branca no centro 

AD742 Mucor A - L Convexa Branca com pontos pretos 

AD743 Aspergillus C - L Convexa Verde, branca e marrom 

AD751 Mucor A - L Convexa Branca 

AD752 - A - L Convexa Branca com pontos pretos 

AQ831 Rhizopus A - L Convexa Branca 

AQ832 Rhizoctonia B - L Plana Bege 

AQ841 Aspergillus AV +(rosa) F Convexa Branca, amarela e verde 

AQ842 Aspergillus P - L Convexa Branca e amarela 

AQ843 Aspergillus C - F Pregueada Verde, bege e marrom 

AQ844 Aspergillus P - L Plana Verde escuro, borda 

branca 

AQ851 Aspergillus P +(laranja) L Plana Borda branca verde 

AQ852 Aspergillus AV +(amarelo) L Umbilicada Bege entremeada de 

branca 

AQ853 Aspergillus AV +(amarelo) L Convexa Branca, verde e amarela 

 

Pigmentação: + Presente, - ausente 

Superfície: L= lisa, R = rugosa, F= fissurada. 

Textura: A = algodonoso, AV = aveludado, B = butirosa, C = carmurça, P = pulverulenta, G = grânulosa 
As amostras coletadas foram inoculadas sobre o meio de cultura Emerson (1941), em BOD, à 30ºC, durante 

cinco dias, sendo analisado o crescimento de fungos filamentosos a cada 24 horas. A nomenclatura está 

associada à pessoa que fez a coleta, local da coleta, dia do isolamento e quantidade de isolados no 

dia, sendo que L relacionou-se ao lixão desativado, M à amostra de mandioca, C à área de campo 

rupestre ferruginoso conservado, D ao campo rupestre ferruginoso degradado e Q ao campo rupestre 

quartzítico. 
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A partir do microcultivo foi possível visualizar estruturas reprodutivas em 80% dos 

isolados, sendo estas associadas a oito possíveis gêneros: Fusarium, Penicillium, Rhizopus, 

Aspergillus, Trichoderma, Mucor e Rhizoctonia (Tabela 3 e Figura 11).  

As características dos gêneros Rhizopus e Aspergillus foram observadas em 50% dos 

isolados. Os fungos filamentosos identificados como AL131, AL132, AL221, KL141, KL221, 

KL242, KL322, AM431, AM453, AD731, e AQ831 possuíram estruturas semelhantes à 

esporangióforos aderidos ao esporângio, contendo esporangiósporos imóveis, e presença de rizóides 

nas extremidades das hifas, sendo identificados como possíveis Rhizopus (Tabela 3 e Figura 11).  

Por sua vez, os fungos filamentosos identificados como AC643, AC651, AC652, AC661, 

AC662, AD743, AQ841, AQ842, AQ843, AQ844, AQ851, AQ852 e AQ853 trataram-se, 

possivelmente, do gênero Aspergillus (Tabela 3 e Figura 11). Vale citar que, esses micro-organismos 

apresentam facilidade de cultivo em laboratório, além de possuírem grande importância econômica 

(BENNETT, 2010).  

Os isolados AD742 e AD751 foram caracterizados, possivelmente, como Mucor (Tabela 

3 e Figura 11), muitos dos quais possuem potencialidade de desenvolverem morfologias vegetativas 

diferentes em resposta às situações ambientais (BARTNICKI-GARCIA &NICKERSON,1962).  

Por outro lado, a estrutura vegetativa assexuada, que caracteriza possivelmente o gênero 

Penicillium, foi observada nos isolados AC641, AC642, e AD741, sendo possível visualizar fiálides 

e conídios de formato arredondado, sustentados pelo conidióforo (Tabela 3 e Figura 11). 

Os fungos filamentosos identificados como AL111 e AL332 apresentaram esporos 

transparentes fusiformes, semelhantes aos que caracterizam o gênero Fusarium, da Classe 

Sordariomycetes, pertencente ao Filo Ascomycota, que agrupa, de forma geral, espécies que 

produzem manchas brancas rentes ao substrato agrupadas em aglomerados (Tabela 3 e Figura 11). 

Enquanto que na observação dos micro-organismos AM552 e AQ832 foi possível visualizar hifas de 

espessura considerável formando ângulo de 90º no seu brotamento, características condizentes com 

o gênero Rhizoctonia (Tabela 3 e Figura 11). 

Vale citar que, os fungos filamentosos isolados da mandioca (AM432, AM451, AM456, 

AM521 e AM561) apresentaram estruturas que podem associá-los ao gênero Trichoderma, 

caracterizado por parasitarem outros fungos e colonizarem amplamente o ambiente (HARMAN et 

al., 2004) (Tabela 3 e Figura 11). 

Por fim, os fungos filamentosos isolados da área de lixão identificados como KL121, 

KL122, KL123, KL151, KL241, KL321, KL341, o da área de campo rupestre ferruginoso degradado 
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AD752, e os da mandioca AM433 e AM452 não foram possíveis visualizar esporos para associá-los 

a gêneros. 

 

Figura 11 - Estruturas reprodutivas observadas de alguns fungos filamentosos isolados. 

 

 
 

Microcultivo dos fungos filamentosos em meio de cultura sólido Sabourad Prodimol®, mantidos em estufa 

bacteriológica, à 30ºC, por cinco dias. Após o crescimento dos organismos, as lâminas foram levadas ao 

microscópio óptico para observação com aumento de 400 vezes e fotografadas utilizando-se o programa MIAS, 

2001. A nomenclatura está associada à pessoa que fez a coleta, local da coleta, dia do isolamento e 

quantidade de isolados no dia, sendo que L relacionou-se ao lixão desativado, M à amostra de 

mandioca, C à área de campo rupestre ferruginoso conservado, D ao campo rupestre ferruginoso 

degradado e Q ao campo rupestre quartzítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

5.2 Determinação da temperatura de crescimento dos fungos filamentosos isolados 

 

A temperatura é um dos fatores ambientais que mais condiciona o crescimento de 

organismos vivos nos sistemas de cultivo empregados em laboratório (AZEVEDO, 2018). Esta 

análise permitiu um ajuste experimental e conhecimento da taxa de crescimento dos fungos 

filamentosos isolados, bem como a otimização da produção enzimática. 

Em relação aos dezesseis fungos isolados da área de lixão, pode-se observar que todos 

desenvolveram-se à 30ºC, e à 35ºC apenas o micro-organismo identificado como KL123 não teve 

crescimento. Assim como, visualizou-se que esses organismos preferiram essas temperaturas para 

crescimento, uma vez que à 40ºC houve uma queda significativa no crescimento dos fungos, sendo 

que os micro-organismos identificados como AL132, AL332, KL123, KL151, KL242 e KL321 não 

apresentaram crescimento nessa temperatura, bem como à 45°C um total de 89% dos fungos 

filamentosos não se desenvolveram (Figura 12A e B, e Tabela 4). 

Os resultados mostraram que os fungos identificados, possivelmente, como Rhizopus sp. 

AL131, Rhizopus sp. AL221 e o KL341 apresentaram maior taxa de crescimento em relação aos 

demais quando cultivados à 30ºC e 35ºC, sendo de 0,162 cm.h-1; 0,154 cm.h-1 e 0,101 cm.h-1, 

respectivamente, assim como, nesta temperatura os isolados KL123 e AM521 não apresentaram 

crescimento (Figura 12 A e B, e Tabela 4). 

Os fungos filamentosos isolados das frações de mandioca tiveram maiores taxas de 

crescimento nas temperaturas de 30ºC e 35ºC, sendo que o micro-organismo identificado como 

AM521 não se desenvolveu a partir de 35ºC. Vale citar que, apenas dois fungos isolados dessas 

amostras não cresceram à 40ºC, assim como nenhum desenvolveu a partir de 45ºC (Figura 12C, e 

Tabela 4). 

Dentre os fungos filamentosos pode-se afirmar que o Rhizopus sp. AM431 e Rhizoctonia 

sp. AM552 apresentaram maior taxa de crescimento à 35°C em relação aos demais, apresentando 

valores aproximados de 0,083 cm.h-1 e 0,073 cm.h-1
, respectivamente (Figura 12C e Tabela 4). 

Dentre os micro-organismos obtidos do isolamento das amostras do campo rupestre 

ferruginoso conservado, observou-se que os isolados identificados como possíveis Aspergillus sp. 

AC643, AC651, AC652 e Penicillium sp. AC641 e AC642 apresentaram maior taxa de crescimento 

à 35°C com média próxima de 0,0498 cm.h-1 (Figura 12D e Tabela 4). Ressalta-se que dentre os 

fungos isolados dessa amostra o Aspergillus sp AC651 foi o único que apresentou crescimento em 

45°C e 50°C, porém esse crescimento cessou quando submetido à 55°C (Figura 12D e Tabela 4). 
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Ao analisar a taxa de crescimento dos fungos filamentosos obtidos na área de campo 

rupestre ferruginoso degradado, observou-se que o fungo AD752 apresentou maior taxa de 

crescimento à 30°C, no entanto, ao analisar a temperatura de 35°C, quatro dos seis fungos isolados 

dessa amostra tiveram suas maiores taxas de crescimento, sendo esses os organismos identificados 

como Mucor sp. AD742, AD752, AD751 e AD743 com 0,096 cm.h-1, 0,0806 cm.h-1, 0,050 cm.h-1, e 

0,0344 cm.h-1, respectivamente. Assim como apenas um fungo teve crescimento nas temperaturas de 

30ºC à 50ºC, com maior taxa à 40ºC de 0,0238 cm.h-1 (Figura 12E e Tabela 4).  

Quanto aos fungos filamentosos isolados da área de campo rupestre quartzítico, 

visualizou-se que todos os noves micro-organismos cresceram até 40ºC, três desenvolveram à 45ºC, 

e apenas um fungo conseguiu suportar a temperatura de 50ºC, sendo esse identificado como AQ853. 

Dentre esses organismos o Rhizoctonia sp AQ832 apresentou maior taxa de crescimento (0,101 

cm.h- 1) à 30°C, quando comparada aos outros isolados.  Por outro lado, o isolado Rhizopus sp. AQ831 

desenvolveu-se com taxa de crescimento semelhante, sendo essa de 0,050 cm.h-1, 0,061 cm.h-1, 0,062 

cm.h-1, 0,062 cm.h-1 nas temperaturas de 30°C, 35°C, 40°C e 45°C, respectivamente, porém à 50°C 

não apresentou crescimento (Figura 12E e Tabela 4). 

Visualizou-se que nenhum fungo isolado do lixão e nas frações de mandioca apresentou 

crescimento quando submetidos à 45ºC. No entanto, os fungos coletados nos campos rupestres 

(AC651, AD741 e AQ853) cresceram à 50ºC, não sendo observado crescimento à 55°C (Figura 12 e 

Tabela 4).  

Tal ocorrência corrobora com a literatura, uma vez que poucos micro-organismos 

conseguem desenvolverem-se a altas temperaturas. Desse modo, os isolados obtidos nesta pesquisa 

são classificados como mesófilos, tendo como de 30ºC e 35ºC as temperaturas crescimento, e no que 

diz respeito à tolerância às altas temperaturas, os fungos filamentosos AC651, AD741 e AQ853 

obtiveram crescimento à 50°C, porém não apresentaram crescimento à 55ºC. 

A partir do resultado da revelação do halo enzimático pelo teste do iodo, foi possível 

visualizar a presença de halo no meio BDA no cultivo de 54% dos isolados sendo eles: AL111, 

AL131, AL221, KL122, KL221, KL121, KL141, AM431, AM432, AM433, AM451, AM452, 

AM453, AM456, AM521, AM552, AM561, AC641, AC651, AC652, AC661, AC662, AD741, 

AD743, AQ831 e AQ853. Vale citar que dentre esses isolados, os micro-organismos identificados 

como AL 131, AL 221, AM431, AM 456, AM 552, AC 651, AD 742, AD 752, AQ 831 e AQ832 

destacaram-se com um halo enzimático acima de 1 cm. 

 

 



56 

 

 

Figura 12 - Taxa de crescimento dos fungos filamentosos cultivados a diferentes temperaturas. 

 

Os fungos foram cultivados em meio de cultura sólido Batata-Dextrose-Ágar (BDA), durante 48 horas, nas diferentes 

temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

Tabela 4 - Taxa de crescimento dos fungos filamentosos isolados em diferentes temperaturas. 

 

 
 

Fungos 

Temperaturas 

30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 

AL111 0,0196 ±0,0020 0,0084 ±0,0012 0,0010 ±0,0000 - - - - 

AL131 0,1494 ±0,0050 0,1618 ±0,0012 0,0947 ±0,0151 - - - - 

AL132 0,0580 ±0,0026 0,0530 ±0,0012 - - - - - - 

AL221 0,1440 ±0,0140 0,1542 ±0,0036 0,0413 ±0,0057 - - - - 

AL332 0,0118 ±0,0016 0,0070 ±0,0012 - - - - - - 

KL121 0,0215 ±0,0012 0,0056 ±0,0006 0,0010 0,0000 - - - - 

KL122 0,0237 ±0,0015 0,0070 ±0,0012 0,0014 0,0006 - - - - 

KL123 0,0219 ±0,0052 - - - - - - - - 

KL141 0,0470 ±0,0020 0,0056 ±0,0006 0,0010 0,0000 - - - - 

KL151 0,0212 ±0,0030 0,0042 ±0,0000 - - - - - - 

KL221 0,0463 ±0,0025 0,0351 ±0,0033 0,0156 0,0052 - - - - 

KL241 0,0700 ±0,0036 0,0120 ±0,0022 0,0198 0,0018 - - - - 

KL242 0,0465 ±0,0016 0,0024 ±0,0006 - - - - - - 

KL321 0,0823 ±0,0083 0,0115 ±0,0015 - - - - - - 

KL322 0,0552 ±0,0021 0,0288 ±0,0022 0,0010 ±0,0000 - - - - 

KL341 0,1013 ±0,0147 0,0535 ±0,0162 0,0339 ±0,0037 - - - - 

AM431 0,0534 ±0,0011 0,0829 ±0,0024 0,0026 ±0,0005 - - - - 

AM432 0,0491 ±0,0026 0,0070 ±0,0012 0,0021 ±0,0000 - - - - 

AM433 0,0576 ±0,0061 0,0257 ±0,0006 0,0028 ±0,0006 - - - - 

AM451 0,0472 ±0,0039 0,0056 ±0,0012 0,0010 ±0,0000 - - - - 

AM452 0,0316 ±0,0006 0,0020 ±0,0000 0,0010 ±0,0000 - - - - 

AM453 0,0497 ±0,0006 0,0309 ±0,0078 - - - - - - 

AM456 0,0413 ±0,0026 0,0063 ±0,0036 0,0010 ±0,0000 - - - - 

AM521 0,0479 ±0,0028 - - - - - - - - 
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AM552 0,0546 ±0,0071 0,0729 ±0,0006 0,0010 ±0,0000 - - - - 

AM561 0,0514 ±0,0022 0,0020 ±0,0000 0,0010 ±0,0000 - - - - 

AC641 0,0230 ±0,0022 0,0483 ±0,0000 0,0233 ±0,0022 - - - - 

AC642 0,0250 ±0,0010 0,0457 ±0,0034 0,0212 ±0,0006 - - - - 

AC643 0,0257 ±0,0016 0,0536 ±0,0052 0,0212 ±0,0006 - - - - 

AC651 0,0222 ±0,0015 0,0517 ±0,0018 0,0233 ±0,0006 0,0010 ±0,0005 0,0060 ±0,0005 

AC652 0,0193 ±0,0051 0,0497 ±0,0020 0,0257 ±0,0006 - - - - 

AC661 0,0267 ±0,0016 0,0243 ±0,0042 0,0097 ±0,0016 - - - - 

AC662 0,0233 ±0,0026 0,0243 ±0,0000 0,0094 ±0,0010 - - - - 

AD731 0,0475 ±0,0022 0,0464 ±0,0037 0,0024 ±0,0006 - - - - 

AD741 0,0150 ±0,0015 0,0222 ±0,0005 0,0238 ±0,0021 0,0098 ±0,0005 0,0017 ±0,0005 

AD742 0,0504 ±0,0016 0,0962 ±0,0000 0,0451 ±0,0030 - - - - 

AD743 0,0229 ±0,0026 0,0344 ±0,0006 0,0281 ±0,0028 - - - - 

AD751 0,0489 ±0,0050 0,0500 ±0,0000 0,0289 ±0,0016 - - - - 

AD752 0,0632 ±0,0050 0,0806 ±0,0000 0,0792 ±0,0048 - - - - 

AQ831 0,0503 ±0,0030 0,0611 ±0,0032 0,0627 ±0,0030 0,0626 ±0,0060 - - 

AQ832 0,1006 ±0,0109 0,0319 ±0,0012 0,0104 ±0,0000 - - - - 

AQ841 0,0295 ±0,0006 0,0340 ±0,0022 0,0201 ±0,0012 0,0057 ±0,0000 - - 

AQ842 0,0267 ±0,0051 0,0253 ±0,0042 0,0130 ±0,0037 - - - - 

AQ843 0,0156 ±0,0016 0,0319 ±0,0006 0,0250 ±0,0018 - - - - 

AQ844 0,0319 ±0,0012 0,0222 ±0,0033 0,0160 ±0,0026 - - - - 

AQ851 0,0260 ±0,0017 0,0337 ±0,0022 0,0139 ±0,0030 - - - - 

AQ852 0,0264 ±0,0016 0,0285 ±0,0026 0,0063 ±0,0010 - - - - 

AQ853 0,0375 ±0,0006 0,0319 ±0,0012 0,0210 ±0,0025 0,0036 ±0,0010 0,0021 ±0,0010 

Os fungos foram cultivados em meio de cultura sólido Batata-Dextrose-Ágar (BDA), durante 48 horas, nas diferentes 

temperaturas. 
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5.3 Screening do fungo potencial produtor de amilases 

 

Foram selecionados dez fungos filamentosos: AL131, AL221, AM431, AM456, AM552, 

AC651, AD742, AD752, AQ831, AQ832, considerando o desempenho na análise de temperatura e 

do teste do iodo, os quais foram cultivados em meio submerso CP (PEIXOTO et al., 2003), contendo 

amido como fonte de carbono para análise da produção amilolítica (item 4.9 do Material e Métodos). 

Visualizou-se que após o tempo de cultivo a maior massa micelial (0,30 g) foi observado 

no micro-organismo AM456. Além disso, pode-se perceber que o pH final do extrato enzimático, para 

a maioria dos fungos, foi tornando-se básico quando comparado ao pH inicial do meio (pH 6,85), no 

entanto, pode-se observar que o fungo AQ831 não provocou mudanças significativas no pH final do 

meio durante seu crescimento. Por outro lado, foi observado que o fungo AQ832 acidificou o meio 

de crescimento obtendo um pH de 5,67 (Tabela 5).  

Pode-se observar que os fungos filamentosos identificados como possíveis Mucor sp. 

AD742 e Rhizoctonia sp. AQ832 apresentaram maior atividade da amilase, sendo essa de 2,25 

U.mL- 1 e 1,92 U.mL-1, respectivamente, seguidos dos micro-organismos AL131 e AL221, que 

apresentaram uma atividade de, aproximadamente, 1,60 U.mL-1 (Figura 13). Vale lembrar que estes 

últimos fungos destacaram-se na análise de temperatura em meio sólido por apresentarem elevada 

taxa de crescimento, sendo essa semelhante entre os dois micro-organismos por volta de 0,16 cm.h-1, 

à 35°C (Tabela 5 e Figura 13). 

De forma contrária ao relatado acima, o micro-organismo AM552, possivelmente 

Rhizoctonia sp., apresentou menor atividade amilolítica (0,100 U.mL-1), representando cerca de 4,5% 

da atividade apresentada pelo fungo AD742, seguido de Trichoderma sp. AM456 com 0,420 U.mL-1; 

e Rhizopus sp. AM431 com atividade de 0,685 U.mL-1 (Tabela 5 e Figura13). 

Vale citar que não foi observado uma relação direta da taxa de crescimento dos fungos 

filamentosos em meio de cultura sólido BDA (Tabela 4) com a atividade amilolítica a partir do cultivo 

dos micro-organismos em meio submerso (Tabela 5 e Figura 13), essa análise pode ser devido a 

distintos fatores como a mudança da composição do meio de cultura, ou seja, enriquecimento do meio 

líquido com solução de sais, fonte de nitrogênio e distinta fonte de carbono, que mesmo sendo amido 

são de fontes distintas. 

A partir dessa análise pode-se inferir que mesmo sendo realizado uma análise qualitativa 

da produção amilolítica (item 5.2) é de suma importância a realização do cultivo do micro-organismo 
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em meio submerso e determinação da atividade enzimática. Dessa forma, definiu-se o fungo Mucor 

sp. AD742, cultivado à 35°C, para estudos subsequentes de otimização da atividade amilolítica. 

 

Tabela 5 - Screening de produção de amilases por fungos filamentosos. 

 

Fungos Massa Micelial 

(g) 

pH final do 

Extrato Bruto 

Extracelular 

Atividade 

(U.mL-1) 

AL131 0,1148 7,75 1,62 ± 0,31 

AL221 0,1098 7,66 1,60 ± 0,31 

AM431 0,0931 8,04 0,69 ± 0,26 

AM456 0,3029 7,03 0,42 ± 0,56 

AM552 0,2861 8,00 0,10 ± 0,29 

AC651 0,2113 8,11 1,40 ± 0,24 

AD742 0,1764 8,06 2,25 ± 0,92 

AD752 0,0517 7,31 0,93 ± 0,88 

AQ831 0,0043 6,70 1,13 ± 0,21 

AQ832 0,1077 5,67 1,92 ± 0,53 
 

Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), mantidos em 

BOD na temperatura ideal de crescimento de cada isolado, durante oito dias.  
 

 

Figura 13 - Determnação da atividade amilolítica de dez fungos filamentosos isolados cultivado em 

meio submerso. 

 
 

 

 

Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), mantidos em 

BOD na temperatura ideal de crescimento de cada isolado, durante oito dias.  
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5.4 Análise do meio de cultura e do tempo de crescimento do Mucor sp. fungo AD742 para maior 

atividade amilolítica 

 

Os fungos filamentosos desenvolvem-se em duas fases morfológicas distintas, sendo 

possível identificá-las como fase tropofase, onde há o crescimento do micro-organismo no meio de 

cultivo até a formação do micélio, e a fase denominada de idiofase onde ocorre a formação de 

produtos metabólicos. Dessa forma, inicialmente o micro-organismo cresce para, posteriormente, 

liberar os produtos de interesse ao meio de cultura (SANTOS, 2008).  

Objetivou-se analisar a influência de três distintos meios de cultivo no crescimento e 

produção enzimática pelo fungo AD742, sendo os meios submersos CP (PEIXOTO et al., 2003); SR 

(RIZZATI et al., 2001) e Khanna sem a adição de NH4NO3 (KHANNA, SUNDARI; KUMAR, 1995), 

durante o período de dez dias, à 35ºC (item 4.10 do Material e Métodos).  

Ao analisar a atividade amilolítica nos distintos meios de cultura visualizou-se que a 

mesma foi maior no meio submerso CP, seguido dos meios SR e Khanna, bem como, observou-se 

que a atividade enzimática no meio CP aumentou até o sétimo dia de cultivo do fungo com 180,68 

U.mL-1, em seguida verificou-se uma queda na atividade de cerca de 99,63% no oitavo dia de cultivo 

do micro-organismo (Tabela 6). 

Em relação ao cultivo do fungo no meio SR, visualizou-se que a atividade enzimática foi 

maior no sétimo dia de crescimento do micro-organismo, semelhante ao tempo de cultivo do 

organismo no meio CP, entretanto, com uma atividade de 6,69 U.mL-1, cerca de 3,7% da constatada 

no meio CP (Tabela 6 e Figura 14). 

Ao analisar o cultivo do fungo Mucor sp. AD742 em meio Khanna modificado observou-

se que no quarto dia de crescimento foi obtida a maior atividade amilolítica, 4,47 U.mL-1, sendo esse 

referente à 2,47% da observada no meio CP. Vale citar que, o tempo de cultivo foi menor que nos 

outros dois meios, entretanto, a atividade enzimática foi bem inferior a constatada nos outros meios 

(Tabela 6). 

Diante desses resultados os ensaios experimentais subsequentes foram realizados com o 

fungo Mucor sp. AD742 em meio de cultura CP (PEIXOTO et al., 2003), à 35ºC, durante sete dias 

de cultivo. 
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Tabela 6 - Determinação da atividade amilolítica pelo fungo Mucor sp. AD742 em distintos meios 

de cultivo e tempo de crescimento do micro-organismo. 

 

Dias Meios de Cultura - Atividade U.mL-1 

CP SR Khanna modificado 

1 4,18 ± 0,37 0,44 ± 0,10 2,41 ± 0,04 

2 5,97 ± 1,48 1,68 ± 0,37 2,42 ± 0,31 

3 13,69 ± 0,57 3,54 ± 0,39 3,97 ± 0,24 

4 33,73 ± 4,49 4,53 ± 0,53 4,15 ± 0,14 

5 115,10 ± 9,65 4,87 ± 0,60 4,47 ± 0,21 

6 130,12 ± 13,29 5,78 ± 0,22 3,75 ± 0,52 

7 180,68 ± 9,25 6,69 ± 0,09 3,39 ± 0,17 

8 2,60 ± 2,15 5,76 ± 0,21 2,90 ± 1,68 

9 1,30 ± 15,67 5,01 ± 0,04 1,93 ± 0,33 

10 1,07 ± 14,65 4,61 ± 1,06 1,33 ± 0,58 

 

Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), mantidos em 

BOD à 35°C, sob condição estática, durante dez dias, sendo retirados a cada 24 horas. 
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5.5 Determinação da fonte de nitrogênio do meio de cultivo do fungo Mucor sp. AD742 para 

uma maior atividade amilolítica 

 

A partir dessa análise, pode-se observar que o fungo filamentoso Mucor sp. AD742 obteve 

maior crescimento micelial quando cultivado em meio submerso CP (PEIXOTO et al., 2003) 

contendo peptona e ureia (0,214g), seguido da fonte de nitrogênio extrato de levedura (0,213g). Além 

disso, visualizou-se que o tratamento contendo a combinação das três fontes de nitrogênio apresentou 

menor crescimento micelial (0,092g), bem como o cultivado sem adição de nitrogênio apresentou 

baixo crescimento do micro-organismo (0,140g) (Tabela 7), sugerindo a importância de nitrogênio 

no desenvolvimento do fungo em estudo, e como a mesma em excesso causa um estresse no 

crescimento do micro-organismo. 

Em relação ao pH final do meio de cultura, pode-se inferir que a adição das fontes de 

nitrogênio no meio líquido pode ter influenciado no pH final conferindo ao meio característica 

levemente básica após o sétimo dia de crescimento.  Por outro lado, sem a influência desse nutriente 

o pH não sofreu alterações significativas (pH=7). Podemos observar que o micro-organismo em 

estudo cultivado adicionando-se a ureia como fonte, exibe a tendência de acidificar o meio líquido 

(Tabela 7). 

Inicialmente pode-se observar que houve produção de amilases pelo fungo Mucor sp. 

AD742 mesmo sem a inserção de fonte de nitrogênio, obtendo uma atividade enzimática de, 

aproximadamente, 293 U.mL-1, sendo essa atividade semelhante à visualizada quando o micro-

organismo foi cultivado em mesmo meio, porém contendo ureia, com 309 U.mL-1, bem como 

contendo todas as fontes de nitrogênio simultaneamente (peptona, extrato de levedura e ureia), com 

329 U.mL-1 (Tabela 7 e Figura 14). 

Vale citar que quando o micro-organismo foi cultivado em meio contendo peptona e 

extrato de levedura acrescido de peptona a atividade amilolítica foi de 415 U.mL-1 e 347 U.mL-1, 

respectivamente (Tabela 7 e Figura 14).   

Como relatado acima, o meio de cultura contendo ureia não obteve uma atividade 

enzimática expressiva, no entanto, quando ela foi combinada com peptona e extrato de levedura, 

separadamente, observou-se um incremento na atividade, sendo essas de 541 U.mL-1 e 536 U.mL-1, 

respectivamente, representando 54% e 53% superior quando comparado a atividade enzimática 

quando o fungo AD742 foi cultivo em meio submerso contendo fonte de nitrogênio ureia inserido 

separadamente no meio (Tabela 7 e Figura 14).  
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Por fim, observou-se que o extrato de levedura se destacou como a fonte de nitrogênio 

mais promissora para o desenvolvimento do fungo filamentoso Mucor sp. AD742 a produção de 

amilases com uma atividade de 718 U.mL-1 (Tabela 7 e Figura 15).  

 

Tabela 7 - Análise do cultivo do fungo filamentoso Mucor sp. AD742 com distintas fontes de 

nitrogênio. 

 

 

Fontes de Nitrogênio 

Massa 

Micelial 

(g) 

pH final do 

Extrato Bruto 

Extracelular 

Atividade 

(U.mL-1) 

Sem Fonte de Nitrogênio 0,140 7,02 292,87 ±51,29 

Extrato de Levedura 0,213 8,04 718,52 ±64,73 

Peptona 0,125 8,10 415,09 ±50,07 

Ureia 0,102 6,30 309,40 ±28,24 

Extrato de Levedura + Peptona + Ureia 0,092 8,22 329,34 ±31,58 

Extrato de Levedura + Peptona 0,181 8,51 347,86 ±52,69 

Extrato de Levedura + Ureia 0,125 8,62 541,02 ±45,48 

Peptona + Ureia 0,214 8.42 536,75 ±5,92 

 

 

Figura 14 - Efeito de fontes de nitrogênio no cultivo do fungo Mucor sp. AD742 para produção 

amilolitica. 
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5.6 Análise da melhor fonte de carbono do meio de cultivo submerso visando maior atividade 

enzimática 

 

Ao analisar a melhor fonte de carbono para a produção amilolítica pelo micro-organismo 

Mucor sp.  AD742, pode-se observar que a casca de banana foi a que proporcionou maior atividade 

amilolítica dentre as fontes analisadas, com 1839 U.mL-1, sendo essa atividade 500 U.mL-1 superior 

a segunda melhor fonte de carbono, o leite em pó, com 1253,85 U.mL-1. É interessante salientar que 

a maltose e o arroz moído não propiciaram condições ideais para a produção dessa hidrolase (Tabela 

8).  

O arroz é uma excelente fonte energética, pois possui alta concentração de amido, 

fornecendo também proteínas, vitaminas e minerais, e possui baixo teor de lipídios.  O amido 

corresponde a, aproximadamente, 90% da matéria seca do arroz polido, entretanto, também estão 

presentes açúcares livres e fibra (WALTER, MARCHEZAN, AVILA, 2008). A presença destas fibras 

e açúcares livres podem ter influenciado no desenvolvimento do fungo Mucor sp. AD742 inibindo 

sua produção de enzimas nas condições de ensaios deste trabalho (Tabela 8). 

Observamos ainda que a glicose (27,35 U.mL-1), lactose (116,24 U.mL-1), sacarose 

(254,70 U.mL-1), frutose (73,50 U.mL-1) e galactose (149,57 U.mL-1) não promoveram uma grande 

atividade enzimática quando utilizadas como fonte de carbono para o crescimento do fungo, sendo 

essas fontes não boas indutoras das amilases, resultados já esperados analisando as estruturas 

químicas dessas moléculas (Tabela 8).  

Entretanto, a farinha de linhaça (443,59 U.mL-1 ), flocos de aveia (334,19 U.mL-1), 

farinha de aveia (296,58 U.mL-1) e farinha de chia (303,42 U.mL-1) podem ser consideradas como 

fontes de carbono promissoras (Tabela 8). 

A partir do resultado obtido nesta análise foi definido o meio de cultivo do fungo Mucor 

sp. AD742 como sendo o CP (PEIXOTO et al., 2003) contendo extrato de levedura e casca de banana 

como fontes de nitrogênio e carbono, respectivamente, sendo mantidos durante sete dias, à 35ºC.  
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Tabela 8 - Análise da produção de amilases pelo micro-organismo Mucor sp. AD742 utilizando-se 

distintas fontes de carbono no cultivo. 

 
 

Fontes de Carbono pH final Extrato Bruto 

Extracelular 

Atividade 

(U.mL-1) 

Amido de milho 8,14 147,01 ± 2,42 

Amido Solúvel 8,15 704,36 ± 7,25 

Arroz moído 7,91 - - 

Casca de banana 7,96 1839,32 ± 48,35 

Casca de batata 7,97 164,10 ± 7,25 

Casca de mandioca 8,00 270,94 ± 88,24 

Farelo de trigo 8,65 252,99 ± 45,93 

Farinha de aveia 8,25 296,58 ± 64,06 

Farinha de chia 8,54 303,42 ± 47,14 

Farinha de linhaça 8,50 443,59 ± 83,40 

Farinha de milho 8,27 239,32 ± 29,01 

Flocos de aveia 8,23 334,19 ± 76,34 

Frutose 8,16 73,50 ± 12,09 

Galactose 8,08 149,57 ± 20,55 

Glicose 8,24 27,35 ± 12,09 

Lactose 7,95 116,24 ± 9,67 

Leite em pó 8,14 1253,85 ± 90,65 

Maltose 8,29 - - 

Polpa de mandioca 8,18 279,91 ± 64,67 

Sacarose 7,82 254,70 ± 79,78 
Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), contendo 

extrato de levedura como fonte de nitrogênio, mantidos em BOD à 35°C, sob condição estática, durante sete 

dias. As distintas fontes de carbono foram analisadas com 1,5% (m/v) no meio de cultura líquido. 
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Figura 15 – Determinação da atividade amilolítica do fungo Mucor sp. AD742 utilizando distintas 

fontes de carbono. 

 

 

 

 

Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), contendo 

extrato de levedura como fonte de nitrogênio, mantidos em BOD à 35°C,  sobcondição estática, durante sete 

dias. As distintas fontes de carbono foram analisadas com 1,5% (m/v) no meio de cultura líquido. 
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5.7 Efeito de diferentes soluções de sais do meio de cultivo submerso para uma maior produção 

de amilases 

 

Os resultados desta análise demonstraram que a atividade enzimática foi semelhante na 

maioria das condições de fermentação submersa, com exceção do meio contendo solução de sais SR 

(1400 U.mL-1) que propiciou maior atividade amilolítica nas condições de ensaio analisadas (Figura 

16). 

 

Figura 16 - Efeito da solução de sais no cultivo do fungo Mucor sp. AD742 para produção 

amilolítica. 

 

 

 

 

Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), contendo 

extrato de levedura como fonte de nitrogênio, casca de banana como fonte de carbono, sendo mantidos em 

BOD, à 35°C, sob condição estática, durante sete dias. 
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5.8 Influência do pH inicial do meio de cultivo do fungo Mucor sp. AD742 na atividade 

enzimática 

 

Pode se observar uma atividade amilolítica crescente até o pH 5,5 e nos pH 6,0 e 6,86 

(controle) houve uma queda nessa atividade, além disso, visualizou-se que o pH 4,0 não propiciou 

uma boa atividade apesar de ser uma faixa de pH interessante (Tabela 9 e Figura 17), uma vez que o 

baixo pH reduz o risco de contaminação da fermentação por outros micro-organismos, principalmente 

bactérias, além de inibir a produção de ácidos orgânicos indesejáveis (SANTOS, 2008). 

Com relação à massa micelial percebeu-se que o pH mais ácido propiciou maior 

incremento de massa seca após o tempo de cultivo ao passo que o pH mais neutro esse incremento 

foi inferior (Tabela 9).  

Os resultados desta análise demonstraram que o melhor pH inicial do meio de cultura 

para o crescimento do fungo AD742 e produção enzimática foi pH 5,5 (Tabela 9 e Figura 17), 

resultado semelhante ao observado por Pasin (2015) evidenciando a influência dessa variável. Por 

outro lado, no trabalho de Freitas, Martins e Ferreira (2014) observou-se uma baixa influência do pH 

inicial do meio de cultura do micro-organismo Fusarium sp. na atividade amilásica. 

 

Tabela 9 - Análise do efeito do pH inicial do meio de cultivo do fungo Mucor sp. AD742 na 

produção de amilase. 

 

 

pH inicial do meio 

de cultivo 

Massa Micelial 

(g) 

pH final do Extrato 

Bruto Extracelular 

Atividade 

(U.mL-1) 

4,0 0,320 7,92 
59,83 ±2,42 

4,5 0,314 8,17 
281,20 ±6,04 

5,0 0,213 8,12 
627,35 ±94,28 

5,5 0,179 8,10 
1406,84 ±19,34 

6,0 0,136 8,05 
1090,60 ±9,67 

7,0 0,119 8,14 
656,41 ±16,92 

Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), contendo 

extrato de levedura como fonte de nitrogênio, casca de banana como fonte de carbono, solução de sais SR, 

sendo mantidos em BOD, à 35°C, sob condição estática, durante sete dias. 
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Figura 17 - Efeito do pH inicial do cultivo do fungo Mucor sp.AD742 quanto à atividade 

amilolítica. 

 

 

 
 

Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), contendo 

extrato de levedura como fonte de nitrogênio, casca de banana como fonte de carbono, solução de sais SR, 

sendo mantidos em BOD, à 35°C, sob condição estática, durante sete dias. 
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5.9 Influência da temperatura da pH na atividade amilolitica 

 

Os resultados experimentais foram avaliados através de uma análise de regressão obtidos 

de uma equação de atividade amilolíticas expressas em U.Ml-1 em função do pH e da temperatura 

(T). 

Equação de regressão: Y = 1303,70 - 3,71 (pH) - 37,48 (pH)² + 87,44 (T) - 87,27 (T)² + 2,56 (pH.T) 

O teste F mostrou uma significância de p < 0,10, o que indica que o modelo utilizado 

reflete em uma relação entre a temperatura e pH de reação da amilase (Tabela 10 - 11). 

O ajuste do modelo foi expresso pelo coeficiente de determinação R2 que foi encontrado 

indica 92,11% da variabilidade na resposta pode ser explicada pelo modelo. O valor também indica 

que apenas 7,99% da variação total não é explicada pelo modelo (Tabela 10). Isso mostra que a 

equação de regressão é um modelo adequado para descrever a resposta do experimento referente à 

influência do pH e da temperatura na atividade enzimática do extrato bruto extracelular obtido por 

fermentação submersa. 

 

Tabela 10 - ANOVA para a atividade enzimática em função da temperatura e do pH. 

Fonte de variação Soma dos 

quadrados 

Graus de 

liberdade 

Quadrado médio Fcalc p-valor 

Regressão 105178,9 5 21035,8 11,7 0,00870 

Resíduos 9004,5 5 1800,9   

Falta de Ajuste 8996,7 3 2998,9 769,7 0,00130 

Erro Puro 7,8 2 3,9   

Total 114183,4 10    

R2=92,11 

Os gráficos de superfície de resposta estão representados na Figura 18 e demonstraram 

que a faixa central pH induz a maior atividade enzimática do extrato bruto analisado. Pode-se observar 

ainda que o pico do gráfico encontra-se nas coordenadas 65ºC e pH 5,5 com aproximadamente 1300 

UmL-1 de atividade (Tabela 11 e Figura 18).  
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Tabela 11 - Planejamento fatorial da influência do pH e da temperatura do extrato extracelular 

produzido pelo fungo Mucor sp. AD742. 

Experimento X1 (pH) X2 (temperatura) Atividade enzimática 

(U.mL-1) 

1 -1 (4,3) -1 (50) 1070,08 

2 +1 (6,7) -1 (50) 1030,76 

3 -1 (4,3) +1 (70) 1266,66 

4 +1 (6,7) +1 (70) 1237,60 

5 -1,41 (3,8) 0 (65) 1242,73 

6 +1,41 (7,2) 0 (65) 1270,08 

7 0 (5,5) -1,41 (44) 1152,13 

8 0 (5,5) +1,41 (86) 1261,53 

9 0 (5,5) 0 (65) 1305,98 

10 0 (5,5) 0 (65) 1302,56 

11 0 (5,5) 0 (65) 1302,56 

 

 

Figura 18 - Superfície de resposta para o planejamento fatorial delineado para as variáveis pH (X1) 

e temperatura (X2) do extrato extracelular bruto do fungo Mucor sp. AD742. 
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5.10 Análise da estabilidade da amilase em diferentes temperaturas e pH 

 

Ao analisar a estabilidade da amilase em distintas temperaturas, pode-se observar que à 

50ºC a enzima manteve, aproximadamente, 90% da atividade após 2 horas de incubação, enquanto 

que à 55ºC essa manutenção foi mantida até 90 minutos, uma vez que a atividade decaiu mais de 50% 

após 120 minutos. Em relação à 60ºC, a atividade manteve-se cerca de 70% nos tempos de 30, 60 e 

90 minutos, sendo observado uma atividade residual de 60% após 120 minutos (Figura 19). 

 

Figura 19 – Atividade relativa da amilase produzida pelo Mucor sp. AD742 após 

distintos tempos em diferentes temperaturas reacionais. 
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Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), contendo extrato de 

levedura como fonte de nitrogênio, casca de banana como fonte de carbono, solução de sais SR, pH inicial 5,5, sendo 

mantidos em BOD, à 35°C, sob condição estática, durante sete dias. 

 

Em relação à estabilidade da enzima em distintos pH, verificou-se que a enzima manteve 

50% da sua atividade independente dos pH e dos tempos analisados. Vale citar que a enzima em 

estudo se mostrou mais estável nos pH 6,0; 6,5 e 7,0 até 90 minutos, com um aumento da sua atividade 

em até 50-60% quando comparado aos pH mais ácidos, assim como as 2 horas de incubação em pH 

6,5 e 7,0 a enzima manteve mais de 30% da sua atividade inicial (Figura 20) 
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Figura 20 – Análise da estabilidade da amilase em distintos pH em até 2 horas de 

incubação. 
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Os fungos foram inoculados em 25 mL de meio de cultura líquido CP (PEIXOTO et al., 2003), contendo extrato de 

levedura como fonte de nitrogênio, casca de banana como fonte de carbono, solução de sais SR, pH inicial 5,5, sendo 

mantidos em BOD, à 35°C, sob condição estática, durante sete dias. 
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5.11 Análise da hidrólise de distintas fontes de amido 

 

Verificou-se a formação de açúcares redutores a partir da hidrólise das distintas amostras 

amiláceas analisadas, sendo formado 0,044 mg.mL-1; 0,040 mg.mL-1; 0,02 mg.mL-1; 0,017 mg.mL-1 

a partir da farinha de milho, polpa da mandioca casca da mandioca e arroz, respectivamente 

(Tabela  12). 

 

Tabela 12 – Concentração de açúcares redutores formados pela hidrólise de distintas fontes 

amilolíticas. 

Fontes de amido mg.mL-1 de açúcar redutor 

Casca de mandioca 0,020 

Polpa da mandioca 0,040 

Farinha de milho 0,044 

Arroz 0,017 

As fontes de amidos foram testadas na concentração de 1% em tampão acetato de sódio pH 5,5 a 65°C durante 1h. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O Brasil é um dos países com maior diversidade de organismos vivos, incluindo os fungos 

filamentosos que são encontrados em abundância nos distintos habitats, entretanto, há poucos estudos 

acerca dessa diversidade (PEREIRA, 2017).  

A busca por espécies fúngicas tem sido um importante aliado para a descoberta de novos 

metabólitos, sendo que a adaptação metabólica de espécies a habitats diversificados pode levar ao 

desenvolvimento de rotas biossintéticas especializadas, raras e proporcionar a produção de 

metabólitos com estruturas únicas e atividade biológica diferenciada (BENEYTON et al., 2016; 

TAKAHASHI et al., 2018).   

Os metabólitos secretados por micro-organismos possuem múltiplas finalidades, tais 

como compostos antimicrobianos (SOBRAL et al., 2017), exopolissacarídeos (FREITAS; TORRES, 

REIS, 2017), amilases com alta estabilidade e especificidade (SINDHU, 2017; HOMAEI, 2016), 

celulases e proteases obtidas de linhagens de fungos filamentosos (CUNHA et al., 2016), entre muitos 

outros. 

Ressalta-se que dentre as amilases de origem microbiana, as α-amilases possuem 

importante participação na hidrólise do amido, matéria-prima encontrada em abundância na natureza 

(ZHANG, 2017). No entanto, a produção dessas enzimas por fungos filamentosos varia de acordo 

com o gênero e a espécie envolvida (GRIFFIN, 1996). 

As enzimas hidrolíticas são as mais utilizadas nos processos industriais e são aplicadas 

na hidrólise de várias substâncias naturais, deste modo o uso de amilases em indústrias tem sido 

prevalente por muitas décadas e existem várias fontes microbianas para a produção eficiente dessa 

enzima, mas apenas algumas estirpes selecionadas de fungos e bactérias atendem aos critérios de 

produção comercial (GRIEBELER et al., 2015, ARAUJO COELHO, 2017). Desse modo, a pesquisa 

de novos micro-organismos que podem ser utilizados para a produção de amilases é um processo 

contínuo e importante para diversos setores industriais. 

Nesta pesquisa foram prospectados quarenta e oito fungos filamentosos isolados de dois 

locais em Minas Gerais, que por ventura podem ser excelentes produtores de enzimas. Os campos 

rupestres foram escolhidos por se tratar de um ecossistema pouco explorado e abundante no estado, 

além de um ambiente com alta taxa de decomposição, favorável para o isolamento de bons 

decompositores. Nestes ambientes, por se tratarem de afloramentos rochosos observa-se que nos dias 
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quentes o substrato pode atingir uma temperatura elevada, sugerindo que os isolados desse local 

também suportariam elevadas temperaturas. 

Os fungos filamentosos isolados apresentaram características marcantes baseadas em sua 

macromorfologia. Determinadas características macroscópicas permitem uma primeira identificação 

dos gêneros dos fungos filamentosos. Como exemplo, os fungos pertencentes ao gênero Trichoderma 

possuem rápido crescimento, apresentam colônias brancas, e formação de tufos verdes ou amarelos 

no decorrer de sete dias de crescimento (SANSON, 2010). No entanto, o modo pelo qual os esporos 

são formados e arranjados constituem um importante fator na identificação desses organismos 

(MADIGAN et al., 2017). 

Pasin (2015), relatou que pesquisas em áreas naturais são necessárias para se mapear 

novos organismos, sendo que cada vez mais trabalhos vêm destacando a importância de prospecção 

de fungos filamentos, visto que estes representam uma rica importância em recursos genéticos para 

aplicação em inúmeros processos e produtos biotecnológicos. Neste contexto, o isolamento e seleção 

de novos organismos facilita a descoberta de potenciais produtores de enzimas com características 

desejáveis em processos industriais, o que corrobora com os dados apresentados. 

No trabalho de Luz e colaboradores (2016) foram coletadas dez amostras na região de 

Minas Gerais, das quais foram isolados trinta e seis diferentes micro-organismos que apresentaram 

potencial biotecnológico, sendo que 53% dos isolados mostraram atividade amilolíticas. Enquanto 

que, no trabalho de Gonçalves et al., (2016), ao se explorar a diversidade fúngica associadas a 

diferentes altitudes de rochas no deserto do Atacama foi possível a obtenção de oitenta e um isolados 

com características diferentes, dados que fortalecem os achados nesta pesquisa. 

Sabe-se que o sistema vegetativo de fungos filamentosos é constituído por hifas que 

formam o micélio, contendo septos regulares ou não. As hifas geralmente são oriundas de esporos 

que germinam em condições de temperatura e umidade ideais, sendo assim, a observação 

microscópica é fundamental para a classificação desses fungos, permitindo a identificação do gênero 

e, em alguns casos, da espécie (FREITAS, 2018). Desta forma, com o auxílio do método de micro-

cultivo, que favorece a formação de tais estruturas, foram identificados oito gêneros mais abundantes 

neste trabalho, gêneros esses intimamente relacionados com o processo de decomposição natural de 

biomassa. 

Vale citar que, a identificação de fungos filamentosos à nível de gênero, geralmente, 

considera a observação da morfologia da colônia como cor, textura, superfície, pigmento difusível no 

meio de cultura, entre outros caracteres, assim como, a observação das estruturas microscópicas, tais 
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como hifa septada ou cenocítica, forma, disposição e formação dos esporos (TAKAHASHI et al., 

2018). No entanto a identificação de espécies por biologia molecular é um método moderno e preciso 

na identificação de micro-organismos, que quando aliada às observações micro e macromorfológicas 

pode auxiliar na precisão da identificação desses organismos. 

 Os resultados obtidos quanto aos gêneros coletados se assemelharam aos encontrados 

por diversos autores. Coletas feitas em vários pontos do país apresentaram como fungos 

predominantemente cosmopolitas Aspergillus, Rhizopus, e Penicillium (ALMEIDA, 2015; 

GRIEBELER et al., 2015). 

Quanto à tolerância a altas temperaturas, os fungos filamentoso AC651, AD741 e AQ853 

isolados das áreas de campo rupestre cresceram à 50°C, porém não apresentaram crescimento à 55ºC. 

Esse resultado é importante principalmente por considerar que a maioria dos processos industriais 

ocorre a elevadas temperaturas, necessitando de enzimas que tolerem elevadas temperaturas. 

Os fungos que toleram temperaturas mais elevadas são de grande interesse devido ao seu 

potencial de produzir enzimas tolerantes ao calor, característica altamente empregada nos processos 

biotecnológicos (OLIVEIRA et al., 2015).  

O isolado AC651 apresentou melhor taxa de crescimento à 35°C, enquanto que o AD741 

à 40°C, e o AQ831 à 45°C. Esses isolados, por apresentarem crescimento à 50°C, exibem grande 

potencial industrial. Vale ressaltar que acima dessa temperatura eles não apresentaram crescimento. 

Nesta pesquisa optou-se pela fermentação submersa, método de cultivo mais utilizado 

nos países ocidentais para a produção de enzimas, devido à facilidade de crescimento dos micro-

organismos em condições controladas como temperatura e pH, acrescido da facilidade de recuperação 

das enzimas extracelulares (ORLANDELLI, 2012), mostrando-se satisfatória para a seleção inicial 

do melhor produtor da enzimático, como demonstrado neste trabalho. 

Almeida (2015) observou uma atividade amilolitica de 2,8 U.mL-1 quando o fungo 

Rhizopus arrhizus foi cultivado em meio líquido  CP, valor esse próximo aos vizualisados em nosso 

estudo onde o fungo Mucor sp. AD742 obteve uma atividade amilolitica de 2,25 U.mL-1 e o fungo 

identificado como AQ832 com uma atividade de 1,98 U.mL-1. 

Em relação ao fungo filamentoso em estudo, o maior nível de atividade amilolítica 

extracelular foi obtida após sete dias de incubação. O tempo de incubação de um micro-organismo 

possui uma alta influência na produção enzimática, sendo que, quando o período de incubação do 

micro-organismo para uma produção enzimática satisfatória é curto, isto o torna interessante para 

indústria, pois implica em menor custo na obtenção das enzimas de interesse (BATISTA et al., 2017). 
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Além disso, a incubação por um curto período de tempo pode não resultar na produção máxima da 

enzima de interesse. Da mesma forma, o cultivo por período prolongado pode levar a escassez dos 

nutrientes, levando a um declínio da produção enzimática podendo provocar a morte celular 

(PELCZAR; CHAN; KRIEG, 1996). 

Os fungos filamentosos têm a capacidade de metabolizar diversos compostos 

nitrogenados, com a finalidade de complementar as suas exigências nutricionais para o seu 

desenvolvimento (PEREIRA et al., 2003).  Com vista nessa informação, neste trabalho, ao testar 

diferentes fontes de nitrogênio, o extrato de levedura destacou-se como a fonte mais promissora para 

o desenvolvimento e produção enzimática pelo fungo filamentoso Mucor sp. AD742, aumentando 

significantemente a atividade de amilase nas condições de ensaio testadas. 

Dentre as fontes de carbono testadas no presente trabalho, a casca de banana (1.839 U.mL-

1) seguida do leite em pó (1.253 U.mL-1)  se destacaram como promissora para obtenção de maior 

atividade enzimática. Este resultado mostrou-se importante, uma vez que a casca da banana é um 

resíduo diário na maioria dos lares e comumente dispensado e pode constituir um meio de cultivo 

enriquecido que atende a necessidade econômica e sustentável. De acordo com Gondim e 

colaboradores (2005) a casca de banana in natura apresenta em maior quantidade de potássio, cálcio, 

sódio e magnésio, respectivamente, além disso, possui baixa quantidade de fibras. Estes 

macronutrientes acima mencionados são considerados essenciais aos seres vivos em geral. 

No trabalho de Ferreira e colaboradores (2018) seis cepas de fungos filamentosos 

cultivados em meio líquido contendo 1% de bagaço de cana-de-açúcar como única fonte de carbono 

foram analisadas. Os resultados mostraram que o fungo filamentoso Aspergillus japonicus apresentou 

maior atividade enzimática para lacase (395,73 U.mL-1), endo-β-1,4-xilanase (3,55 U.mL-1) e β-

xylosidase (9,74 U.mL-1) em relação aos outros fungos. No estudo o fungo apresentou as maiores 

atividades de lacase, endo-β-1,4-xilanase e β-xilosidase ao sétimo dia de cultivo. 

Objetivando-se a otimização das atividades amilolíticas de acordo com o trabalho de 

Pervez et al. (2014), variou-se as fontes de carbono (amido de sagu, amido solúvel, batata, amido de 

mandioca, amido de trigo, farelo de trigo, farelo de arroz e bagaço de cana) na concentração 20 g/L. 

Os resultados obtidos mostraram que o amido obtido da mandioca foi a fonte de carbono de maior 

indução enzimática no terceiro dia de fermentação submersa, diferindo dos achados nesta pesquisa. 

No trabalho de Trakarnpaiboon et al. (2017) foi investigado os fatores que afetam a 

enzima degradante de amido cru produzida utilizando a fermentação em estado sólido pela cepa 

termotolerante selecionada R. microsporus TISTR 3531. Nesta pesquisa testaram-se diferentes 
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combinações de resíduos agroindustriais (farelo de arroz, espiga de milho e bagaço de mandioca), 

teor de umidade inicial, pH, temperatura e quantidade de inóculo de esporos para produção 

enzimática. Os autores relataram uma redução do custo da produção enzimática utilizando resíduos 

agroindustriais bem como a do custo de produção de bioetanol ao estabelecer um processo de baixa 

energia com a aplicação da enzima degradante de amido cru, levando à redução do custo geral de 

produção deste biocombustível.  

Em outro estudo envolvendo a utilização de resíduos foi observado altos níveis de 

atividade da amilase em Aspergillus japonicus quando cultivados em diferentes resíduos 

agroindustriais (PASIN et al., 2014).  Uma das vantagens do aproveitamento de resíduos provenientes 

da agroindústria inclui a mitigação de problemas ambientais associados à deposição dos mesmos no 

meio ambiente. 

O norte de Minas Gerais destaca-se como terceiro maior produtor nacional de banana 

resultando em abundante resíduos agroindustriais proveniente de seu processamento. Desta forma, o 

desenvolvimento de processos biotecnológicos que aproveitem estes resíduos, aparece com uma 

possibilidade de dar uma destinação final adequada aos rejeitos, ao mesmo tempo em que agrega 

valor a uma matéria-prima subutilizada (CINELLI, 2015) e ainda pode diminuir o custo de produção 

de enzimas. 

A hidrólise do amido de mandioca foi investigada no estudo Aderibigbe e colaboradores, 

(2013) utilizando amilases oriundas de micro-organismos para avaliar os efeitos de diferentes 

variáveis do processo de hidrólise. A temperatura, pH e tempo foram estudadas e otimizadas para a 

hidrólise da mandioca analisando a superfície de resposta de três níveis de variáveis de processo e os 

resultados mostraram que a redução do açúcar foi fortemente afetada pela alteração dessas variáveis 

na hidrólise amido de mandioca utilizando as α-amilases e glucoamilases produzidas, corroborando 

os resultados obtidos na influência dessas variáveis pelo planejamento fatorial.   

No estudo de Rattanachomsri et al. (2009) a polpa da mandioca foi convertida em etanol 

com 91.2% de eficiência na temperatura de 40°C, pH 5 após 48h de reação utilizando o extrato 

enzimático produzido por Aspergillus niger. Wang et al. (2005) utilizaram pH e temperatura mais 

baixos (pH=4,2 e T 30°C) e obtiveram uma eficiência de 86,4% de conversão da polpa de mandioca 

granular. 

O amido oriundo do arroz, no trabalho de Blazek & Gilbert (2010) foi convertido em 

etanol sob condições de pH e temperatura determinados (pH= 6 e T=37°C) sendo obtido 48% de 

eficiência de conversão após 24 h, ao se utilizar amilases obtidas de Aspergillus niger. Lamsal et al. 
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(2011) avaliaram a eficiência do milho cru como biomassa para a produção de etanol e obtiveram 

como resultado uma eficiência menor (18,5%) na temperatura de 27°C e pH=4,2 em um tempo de 

conversão de 96 h. 

O etanol é uma das principais moléculas de base biológica produzidas no mundo, 

principalmente a partir de diversas culturas amiláceas. Nos últimos anos, uma tecnologia promissora 

defende reduzir os custos e etapas operacionais além de aumentar os rendimentos globais para esse 

produto através da hidrólise do amido cru (CINELLI, 2015).  Neste sentido, as enzimas capazes de 

promover a hidrólise da matéria-prima abaixo da temperatura de gelatinização são de grande interesse 

uma vez que permite economia e energia e etapas no processo de produção de bioetanol. 

Dessa forma, esse trabalho foi de grande valia com a otimização do cultivo do Mucor sp. 

AD742 para o aumento da atividade amilolitica visando a hidrólise de composto amiláceos para a 

formação de açúcares passível de fermentação. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Isolou-se e caracterizou-se morfologicamente quarenta e oito fungos filamentosos das 

amostras coletados no lixão da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri campus 

JK, Diamantina-MG, bem como de campos rupestres ferruginosos e quartzíticos, além de amostras 

de mandioca em estágio de deterioração, sendo que os isolados Aspergillus sp. A651, Aspergillus sp. 

AQ853 e Penicillium sp. AD741 suportaram elevadas temperaturas se comparados com os demais 

isolados.  

Os fungos filamentosos identificados como possíveis Mucor sp. AD742 e Rhizoctonia sp. 

AQ832, da área de campo rupestre, apresentaram maiores valores de atividade amilolítica pela 

quantificação de açúcares redutores, sendo considerados com potenciais para produção de amilases.  

 Pode-se observar que o meio CP propiciou maior atividade enzimática nas condições de 

cultivo analisadas com extrato de levedura e casca de banana como fonte de nitrogênio e carbono, 

respectivamente, acrescido de sais SR. O pH inicial igual 5,5 resultou em maior atividade ao final do 

tempo de cultivo. Essa faixa de pH foi considerada melhor para a atividade amilólitica combinada 

com uma temperatura de 65°C nas condições de reação da enzima. 

A prospecção em ambientes com alta taxa de decomposição, ou ambientes pouco 

explorados, é um método eficiente para a obtenção de novos fungos produtores de enzimas e outros 

compostos, uma vez que ela permite explorar o potencial biotecnológico de determinadas regiões, 

possibilitando o conhecimento de novos de micro-organismos produtores de moléculas de interesse 

industriais. 
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