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RESUMO 
 
 

SILVA, Isadora Ferreira. Produção de amilase por Bacillus amyloliquefaciens utilizando torta 

de macaúba (Acrocomia aculeata) e farinha de pupunha (Bactris gasipaes) como substratos. 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM, 2012. Dissertação de 

mestrado do curso de Pós-Graduação em Química. (75 pág.) 

 

Amilases são enzimas que atuam no rompimento das ligações glicosídicas presentes nas 

cadeias de amilose e amilopectina. As amilases possuem aplicações em diversas áreas tais 

como: indústria de papel e celulose, indústria têxtil, indústria de detergentes e produtos de 

limpeza, indústria química e farmacêutica, na produção de vitaminas e antibióticos. Embora 

as amilases sejam encontradas em plantas, animais e micro-organismos, as enzimas 

microbianas geralmente atendem de maneira satisfatória à demanda industrial. As enzimas 

microbianas podem ser obtidas por meio de processos fermentativos, podendo ser obtidas 

tanto por cultivo superficial como por cultivos submersos. O presente trabalho teve por 

objetivo avaliar a produção de enzimas amilolíticas por fermentação submersa utilizando 

Bacillus amyloliquefaciens ATCC 23350 e coprodutos da cadeia produtiva do biodiesel como 

substrato. A capacidade da produção das enzimas amilolíticas foi testada utilizando como 

substratos diferentes coprodutos, sendo esses: torta de macaúba, torta de dendê, farinha de 

pupunha, torta de mamona e torta de tremoço. A torta de macaúba e farinha de pupunha foram 

os substratos que demonstraram maior capacidade de produção das enzimas amilolíticas, 

sendo os coprodutos selecionados para a etapa de otimização da produção das enzimas. 

Diferentes condições de processo foram otimizadas com intuito de obter o máximo 

rendimento da produção de amilases, através do emprego de delineamentos experimentais 

aplicados à Metodologia de Superfície de Resposta. Os processos fermentativos deste trabalho 

foram realizados à temperatura de 37°C, 120 rpm de agitação, utilizando solução de sais para 

suplementação do meio. As variáveis pH, razão sólido-líquido (S/L) (% m/v) e concentração 

de NH4NO3 (gL-1) foram estudadas. As dosagens das atividades enzimáticas foram realizadas 

em tempos de fermentação de 12, 24, 36, 48 e 72 horas. A máxima produção das amilases foi 

alcançada com 24 horas de fermentação, S/L de 12% e pH 7,0, obtendo valores de 3.393 

U.mL-1 com a farinha de pupunha e 196 U.mL-1 com a torta de macaúba como substratos. 

 

Palavras-chave: amilases, enzimas, coprodutos, macaúba, pupunha. 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

SILVA, Isadora Ferreira. Production of amylase by Bacillus amyloliquefaciens using 

macauba cake (Acrocomia aculeata) and peach palm flour (Bactris gasipaes) as substrates. 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri- UFVJM, 2012. Master's thesis of 

Post-graduate Course in Chemistry. (75 pag.) 

 

Amylases are enzymes that act in the rupture of glycosidic bonds present in the chains of 

amylose and amylopectin. Amylases have applications in diverse areas such as pulp and paper 

industry, textiles, laundry detergents and cleaning products, chemical and pharmaceutical 

industry, production of vitamins and antibiotics. Although the amylases are found in plants, 

animals and micro-organisms, microbial enzymes generally meet satisfactorily the industrial 

demand. The microbial enzymes can be obtained by fermentative procedures, which may be 

obtained by cultivation both surface and submerged cultivation of micro-organisms. This 

study aimed to evaluate the production of amylolytic enzymes by submerged fermentation 

using Bacillus amyloliquefaciens ATCC 23350, and co-products from biodiesel production 

chain as substrates. The capacity of the production of amylolytic enzymes was tested using 

different substrates such as co-products, these being: macauba cake, palm kernel cake, peach 

palm flour, castor bean and lupine cake. The peach palm flour and macauba cake were the 

substrates which show greater production capacity of amylolytic enzymes, and co-products 

selected for the optimization step of enzyme production. Different process conditions were 

optimized with the aim of obtaining the maximum yield of amylases, through the use of 

experimental designs applied to the Response Surface Methodology. The fermentation 

process of this work was performed at 37°C, 120 rpm agitation, using salt solution for 

supplementation of the medium. The pH, liquid-solid ratio (S/L) (% w/v) and concentration of 

NH4NO3 (gl-1) were studied. The measurements of enzyme activities were carried out in 

fermentation times of 12, 24, 36, 48 and 72 hours. Maximum production of amylase was 

achieved with 24 hours of fermentation, S/L of 12% and pH 7.0 to obtain values of 3.393 

U.mL-1 with peach palm flour and 196 U.mL-1 with macaúba cake as substrate. 

 

Key-words: amylases, enzymes, co-products, macauba, peach palm. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, com a implementação de leis e políticas ambientais, o desenvolvimento 

tecnológico tem se voltado para a sustentabilidade das atividades produtivas, levando a uma 

tendência à substituição de processos químicos baseados em insumos não renováveis por 

processos químicos ou bioquímicos que utilizem insumos renováveis. Tal tendência leva à 

substituição das múltiplas etapas de processos químicos por processos biotecnológicos mais 

eficientes. Dessa forma, preconiza-se a utilização de fontes renováveis como matérias-primas 

em processos que envolvem tecnologias de biotransformação e biocatálise. Essas tecnologias 

vêm sendo amplamente utilizadas por indústrias, gerando um crescente interesse 

principalmente no desenvolvimento de novos processos que possam resultar em produtos com 

maior qualidade, que necessitem de menor consumo energético e causem menos impactos 

ambientais. Nesta conjuntura, a utilização de enzimas em processos produtivos surge como 

uma forte tendência, aumentando consideravelmente o consumo de enzimas nos âmbitos das 

indústrias nacionais e internacionais.  

O uso de enzimas é cada vez maior no segmento industrial tais como, alimentício, 

detergentes, farmacêutico, têxtil, celulose e papel e no tratamento de efluentes e resíduos. 

Dentre as várias enzimas utilizadas com interesse comercial, destacam-se as amilases, 

enzimas que promovem a hidrólise do amido a açúcares redutores. Tais enzimas são 

amplamente utilizadas em processos nas indústrias têxteis, de papel e celulose, de couro, 

detergentes, cervejas, bebidas destiladas, panificação, cereais para alimentação infantil, 

liquefação e sacarificação do amido, ração animal, indústria de fermentação (vitaminas, 

aminoácidos, antibióticos), indústria química e farmacêutica (POLITZER, 2006). Embora as 

amilases sejam encontradas em plantas, animais e micro-organismos, as enzimas microbianas 

geralmente atendem de maneira satisfatória à demanda industrial. Em decorrência disso, 

atualmente as amilases microbianas disponíveis comercialmente estão substituindo quase que 

completamente a hidrólise química no processamento industrial do amido.  

A produção de enzimas comerciais envolvem etapas de produção, separação, 

recuperação e purificação da enzima. Esta última etapa é de extrema importância por garantir 

uma preparação comercial que corresponde aos critérios de pureza e estabilidade desejados e 

encarecem o produto final.  

Dentro da etapa de produção das enzimas, utiliza-se fonte de amido ou dextrinas, que 

atuam como substrato para o crescimento microbiano e estimulam a produção das enzimas.  
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A escolha do substrato é uma etapa importante, por ser decisiva nos custos de 

produção. Tendo em vista a composição química dos resíduos sólidos agroindustriais, é 

notável o potencial destes na utilização como substratos para a produção de diversas enzimas 

microbianas. Vários resíduos agroindustriais ricos em amido tem sido usados como fontes 

alternativas de substratos para a produção de amilases (BOCCHINI et al., 2005), devido à 

disponibilidade e por representar baixo valor comercial. 

 Dentro deste contexto o presente trabalho teve objetivos expostos a seguir: 
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a produção de enzimas amilolíticas por 

fermentação submersa utilizando Bacillus amyloliquefaciens ATCC 23350 e resíduos sólidos 

da cadeia produtiva do biodiesel como substratos. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

1. Selecionar entre as tortas de dendê, macaúba, mamona, tremoço e farinha de pupunha 

o(s) melhor(es) substrato(s) para produção de amilases sintetizadas por Bacillus 

amyloliquefaciens ATCC 23350;  

2. Otimizar as condições de cultivo com base no uso de substrato(s) pré-selecionado(s) e 

variação dos fatores pH, razão sólido-líquido e fonte de nitrogênio, através do uso de 

metodologia de superfície de resposta.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Enzimas amilolíticas 

 

 

Enzimas são substâncias naturais envolvidas em todos os processos bioquímicos, que 

dentre outras funções, são capazes de decompor moléculas complexas em unidades menores, 

como carboidratos em açúcares (OLIVEIRA; MULLER; SEGATO, 2004). Devido à 

característica de especificidade das enzimas, cada substrato possui uma enzima respectiva. No 

caso do amido, principal polissacarídeo de reserva dos vegetais, são as amilases responsáveis 

pela sua quebra. Tais enzimas, denominadas amilolíticas, atuam no rompimento das ligações 

glicosídicas presentes nas cadeias de amilose e amilopectina (LIN; HSU; CHU, 1997; 

GUPTA et al., 2003).  

As amilases estão entre as mais importantes enzimas industriais, apresentando grande 

importância biotecnológica. Apesar de serem derivadas de diversas fontes, incluindo plantas, 

animais e micro-organismos, as enzimas microbianas geralmente atendem de maneira 

satisfatória a demanda industrial. Atualmente, grandes quantidades de amilases microbianas 

estão disponíveis comercialmente e têm aplicações no setor de alimentos, bebidas e produtos 

de limpeza, respondendo a 14% da demanda total de enzimas industriais (GUPTA et al., 

2003; PANDEY et al., 2005). No setor de alimentos e bebidas, as amilases apresentam um 

crescimento acelerado no consumo, com previsão de corresponder a quase 30% do total de 

amilases destinados ao uso industrial em 2014. Nesse cenário, os dois setores mencionados, 

responderiam por mais de 50% da demanda mundial de amilases. (POLITZER et al., 2006).  
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FIGURA 1 – Visão geral da demanda mundial, em milhões de dólares nos anos de 1994 a 2014, das enzimas 
industriais celulases, amilases e lipases, segundo POLITZER et al. (2006). 

 

Uma variedade de enzimas amilolíticas é capaz de hidrolisar o amido ou outros 

polímeros de glicose, podendo estas, de acordo com sua maneira de atuação sobre a molécula 

de amido, ser classificadas como endoamilases ou exoamilases (Figura 2).  

As endoamilases, como as α-amilases, são capazes de romper ligações glicosídicas α-

1,4, posicionadas nas partes internas das cadeias de amilose ou amilopectina. Seus produtos 

de reação são oligossacarídeos de diferentes tamanhos e dextrinas limites, que apresentam a 

porção ramificada da cadeia de amilopectina. Já as exoamilases podem romper ligações α-1,4, 

como no caso das β-amilases, ou α-1,4 e α-1,6, como ocorre com a glicoamilase, sempre 

iniciando suas ações a partir das extremidades das cadeias de amilose ou amilopectina.  

 
FIGURA 2 - Esquema geral de hidrólise do amido por enzimas amilolíticas. 
Fonte: VAN DER MAAREL et al. (2002). 
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As enzimas microbianas são obtidas por meio de processos fermentativos, podendo ser 

obtidas tanto por cultivo superficial como por cultivos submersos de micro-organismos. As 

culturas submersas têm sido tradicionalmente utilizadas para a produção industrial de enzimas 

devido à facilidade de controle de diferentes parâmetros, tais como pH, temperatura, aeração e 

umidade. Sistemas de cultivo superficial se mostram promissores na produção de enzimas 

fúngicas devido ao crescimento microbiano ocorrer em condições mais próximas ao habitat 

natural desses micro-organismos. Atualmente um grande número de amilases microbianas 

está disponível comercialmente, substituindo quase completamente a hidrólise química do 

amido em processos industriais (SOUZA et al., 2010). 

As amilases microbianas podem ser produzidas por bactérias e fungos filamentosos. 

Dentre as bactérias destacam-se algumas espécies do gênero Bacillus tais como: Bacillus 

subtilis, Bacillus stearothermophilus e Bacillus amyloliquefaciens licheniformis, conhecidos 

produtores industriais de α-amilases, e dentre os fungos filamentos, as espécies de Aspergillus 

e Penicillium (SOUZA et al., 2010). Cada micro-organismo apresenta um comportamento de 

produção enzimática, estando relacionado à condição ótima de crescimento. Na Tabela 1 

encontram-se os principais micro-organismos reconhecidos como produtores de amilases e 

suas condições de crescimento.  
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TABELA 1 – Principais micro-organismos produtores de α-amilase e suas condições de pH e temperatura ótimas 
de crescimento e os agentes inibidores. 

Micro-organismo pH ótimo 
Temperatura 

ótima (°C) 
Inibidores 

Bacillus amyloliquefaciens 7,0 33 NR 

Chromohalobacter sp. 7,0-9,0 65 NR 

Caldimonas taiwanensis sp. 7,0 55 Galactose, sacarose, acetato 

Halobacillus sp. 7,5-8,5 50 Cd2+, Cu2+ 

Haloarcula hispânica 6,5 50 EDTA 

Bacillus sp. 6,5-10 60-70 EDTA, HgCl2, NH4Cl 

Bacillus subtilis 6,5-10 37 NR 

Bacillus caldolyticus 5,0-6,0 70 NR 

Bacillus sp. Ferdowsicous 4,5 70 Hg2+. Zn2+, EDTA 

Halomonas meridiana 7,0 37 Glicose 

Rhodothermus marinus 6,5-7,0 85 NR 

Bacillus licheniformis 7,5 40  

Bacillus dipsosauri 6,1 60  

Nocardiopsis sp. 5,0 70  

Geobacillus thermoleovorans 7,0 70  

Lactobacillus fermentum 5,0 30  

Lactobacillus manihotivorans 5,5 55 Ni2+, Cu2+, Hg2+,Fe3+, Al3+ 

Thermomyces lanuginosus 6,0 50  

Thermomyces lanuginosus 6,0 50  

Aspergillus niger 5,5 70  

Aspergillus sp 6,0 50  

Aspergillus niger  4,95 50 Cu2+, Hga2+ e Zn2 

Aspergillus oryzae 5,0 25-35  

Aspergillus fumigates 6,0 30  

Aspergillus kawachii 3,0 30  

Cryptococcus flavus 5,5 50 Hg2+, Fe2+ e Cu2+ 

Penicillium fellutanum  6,5 30  

Pycnoporus sanguineus  7,0 37 Glicose e maltose 

Mucor sp. 5,0 60 EDTA 

Fonte: Adaptada de Souza et al., 2010.  
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3.2 Bacillus amyloliquefaciens  

 

 

Bacillus amyloliquefaciens é uma bactéria gram-positivo, em forma de bastonete, 

móveis por flagelos perítricos e esporogênicos (WELKER e CAMPBELL, 1967). A espécie 

foi originalmente isolada de solos e obteve essa classificação por sua habilidade de secretar 

grande quantidade de amilases. Devido a sua semelhança com a espécie Bacillus subtilis, 

outro grande produtor de amilases, essas duas espécies foram consideradas uma só durante 

muito tempo, no entanto, esses dois organismos são agora distinguidos geneticamente e 

fisiologicamente, em particular pela produção de α-amilases com diferenças moleculares e 

sorológicas (MILNER, MARTIN E SMITH, 1997). Além das amilases, a espécie é capaz de 

produzir uma diversidade de enzimas, tais como, galactanase, isoamilase, mananase, xilanase, 

matal protease, serina protease, fosfatase alcalina, ribonuclease (PRIEST, 1977).  

As enzimas produzidas pela espécie B. amyloliquefaciens e por Bacillus licheniformis 

correspondem a aproximadamente 50% das enzimas bacterianas produzidas comercialmente. 

A ampla utilização do B. amyloliquefaciens na indústria se deve à facilidade de crescimento 

dessas espécies, com uma faixa de temperatura que varia de 30 a 40°C e pH ótimo de 

crescimento igual a 7,0; pelos altos níveis naturais de produção de enzimas extracelulares e 

por ser uma espécie não patogênica (VEHMAANPER, STEINBORN e HOFEMEISTER, 

1991; SHIMADA et al., 1985). 

 

 

3.2.1 Fatores que afetam o crescimento e atividade do Bacillus amyloliquefaciens 

 

 

 A produção de α-amilase de origem microbiológica pode ocorrer a partir de várias 

formas de processo, tais como, fermentações sólidas ou submersas. As condições do 

bioprocesso, tais como o tipo de fermentação, concentração de nutrientes, tipo e velocidade de 

agitação, pH e temperatura, podem ser modificadas de forma a otimizar o crescimento 

microbiano e a produção de enzimas.  

 O primeiro fator de influência para a produção de enzimas é a cepa e a cultura de 

bactérias utilizadas. Culturas velhas geralmente necessitam de longos períodos de adaptação 

ao meio fermentativo. Por outro lado, culturas de B. amyloliquefaciens oriunda de processos 

fermentativos contínuos resultam em uma queda na produção de α-amilase.  
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A produção de amilases por B. amyloliquefaciens ocorre em meio aeróbico, dessa 

forma, a quantidade de oxigênio dissolvido no meio é um fator importante no processo 

fermentativo. A taxa de aeração necessária para manter o nível adequado de oxigênio 

dissolvido é, muitas vezes, na ordem de um volume de ar por volume de meio de fermentação 

por minuto, em escala laboratorial. Outros estudos demonstraram que a aeração pode ser 

interrompida sem perda no rendimento em enzima, desde que a fase estacionária já tenha sido 

alcançada e o pH controlado (MILNER, MAETIN e SMITH, 1997).  

Em relação à fonte de carbono, a produção de α-amilase geralmente é induzida pela 

presença de amido ou de seu produto hidrolítico, a maltose. Vários estudos demonstram que o 

amido e maltose funcionam como indutores da atividade de α-amilase e que na presença de 

outros açúcares como xilose e frutose, diminuem a atividade, pois podem reprimir a sua 

produção (GUPTA et al., 2003). 

O nitrogênio é de fundamental importância para o crescimento microbiano, e, 

portanto, para a produção de enzimas. Em meios de cultura sintéticos, a adição de nitrogênio 

orgânico como extrato de carne e peptona, tem sido preferida para produção de amilases 

bacterianas. Entretanto, várias fontes de nitrogênio inorgânico têm sido relatadas para melhor 

produção de amilase por fungos, como por exemplo, sulfato de amônio, nitrato de amônio, 

entre outros (GUPTA et al., 2003).  

O pH é um fator de forte influência na produção de amilases. A maioria das linhagens 

de Bacillus usadas comercialmente para a produção de α-amilases bacterianas por 

fermentação submersa apresentam pH ótimo entre 6 e 7. No entanto, o pH pode variar de 

acordo com o gênero e a espécie da bactéria produtora (GUPTA et al., 2003). 

A temperatura é um dos fatores mais importantes na produção enzimática, pois atua de 

maneira decisiva na função das biomoléculas e manutenção das estruturas biológicas, estando, 

dessa forma, relacionado ao crescimento do micro-organismo. Amilases bacterianas são 

produzidas em uma gama muito ampla de temperatura. As bactérias B. amyloliquefaciens, B. 

subtilis, B. licheniformis e B. stearothermophilus estão entre as espécies de Bacillus mais 

comumente utilizadas, com produção de α-amilase em temperaturas de 37 a 60 °C 

(SIVARAMAKRISHNAN et al., 2006). 

O processo de agitação influencia na produção enzimática uma vez que atua na 

homogeneização dos nutrientes e na taxa de transferência de oxigênio, além de influenciar na 

morfologia micelial e na formação do produto. Altas velocidades de agitação prejudicam a 

morfologia do micélio do fungo. Para a produção de amilases, são normalmente utilizadas 

velocidades de agitação em torno de 300 rpm (GUPTA et al., 2003). 
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Dentre os vários nutrientes que influenciam o crescimento e a produção de α-amilase 

cabe destacar o fosfato, pois, este apresenta um importante papel regulatório na síntese de 

metabólitos primários e secundários dos micro-organismos. O incremento de fosfatos pode 

aumentar significativamente a produção de amilases por micro-organismos, no entanto, em 

altas concentrações podem atuar como inibidores (GUPTA et al., 2003). 

A presença de outros íons também pode influenciar na produção de enzimas. O 

magnésio (Mg+2) mostrou ser ativador da produção da enzima α-amilase por Bacillus sp. 

(GUPTA et al., 2003).  

Os íons potássio (K+), sódio (Na+), ferro (Fe+2), manganês (Mn+2), molibdênio (Mo+2), 

cloreto (Cl-) e sulfato (SO4
-2) não apresentaram efeito sinérgico, enquanto o cálcio (Ca+2) foi 

relatado por aumentar a atividade enzimática de α-amilase produzida por Bacillus sp. devido 

ao aumento da termoestabilidade da enzima produzida. (SIVARAMAKRISHNAN et al., 

2006).  

Na Tabela 2 encontram-se alguns substratos e micro-organismos utilizados para 

produção de amilases, e os valores das atividades amilolíticas específicas. 

 
TABELA 2: Substratos e micro-organismos utilizados na produção de amilases.  
 

Substrato Micro-organismo Atividade (U.mg-1) 

Farinha de trigo1 Bacillus licheniformis 69.5±21.3 

Farinha de arroz1 Bacillus licheniformis 71.7±13.6 

Amido de trigo1 Bacillus licheniformis. 70.9±10.7 

Amido2 Macrophomina phaseolina 50 

Farinha de arroz2 Macrophomina phaseolina 39 

Amido3 Bacillus megaterium 8,77 
Fonte: 1 – NURULLAH et al, 2011; 2 – FERNANDES et al, 2007; 3 – JANA et al., 2012. 

 

 

3.2.2 Processos fermentativos para a produção de amilase microbiana 

 

 

Os processos fermentativos para a produção de enzimas microbianas, como reportado 

anteriormente, podem ser conduzidos em meios sólidos ou submersos.  

 Fermentação em meio sólido é dito como um processo conduzido por micro-

organismos, sobre ou dentro de partículas em matriz sólida, onde a quantidade de líquido 
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apresenta um nível de atividade de água que possa garantir o crescimento e metabolismo dos 

micro-organismos, mas não exceda à máxima capacidade de ligação da água com a matriz 

sólida (SANTOS et al., 2008). Segundo Bramorski (1997), Lu et al. (1998) e Santos et al. 

(2008), a fermentação em estado sólido apresenta diversas vantagens em relação à 

fermentação submersa, tais como: 

• Maior concentração dos produtos após extração;  

• Redução dos custos devido aos meios de fermentação ser mais baratos, apresentar 

menor necessidade de pré-tratamentos e de água, bem como, menor custo de 

esterilização.  

• Redução do espaço ocupado pelo equipamento de fermentação, uma vez que o 

substrato é mais concentrado. 

• Redução do risco de contaminação por outras bactérias devido à menor atividade da 

água.  

• Facilidade de aeração do meio, desde que haja espaço entre as partículas do substrato.  

• Menor demanda de energia. 

 

O processo por fermentação sólida tem como desvantagens os itens relacionados a seguir.   

• Uso limitado de micro-organismos, em função das condições do processo, tais como: 

baixa concentração de água livre.  

• Transferência de oxigênio entre as partículas do meio. Este fato pode se tornar um 

problema, quando a granulometria do substrato é muito elevada.  

• Maior dificuldade em calcular as medidas de pH, O2, CO2 e rendimento de produto. 

• O controle de temperatura é ponto crítico e, muitas vezes, torna-se necessário controlar 

a composição da atmosfera no que diz respeito a O2, CO2 e outros metabólitos 

voláteis.  

• A heterogeneidade da mistura dificulta o controle de crescimento microbiano e de 

algumas variáveis como agitação, aeração e concentração de nutrientes e produtos.  

A fermentação submersa tem como principal característica a utilização de um meio 

fermentativo líquido com nutrientes solúveis. Constitui-se em uma técnica de relativa 

facilidade de cultivo em grande escala, uma vez que garante a homogeneidade do meio e 

facilidade no controle dos parâmetros do processo, principalmente quando monitorados por 

sensores. A fermentação pelo método de cultura submersa é executada em fermentadores 

fechados, equipados com agitadores, dispositivos de aeração para a introdução de ar estéril e 
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camisas e serpentinas para o controle de temperatura. Os substratos a serem utilizados podem 

estar tanto na forma natural como na forma sintética, dependendo do processo que se deseje 

realizar, da facilidade de se obter a matéria-prima ou dos resultados que se desejam obter.  

A fermentação submersa é amplamente utilizada, pois, permite o controle dos 

parâmetros físico-químicos do processo e apresenta fácil recuperação das enzimas 

extracelulares, micélio ou esporos. No entanto, apresenta como desvantagens o fato dos 

produtos serem diluídos, dos extratos enzimáticos serem menos estáveis e o fato de gerar 

volumes consideráveis de resíduos (PANDEY et al., 2000; ELLAIAH et al., 2002; 

SANDHYA et al., 2005).  

 

 

3.3 Aproveitamento de resíduos agroindustriais para a produção de enzimas 

amilolíticas 

 

 

A seleção de fontes apropriadas de carbono, nitrogênio e outros nutrientes como 

substrato para a produção de amilases é uma das etapas mais críticas dos processos industriais 

(AKCAN, 2011). Dessa forma, em contrapartida à utilização de substratos sintéticos 

considerados dispendiosos, a utilização de resíduos agrícolas e industriais surge como 

alternativa viável e economicamente rentável para a produção industrial de enzimas 

(SAXENA e SINGH 2011).  

As tortas são obtidas a partir da extração de óleo de matérias-primas oleaginosas para 

a produção de biodiesel e outros produtos. Dependendo do método de extração utilizado e da 

composição química da matéria-prima, as tortas obtidas são ricas em proteínas e carboidratos 

e tradicionalmente utilizadas como complemento na alimentação animal 

(RAMACHANDRAN et al., 2004).  

 Com a busca de novas tecnologias sustentável, tortas oriundas de matérias-primas 

oleaginosas vêm sendo utilizadas como substratos em fermentações submersas para a 

produção de amilases microbianas, uma vez que são ricas em fibras e polissacarídeos 

amiláceos (RAMACHANDRAN et al., 2004). 

Na Tabela 3 encontra-se a composição centesimal das tortas de macaúba, dendê, 

tremoço, mamona e farinha de pupunha. 
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TABELA 3 - Composição centesimal da torta de macaúba (Acrocomia aculeata), farinha de pupunha (Bactris 
gasipaes), torta de dendê (Elaeis guineensis), torta de tremoço (Lupinus albus) e torta de mamona (Ricinus 
communis) de acordo com diferentes autores. 

 Composição  

(%) 

Torta  

Macaúba1 Pupunha3 Dendê2 Tremoço5 Mamona4 

Umidade 2,64 46,01 5,07 5,47 1,19 

Lipídeos 22,50 5,90 2,64 0,49 0,87 

Cinzas 5,00 0,70 4,11 3,02 5,71 

Fibra 8,70 0,70 38,36 11,45 17,03 

Proteína Bruta 6,40 1,30 5,24 39,54 45,32 

Açúcares solúveis totais 8,82 - 4,45 9,82 6,38 

Amido 23,90 44,30 5,32 6,06 8,19 

Celulose 10,90 - - 10,10 - 

Hemicelulose 9,60 - - 11,66 - 

Lignina 0,42 - - 0,59 - 
Fonte: 1 - SANTOS, 2011; 2 - FERREIRA, 2012; 3 - PANTOJA, 2006; 4 – LOPES, 2009; 5 - SANTOS, 2012. 

 

 

3.3.1 Macaúba 

  

 

 A macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd. Ex Martius), pertencente à família 

Arecaceae, é uma palmeira arborescente, nativa de regiões semi-áridas e amplamente 

distribuída no continente americano, incluindo o México, Antilhas, Brasil, Argentina, Uruguai 

e Paraguai. São produtoras de grande quantidade de óleo, com utilidades medicinais, 

alimentícias e cosméticas. Seus frutos podem gerar mais de 5.000 kg de óleo por hectare, com 

grande potencial de utilização na indústria de biodiesel (RUFINO et al., 2011; SOARES et al., 

2011; MANFIO et al., 2011; TELES et al., 2011).  

 O fruto da macaúba é uma drupa esférica achatada, com diâmetro variando entre 3,0 e 

4,5 cm, apresentando epicarpo duro e quebradiço, composto por cerca de 20% de óleo; 

mesocarpo rico em óleos e fibras e amêndoa, também oleosa. A composição do fruto e o teor 

de óleo presente variam de acordo com vários fatores como, as condições edafo-climáticas de 

cultivo, características genéticas das plantas e grau de maturação dos frutos. Segundo SILVA 

(2009) o fruto da macaúba é rico em ácidos graxos Láurico, Palmítico e Oléico.  
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A torta de macaúba (Acrocomia aculeata (Jacq) Lodd) é o resíduo da extração do óleo 

da polpa do coco da palmeira, que é utilizado como fonte para a produção de sabões e 

bicombustíveis (RUFINO et al., 2011). Estudos buscam reaproveitar esse resíduo tanto como 

alternativa para uso na alimentação de ruminantes, por seu alto teor de proteínas, 

principalmente em regiões semiáridas, onde há grande ocorrência da palmeira e baixa 

disponibilidade de outras fontes de alimentos como na indústria de etanol de segunda geração 

(RUFINO et al., 2011).  

 

 

3.3.2 Pupunha 

 

 

A pupunha (Bactris gasipaes Kunth), palmeira pertencente à família Palmae, 

originária da Amazônia, é apreciada pelo seu fruto e largamente cultivada para a extração do 

palmito (BOTELHO et al., 2010).  

A palmeira possui uma infinidade de usos, tais como obtenção de alimentos, bebidas 

fermentadas e não fermentadas, álcool, vinagre, material para cobertura, calafetagem, fabrico 

de utensílios domésticos, ráfia, fibras, material combustível e óleo para alimentação, além de 

permitir a produção de biodiesel, a partir do óleo de coco bruto. A industrialização produz 

uma grande quantidade de subprodutos, tais como bagaços, farelos, cascas e sementes, 

portanto, sua utilização como matéria-prima para bioprocessos se torna viável devido, 

sobretudo, ao seu baixo custo econômico (ARAÚJO et al., 2009). 

A composição média de carboidratos dos frutos da pupunheira pode variar de 59,7 a 

81% em base seca. Tal fato evidencia a potencialidade dos frutos e seus subprodutos como 

fonte de amido para a produção de amilase por micro-organismos (CLEMENT, 1991). Além 

disso, os resíduos da pupunheira contem grande quantidade de biomassa rica em celulose, 

hemicelulose e lignina (GRAMINHA et al., 2008). 

 

 

3.3.3 Dendê 

 

 

O dendezeiro (Elaeais guineensis Jacq.), palmeira originária da Costa Ocidental da 

África (Golfo da Guiné) é considerada a principal fonte mundial de óleo vegetal. A cultura de 
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dendê foi introduzida no Brasil por escravos africanos no início do século XVII, dando 

origem aos dendezais subespontâneos no litoral baiano (FERREIRA et al., 2012). O dendê se 

destaca pelo elevado valor comercial no setor de alimentos, visto que o óleo obtido é livre de 

gorduras ‘trans’ e, portanto, ideal para a produção de biscoito, margarina, óleo de cozinha, 

cremes vegetais, dentre outros. O óleo dessa palma possui também grande valor para a 

indústria química (ex.: produção de detergentes) e de cosméticos, em virtude da existência de 

carotenóides (betacaroteno) em sua composição e por possuir quantidades significativas de 

antioxidantes. Além disso, devida à elevada produção, o óleo vem se mostrando uma matéria-

prima promissora para a produção de biodiesel. O resíduo resultante a partir da polpa seca do 

fruto, após ser submetida ao processo de moagem e extração do óleo, é denominada de torta.  

   

 

3.3.4 Tremoço 

 

 

 O tremoço (Lupinus albus) é uma leguminosa conhecida por sua capacidade de 

melhorar a estrutura do solo e reduzir a incidência de doenças, pragas e infestantes. Além 

disso, esta cultura é capaz de satisfazer mais de 80% da sua necessidade em nitrogênio através 

da fixação de N2, em associação com bactérias diazotróficas, dessa forma, também é utilizado 

como fertilizante natural, adubo verde, em sistemas de cultivos alternativos ou em pousio 

(TEIXEIRA et al., 2010).  

A utilização do tremoço para a produção de biodiesel apresenta-se como uma 

alternativa interessante, uma vez que a cultura é cultivada como uma forma de recuperação, 

proteção e adubação do solo, não havendo utilização na alimentação humana, animal ou 

qualquer outro uso industrial.  

 

 

3.3.5 Mamona 

 

 

A mamona (Ricinus communis L) é uma oleaginosa introduzida no Brasil pelos 

portugueses com a finalidade de utilizar seu óleo para iluminação e lubrificação de eixos de 

carroça. Bem adaptada ao clima tropical brasileiro, a planta é encontrada de norte a sul no 

país, sendo atualmente, o Brasil o terceiro maior produtor mundial. 
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O óleo da mamona é obtido a partir da semente e é composto por triglicerídeos, ácido 

ricinoléico, um ácido graxo hidroxilado pouco frequente nos óleos vegetais. O óleo de 

mamona é um dos óleos vegetais mais caros no mercado de commodities, só perdendo para o 

óleo de amendoim (NÓBREGA et al., 2010), pois possui elevado valor industrial, sendo 

utilizado na fabricação de produtos elaborados como biodiesel, plásticos, fibras sintéticas, 

esmaltes, resinas e lubrificantes. Como subproduto da industrialização da mamona, obtém-se 

a torta, obtida por prensagem à quente da amêndoa e utilizada na agricultura, como adubo, na 

alimentação animal e como fonte de celulose (CANGEMI et al., 2010, POMPEU et al., 2012). 

 

 

3.4 Planejamento Experimental  

 

 

3.4.1 Planejamento Fatorial 

 

 

 O planejamento fatorial representa um conjunto de ensaios estabelecido com critérios 

científicos e estatísticos, com o objetivo de determinar a influência de diversas variáveis nos 

resultados de um dado sistema ou processo. Um planejamento adequado permite, além do 

aprimoramento de processos, a redução da variabilidade de resultados, a redução de tempos 

de análise e dos custos envolvidos. Os objetivos do experimento podem incluir:  

a. determinar quais variáveis são mais influentes nos resultados; 

b. atribuir valores às variáveis influentes de modo a otimizar os resultados; 

c. atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a variabilidade dos resultados; 

d. atribuir valores às variáveis influentes de modo a minimizar a influência de variáveis 

incontroláveis. 

 A técnica do planejamento experimental consiste em selecionar um número fixo de 

níveis e para cada uma das variáveis escolhidas requer a execução de experimentos para todas 

as possíveis combinações dos níveis dos fatores. O planejamento fatorial com k fatores, cada 

um com dois níveis, possui 2k ensaios diferentes. Já o planejamento com três níveis, onde k é 

o número de variáveis, é chamado de fatorial 3k (MONTGOMERY, 2004). 
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3.4.2 Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) 

 

 

 A técnica de delineamentos compostos foi desenvolvida, inicialmente, por Box e 

Wilson (1951) para estudo de funções polinomiais de resposta na indústria, onde o erro 

experimental, em geral, é bem pequeno, e as condições do experimento são mais facilmente 

controláveis. De acordo com Atkinson e Donev (1992), os delineamentos compostos 

pertencem a uma família de delineamentos eficientes, os quais requerem poucos ensaios para 

sua realização em relação aos fatoriais completos, sendo realizado de forma a obter a 

otimização do sistema. Para isso, é necessário buscar quais fatores ou variáveis prováveis são 

importantes no estudo de superfície de resposta. Isto conduz, normalmente, a um 

delineamento experimental que relacione esses fatores com o objetivo de eliminar as variáveis 

sem importância. Além disso, é necessário definir a região que contém o ótimo. É esta a 

situação que torna o Delineamento Composto Central (DCC) um delineamento bastante 

interessante (MATEUS, 2001). 

 O delineamento rotável é uma configuração bastante útil para situações em que não se 

conhece a localização do ponto ótimo dentro da região experimental de interesse antes do 

experimento ser conduzido (BOX & HUNTER, 1957). O uso deste tipo de planejamento 

permite a otimização do processo, a qual ocorre por meio do desenvolvimento da metodologia 

de superfície de resposta (GONÇALVEZ & STURARO, 2010).  

 

 

3.4.2.1 Metodologia da Superfície de Resposta 

 

 

 A metodologia da superfície de resposta é um conjunto de técnicas matemáticas e 

estatísticas úteis na modelagem e na análise em aplicações em que a resposta de interesse é 

influenciada por diversas variáveis e o objetivo é otimizar a resposta, através da determinação 

das condições ótimas de operação de um sistema. 

 A aplicação da metodologia consiste em achar uma aproximação conveniente para a 

verdadeira relação entre a resposta e as variáveis independentes. Em geral, assume-se, 

inicialmente, um modelo de regressão polinomial de baixa ordem (primeira ordem). 

Entretanto, dependendo do caso em estudo, a curvatura da superfície de resposta pode ser 

suficientemente forte ao ponto do modelo de primeira ordem ser inadequado, mesmo quando 
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há inclusão do termo de interação. Diante desta situação, emprega-se um modelo de segundo 

grau (quadrático) (GONÇALVES & STURARO, 2010).  

 Segundo Montgomery (2004), a metodologia de superfície de resposta é um processo 

sequencial. Não raro, quando estamos em um ponto da superfície de resposta afastado do 

ótimo, há pouca curvatura do sistema e o modelo de primeira ordem será apropriado. O 

objetivo é levar o experimentador à região do ótimo. Uma vez próximo a essa região, pode-se 

empregar um modelo mais elaborado como o modelo de segunda ordem, podendo-se fazer 

uma análise para localizar o ótimo. Se o ponto ótimo verdadeiro é o ponto de resposta 

máxima, a análise de uma superfície de resposta pode ser encarada com a “subida de uma 

colina’’. Se o ótimo verdadeiro é um ponto de resposta mínima, então podemos pensar na 

“descida para um vale”. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Os experimentos realizados neste trabalho foram conduzidos no laboratório de 

Bioprocessos e Biotransformação (LabBBio) da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) – MG. 

 

 

4.1 Aquisição do material  

 

 

Os materiais utilizados para execução do trabalho foram adquiridos como descrito a 

seguir:  

A torta de macaúba (Acrocomia aculeata (lacq) Lood. ex Mart) foi gentilmente cedida 

pela empresa Cocal Brasil localizada na cidade de Abaeté-MG; a farinha de pupunha (Bactris 

gasipaes Kunt) foi oriunda de projeto de pesquisa da Universidade Estadual do Amazonas-

UEA localizada na cidade de Manaus-AM; a torta de mamona (Ricinus communis L.) foi 

proveniente do processamento das sementes obtidas na EPAMIG- Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais, da unidade FEAC–Fazenda Experimental de Acauã, BR 367 - 

km 410, Leme do Prado – MG; a torta de tremoço (Lupinus albus) foi doada pela 

Universidade Federal de Lavras durante o 6° Congresso Brasileiro de Plantas Oleaginosas, 

Óleos, Gorduras e Biodiesel, realizado na cidade Montes Claros, MG em agosto de 2009 e a 

torta de dendê (Elaeais guineensis Jaquim) foi cedida pela empresa Agropalma localizada na 

cidade de Belém-PA. Além destas foi utilizado o micro-organismo Bacillus amyloliquefaciens 

ATCC 23350 adquirido do banco de Cepas da Fundação Osvaldo Cruz, localizada na cidade 

do Rio de Janeiro-RJ.  

 

 

4.2 Seleção do substrato para a produção de amilases 

 

 

A primeira parte do trabalho de pesquisa foi referente a definição da biomassa que 

seria utilizada como substrato para produção de α-amilase e glicoamilase pelo micro-
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organismo Bacillus amyloliquefaciens. ATCC 23350. Para tanto foram realizadas as seguintes 

etapas:  

Etapa 1 – Ativação e manutenção da bactéria Bacillus amyloliquefaciens 

Etapa 2 – Processo fermentativo para seleção do substrato 

Etapa 3 – Determinação da atividade enzimática de α-amilase e glicoamilase por Bacillus 

amyloliquefaciens 

 

 

4.2.1 Ativação e manutenção da linhagem Bacillus amyloliquefaciens ATCC 23350 

 

 

 A bactéria Bacillus amyloliquefaciens ATCC 23350 foi adquirida em ampola de vidro 

sob a forma liofilizada. Para reativação da linhagem a ampola foi desinfetada com gaze 

embebida em álcool 70% e em seguida, sua base violada com auxílio de lima de aço também 

previamente desinfetada. A ampola contendo a cepa liofilizada foi adicionada de 0,5 mL de 

caldo nutriente (anexo 1a), formando uma suspensão após suave homogeneização. Após está 

etapa, a cultura foi inoculada com auxilio de alça de platina (uma alçada) em frasco, 

Erlenmeyer de 100 mL contendo 50 mL de caldo nutriente e tubos contendo ágar nutriente 

inclinado (anexo 1b). A cultura contida em Erlenmeyer foi incubada em incubadora modelo 

430 (marca Nova Ética) a temperatura de 37°C sob agitação a 120 rpm. As culturas contidas 

em tubos inclinados foram mantidas em estufa bacteriológica a 37°C por 24 horas. Os 

inóculos foram realizados com a finalidade de estimular o crescimento das células 

bacterianas. Após o crescimento das culturas procedeu-se a manutenção conforme descrito a 

seguir. 

A cultura bacteriana contida em Erlenmeyer foi acondicionada em microtubos do tipo 

Eppendorf contendo glicerol a 10 %, seguida de armazenamento sob refrigeração a –18±1ºC. 

As culturas em ágar nutriente contidas em tubo de ensaio foram mantidas por repiques 

sucessivos para condução do trabalho.  

 

 

4.2.2 Processo fermentativo para seleção de substrato  

 

 

O processo fermentativo foi conduzido seguindo as etapas descritas a abaixo:  
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4.2.2.1  Tratamento das Tortas (substrato)  

 

 

As tortas foram submetidas a tratamento prévio sendo: Macaúba, mamona, tremoço e 

dendê triturados em moedor manual e passadas em peneira com malha de 0,2 mm e a farinha 

de pupunha, passada em peneira com malha de 0,2 mm. 

 

 

4.2.2.2  Preparo do meio fermentativo 

 

 

O meio fermentativo constituiu-se em uma solução de sais, contendo 1.g.L-1 de 

MgSO4.7H2O, 2.g.L-1 de KH2PO4, 10.g.L-1 de NH4NO3 e 1.g.L-1 de NaCl, preparado como 

descrito no anexo 1c. 

 

 

4.2.2.3  Preparo do Inóculo 

 

 

A fim de obter o inóculo a bactéria Bacillus amyloliquefaciens semeada em meio ágar 

nutriente contido em tubo de ensaio foi inoculada em 100 mL de meio caldo nutriente contido 

em frasco Erlenmeyer de 250 mL. A cultura foi incubada a temperatura de 37ºC sob agitação 

a 120 rpm em incubadora modelo 430 (marca Nova Ética) durante 18 horas.  

 

 

4.2.2.4  Processo Fermentativo  

 

 

O processo fermentativo foi conduzido por fermentação submersa a partir da adição de 

100 mL de meio de sais em frascos Erlenmeyers de 250 mL, contendo 10 gramas das 

respectivas tortas citadas no item 4.2.2.1, seguida de ajuste do pH do meio para 4,0 com 

auxílio de soluções 1M de NaOH e 1M de HCl e esterilização em autoclave a 121ºC por 15 

minutos a 1 atm. Após está etapa procedeu-se o inóculo de 2 mL da cultura contida em caldo 

nutriente incubada por 18 horas conforme descrito no item 4.2.2.3. A seguir a cultura foi 
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incubada a 37 ºC em incubadora modelo 430 (marca Nova Ética) a 120 rpm por 72 horas (3 

dias) para posterior determinação da atividade enzimática. 

A quantificação do inóculo foi feita por contagem de unidades formadora de Colônia 

(UFC.mL-1) segundo metodologia de Silva et al. (2007). A partir do meio líquido contendo a 

cultura crescida por 18 horas foram realizadas sucessivas diluições de 10-1 a 10-9 a partir das 

quais 0,1 mL foram inoculados em meio ágar nutriente de acordo com o método de 

plaqueamento em superfície (Spread Plate) com auxilio de alça de Driglalski, seguido de 

incubação a 37ºC por 18 horas. Transcorrido o tempo de incubação, procedeu-se a contagem 

do número de colônias das placas, sendo quantificadas, àquelas que apresentaram número 

entre 30 a 300 UFC (SILVA et al., 2007). Os resultados foram expressos em UFC.mL-1  de 

meio fermentativo.  

Objetivando facilitar a determinação do número de células bacterianas a serem 

utilizadas como inóculo foi feita uma correlação entre os métodos de quantificação por 

unidade formadora de colônia e contagem por leitura de densidade óptica a 640 nm (SILVA, 

et al., 2007). 

 

 

4.2.3 Determinação da atividade enzimática de α-amilase (E.C.3.2.1.1) e glicoamilase 

(E.C.3.2.13) por Bacillus amyloliquefaciens 

 

 

A determinação enzimática foi realizada a partir da cultura incubada a 37ºC em 

incubadora modelo 430 (marca Nova Ética) a 120 rpm por 72 horas (3 dias) conforme 

descrito a seguir. 

 

 

4.2.3.1  Extração das enzimas 

 

 

O processo de quantificação enzimática foi realizado a partir da retirada de alíquotas 

de 2 mL de cada meio fermentativo por 72 horas, a cada 24 horas. As alíquotas contidas em 

tubo de fundo cônico tipo Falcon de 15 mL foram submetidas a centrifugação em Centrifuga 

Nova Ética NT812 a 2332G (3500 rpm) por 15 minutos. Após centrifugação, o sobrenadante 
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foi transferido para microtubos tipo Eppendoff de 2 mL os quais foram mantidos em banho de 

gelo a 0±1ºC.  

 

 

4.2.3.2 Doseamento enzimático 

 

 

A determinação da atividade de α-amilase foi realizada seguindo a metodologia de 

WILSON et al (1982) e a atividade de glicoamilase de acordo com MILLER (1959). 

A quantificação foi realizada a partir do sobrenadante proveniente do processo 

fermentativo (extrato enzimático) conforme descrito no item 4.2.3.1. 

 

 

a) Atividade de α-amilase E.C.3.2.1.1 

 

 

A atividade de α-amilase foi determinada a partir da adição de uma alíquota de 0,5 mL 

do extrato enzimático em 0,5 mL de amido 1 % (anexo 1d) contido em tubo cônico tipo 

Falcon de 15 mL, incubado a 50 °C por 5 minutos. Após 5 minutos de reação, uma alíquota 

de 0,25 mL foi retirada, e a fim de interromper a reação, rapidamente, foi adicionada a 

2,25mL de água gelada acondicionados em tubo cônico tipo Falcon. Em seguida, a esta 

mistura foi adicionado 0,03 mL de lugol a 0,1 M (anexo 1e) e após completa homogeneização 

procedeu-se a retirada de uma alíquota de 1 mL, a qual foi adicionada a um tubo tipo Falcon 

de 15 mL contendo 4 mL de água destilada. A seguir foram realizadas as leituras por 

espectrofotometria a 620 nm. O aparelho foi ajustado (zerado) com uma amostra denominada 

de branco, o qual foi preparado nas mesmas condições descritas para quantificação da 

amostra, substituindo-se o volume de amido (0,5 mL) por tampão fosfato de potássio 100mM, 

pH 6,0.  

Paralelamente à quantificação enzimática foi feita uma curva analítica com soluções 

de amido 1%, nas concentrações de 2, 3, 4 e 5 mg.mL-1, em três repetições para cada 

concentração. Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de 

enzima capaz de consumir 10 µg de amido/minuto/mL de meio reacional.  
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b) Atividade Glicoamilase E.C.3.2.1.3 

 

 

Atividade de glicoamilase foi determinada pelo método Ácido Dinitrosalicílico DNS 

(MILLER, 1959) (anexo 1f) por meio da quantificação de açúcares redutores liberados no 

meio. Em microtubos tipo Eppendorf contendo uma alíquota de 0,2 mL do extrato enzimático 

foi adicionada 0,2 mL de solução de amido 1%, previamente incubado a 50°C por 5 minutos. 

Após 5 minutos de reação uma alíquota de 0,1 mL foi retirada e adicionada a um microtubo 

Eppendorf contendo 0,1 mL do reagente DNS, seguida de incubação em banho fervente 

(96±1ºC) por 5 minutos a fim de interromper a reação. Posteriormente ao resfriamento em 

banho de gelo, adicionou-se 1 mL de água destila e procedeu-se a leitura por 

espectrofotometria a 575 nm. 

O aparelho foi ajustado (zerado) com o branco, o qual foi preparado nas mesmas 

condições descritas para quantificação da amostra, substituindo-se o volume de amido (0,2 

mL) por tampão fosfato de potássio 100mM, pH 6,0. Paralelamente à quantificação 

enzimática foi feita uma curva analítica com soluções de glicose nas concentrações de 0,1; 

0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1g.L-1. Uma unidade de glicoamilase foi definida como 

sendo a quantidade de enzima liberada por 1μmol de açúcar redutor por minuto nas condições 

de ensaio. 

As etapas do processo fermentativo para seleção de substrato e determinação da 

atividade enzimática de α-amilase e glicoamilase por Bacillus amyloliquefaciens encontram-

se de forma condensada na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Macaúba, Dendê, Pupunha, Mamona e Tremoço 

FIGURA 3 - Esquema representativo das etapas do processo fermentativo para seleção do substrato (macaúba, 

dendê, pupunha, mamona e tremoço) e determinação da atividade enzimática de α-amilase e glicoamilase por 

Bacillus amyloliquefaciens encontram-se de forma condensada. 

 

 

4.3 Otimização das condições de fermentação  

 

 

A partir da execução da etapa de seleção do substrato para produção de α-amilase e 

glicoamilase, foram realizados testes de otimização a fim de obter as melhores condições 

físicas e químicas para produção das referidas enzimas por Bacillus amyloliquefaciens.  

Buscando as melhores condições de produção das enzimas α-amilase e glicoamilase foi 

realizado um Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR), com o objetivo de avaliar 

a influência dos fatores razão sólido líquido (S/L) e pH sobre a produção das enzimas 

amilolíticas pela cultura Bacillus amyloliquefaciens ATCC23350 utilizando as tortas 

selecionadas como substrato. Para o planejamento e análise dos resultados foi utilizado o 

software STATISTICA Versão 7.0.  

Etapa de Fermentação Submersa 

* 
Tortas 

Solução de sais 

2 mL de amostra 

 

Centrifugar  

2332G 

 

Reservar o 

sobrenadante 

 

Atividade enzimática  

α-amilase (620 nm) e 

Glicoamilase (575 nm) 

 

Bacillus 

amyloliquefaciens 
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 A qualidade do ajuste da equação do modelo foi expressa pelo coeficiente de 

determinação (R²) e sua significância estatística condicionada pelo teste-F. Os efeitos dos 

fatores avaliados foram mensurados pela análise do diagrama de Pareto e pelas curvas de 

superfície de resposta, com suas correlações e curvaturas (MONTGOMERY, 2003).  

No primeiro momento foi realizado um DCCR onde foram avaliadas as influências 

dos fatores razão sólido-líquido (S/L), pH e concentração de Nitrato de amônia (NH4NO3) 

(g.L-1) sobre a produção das enzimas amilolíticas pela cultura Bacillus amyloliquefaciens 

ATCC 23350 utilizando torta de macaúba (Acrocomia aculeata) como substrato e 

constituindo um delineamento com 18 ensaios, conforme apresentado na Tabela 4. 
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TABELA 4 – Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) com três níveis de variações, 3 fatores (razão 

sólido líquido, pH e nitrato de amônio), 4 pontos centrais (15C, 16C, 17C e 18C) com tempo de incubação de 72 

horas. 

Amostras 
Condições do Processo Fermentativo 

S/L (%) pH NH4NO3 g.L-1 

1 10,00 4,00 4,00 

2 10,00 4,00 20,00 

3 10,00 7,00 4,00 

4 10,00 7,00 20,00 

5 30,00 4,00 4,00 

6 30,00 4,00 20,00 

7 30,00 7,00 4,00 

8 30,00 7,00 20,00 

9C 5,86 5,50 12,00 

10C 34,14 5,50 12,00 

11C 12,00 3,37 12,00 

12C 12,00 7,62 12,00 

13C 20,00 5,50 0,68629 

14C 20,00 5,50 23,31371 

15C 20,00 5,50 12,00 

16C 20,00 5,50 12,00 

17C 20,00 5,50 12,00 

18C 20,00 5,50 12,00 
S/L = Razão sólido/Líquido (sólido/sais); pH= potencial hidrogeniônico; 
NH4NO3 = Nitrato de amônio. 
 

No segundo momento, com base nos resultados do primeiro delineamento, um novo 

DCCR foi elaborado, sendo avaliadas as influências dos fatores razão sólido-líquido (S/L) e 

pH sobre a produção das enzimas amilolíticas pela cultura B. amyloliquefaciens ATCC23350, 

no entanto, utilizando torta de macaúba (A. aculeata) e pupunha (Bactris gasipaes) como 

substrato, constituindo um delineamento com 12 ensaios, conforme apresentado na Tabela 5.  
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TABELA 5 – Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) com três níveis de variações, 2 fatores (razão 
sólido líquido e pH),  4 pontos centrais (9C, 10C, 11C e 12C) com tempo de incubação de 36 horas. 
 

Amostras 
Condições do Processo 

S/L (%) pH 

1 8,00 6,00 

2 16,00 6,00 

3 8,00 8,00 

4 16,00 8,00 

5 12,00 5,70 

6 12,00 8,21 

7 7,16 7,00 

8 16,84 7,00 

9C 12,00 7,00 

10C 12,00 7,00 

11C 12,00 7,00 

12C 12,00 7,00 
S/L = Razão sólido/Líquido (sólido/sais) 

 

Cabe ressaltar que as condições de ensaio dos dois delineamentos foram as mesmas 

empregadas no processo fermentativo para seleção do substrato.  

Nos ensaio realizados para cada variável analisada foram pesadas diferentes quantidade de 

substrato (tortas) para 50 mL de meio de solução de sais (anexo 1c), seguida de 2 mL de 

inóculo da cultura bacteriana e incubação conforme descrito no item 4.2.2. Alíquotas de cada 

ensaio foram retiradas sendo: para o primeiro DCCR a cada 24 horas por 72 horas e para o 

segundo a cada 12 horas por 36 horas. Em seguida procedeu-se a quantificação da atividade 

enzimática a 620 nm para α-amilase e 575 nm para glicoamilase conforme descrito no item 

4.2.3.2. 

Na condução do segundo delineamento além da quantificação da atividade enzimática 

de α-amilase e glicoamilase foram realizados os ensaios de proteases e proteína total com 

intuito de avaliar a ação inibidora sobre o processo de produção das enzimas amilolíticas 

como descrito a seguir. 
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4.3.1 Atividade proteolítica 

 

 

 O método para determinação da atividade de protease foi realizada segundo 

metodologia descrita por Leighton et al (1973).  

 O preparo do ensaio consistiu na adição de 0,2 mL do substrato azocaseína 1% (anexo 

1g) e 0,1 mL do extrato enzimático em microtubo tipo Eppendorf. Após está etapa o ensaio 

foi mantido a temperatura ambiente por 1 hora, seguido da adição de 1,0 mL de ácido 

tricloroacético 10% m/v (anexo 1h) a fim de interromper a reação e centrifugação por 10 

minutos a 2332G. A partir do sobrenadante 1,0 mL foi transferido para tubos de ensaio 

contendo 1,3 mL de hidróxido do sódio 1 M (anexo 1i). O preparo do branco para ajuste do 

zero do aparelho foi realizado substituindo os volumes de amostra por tampão tris-HCl 0,1 M, 

pH 8,0 (anexo 1j). A leitura das amostras foi realizada por espectrofotometria (BELSP 2000 

UV) a 420 nm.  

 Os resultados foram definidos como uma unidade de atividade de protease como sendo 

a quantidade de enzima requerida para produzir uma variação de absorvância igual a 1, sendo 

expressa em U.mL-1. A atividade de protease específica foi calculada pela razão entre a 

atividade de protease total e a quantidade de proteínas contidas em 1mL da amostra (U.mg-1). 

A atividade de proteína foi realizada conforme descrito a seguir. 

 

 

4.3.2 Quantificação de proteína 

 

 

 A dosagem de proteínas foi realizada de acordo com a metodologia de Lowry (1954). 

Em microtubos do tipo Eppendorf foram adicionados 0,1 mL do extrato enzimático e 1mL da 

solução C (anexo 1l). Os tubos foram homogeneizados e em seguida, mantidos em repouso 

por 10 minutos à temperatura ambiente. Logo a seguir adicionou-se 0,1 mL do reagente D 

(anexo 1m), e após 30 minutos de repouso, procedeu-se a leitura em espectrofotômetro 

(BELSP 2000 UV) a 660 nm. Um branco foi preparado para o ajuste do aparelho, o qual foi 

preparado substituindo-se os volumes da amostra por água destilada. Paralelamente à 

quantificação da amostra foi feita uma curva analítica com soluções de soro albumina bovina 

(BSA), (anexo 1n) nas concentrações de 0,4; 0,8; 0,16; 0,20; 0,28 e 40,0 g.L-1. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Quantificação do Inóculo 

 

 

Na Figura 4 está representada a correlação entre a quantificação de células por 

UFC.mL-1 e valores de absorbância a 640 nm, a fim de determinar a quantidade de células 

inoculadas nos meios fermentativos. Os resultados provenientes da correlação permitiram 

realizar de forma prática os inóculos para condução do processo fermentativo. 
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FIGURA 4: Gráfico de correlação entre UFC.mL-1 e valores de absorbância a 640 nm utilizado para a 
quantificação do inóculo da bactéria Bacillus amyloliquefaciens ATCC23350. 
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5.2 Seleção do substrato  

 

 Na Figura 5 encontram-se os valores referentes à produção das enzimas α-amilase e 

glicoamilase por Bacillus amyloliquefaciens por fermentação submersa, utilizando as tortas de 

macaúba, torta de dendê, farinha de pupunha, torta de tremoço e torta de mamona como 

substrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 5 - Produção de enzimas α-amilase (A) e glicoamilase (B) por Bacillus amyloliquefaciens em meio 
submerso utilizando diferentes matérias-primas como substrato: torta de macaúba (Acrocomia aculeata), 
pupunha (Bactris gasipaes), dendê (Elaeais guineensis), tremoço (Lupinus albus) e mamona (Ricinus communis) 
no período de 24 a 72 horas de fermentação. 
 

  A cada meio fermentativo, foi inoculado 1,06x108 UFC.mL-1, determinado através da 

correlação apresentada no item 5.1.  

A 

B 
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  A partir dos dados obtidos na Figura 5 pode-se observar que a torta de macaúba  

e farinha de pupunha foram os substratos onde se obteve as maiores atividades enzimáticas. O 

maior valor das atividades amilolíticas foram obtidas utilizando a torta de macaúba, com 

atividade dextrinizante de 1.165 U.mL-1 em 24 de fermentação, e sacarificante de 11 U.mL-1 

em 48 horas de fermentação, seguida da farinha de pupunha com atividade de dextrinizante de 

911 U.mL-1 e sacarificante de 5 U.mL-1, ambas as atividades determinadas com 24 horas de 

fermentação. Sendo assim, os resíduos de macaúba e pupunha foram selecionadas como 

substratos para a sequência dos estudos de otimização do processo de produção das referidas 

enzimas por fermentação submersa, utilizando a cepa Bacillus amyloliquefaciens ATCC 

23350. 

 
TABELA 6 – Teores de amido apresentado nas tortas utilizadas como substrato no processo de fermentação 
submersa para a produção de enzimas amilolíticas por Bacillus amyloliquefaciens  
 

Torta Teor de amido (%) 

Macaúba1 23,36±0,50 

Dendê2 12,55±0,47 

Pupunha3 44,30± 0,30 

Mamona4 8,19 ±0,26 

Tremoço5 6,06±0,38 
 1- SANTOS, 2011; 2- FERREIRA, 2012; 3- PANTOJA, 2006; 4 – 
LOPES, 2009; 5-SANTOS, 2012. 
 

Considerando que de forma geral os micro-organismos não assimilam diretamente 

moléculas complexas, como o caso do amido, na ausência de outro componente assimilável 

no meio, o micro-organismo é induzido a sintetizar enzimas especificas que degradam o 

substrato complexo em moléculas mais simples - nesse caso as amilases para que essas 

convertam o amido em açúcares assimiláveis, garantindo assim, a energia necessária ao 

metabolismo microbiano (GUPTA, et al., 2003). 

  

 

5.3 Otimização do processo de produção enzimática 

 

Uma vez selecionado o substrato, foram realizados ensaios de forma a obter as 

condições otimizadas de produção, levando em consideração a influência das variáveis pH, 
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razão sólido-líquido e concentração de nitrato de amônio (NH4NO3). A cada ensaio realizado 

foi inoculado 6,77x107 UFC.mL-1 determinado através da correlação apresentada no item 5.1.  

Os resultados obtidos nos ensaios realizados utilizando torta de macaúba como 

substrato estão dispostos na Tabela 7. 
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TABELA 7 – Fator de resposta para o delineamento composto central rotacional (DCCR), com 3 níveis, 3 fatores e 4 pontos centrais para a otimização do processo de 
produção de enzimas α-amilase e glicoamilase por Bacillus amyloliquefaciens utilizando torta de macaúba como substrato, em 72 horas de fermentação com quantificação das 
atividades enzimáticas a cada 24 horas.  
 

Ensaios S/L pH NH4NO3g.L-1 
Atividade Dextrinizante U.mL-1 Atividade Sacarificante U.mL-1 

24h 48h 72h 24h 48h 72h 

1 10,00 4,00 4,00 469 289 113 0,32 0,06 0,04 

2 10,00 4,00 20,00 466 268 124 0,08 0,06 0,06 

3 10,00 7,00 4,00 936 1322 599 28,55 11,35 18,22 

4 10,00 7,00 20,00 164 738 549 0,37 6,06 2,94 

5 30,00 4,00 4,00 605 88 64 0,28 0,06 0,02 

6 30,00 4,00 20,00 526 224 73 0,53 0,77 2,07 

7 30,00 7,00 4,00 630 54 67 0,24 0,39 0,93 

8 30,00 7,00 20,00 198 241 27 0,32 0,53 1,41 

9 5,86 5,50 12,00 182 116 19 0,2 0,30 0,58 

10 34,14 5,50 12,00 526 264 5,7 0,53 0,37 0,55 

11 20,00 3,37 12,00 328 308 116 0,7 0,22 0,03 

12 20,00 7,62 12,00 407 357 214 1,96 3,4 12,8 

13 20,00 5,50 0,68 289 55 42,71 1,80 0,10 0,10 

14 20,00 5,50 23,31 526 154 72,89 0,41 0,32 0,12 

15 20,00 5,50 12,00 498 165 71 0,77 0,10 0,02 

16 20,00 5,50 12,00 462 154 74,6 0,53 0,081 0,03 

17 20,00 5,50 12,00 501 145 86,56 0,44 0,081 0,02 

18 20,00 5,50 12,00 494 158 67 0,57 0,100 0,03 

Legenda: S/L= relação percentual entre sólido e líquido, U- unidade de expressão de atividade enzimática, h= tempo em horas, (C) = ponto central 
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 A partir dos resultados observados, pode-se concluir que o ensaio 3 (pH 7,0; S/L 10%; 

NH4NO3 4,0 g.L-1) apresentou as melhores condições de produção das enzimas α-amilase e 

glicoamilase dentre as condições testadas, bem como o pico de produção com 24 horas de 

cultivo. 

Os dados estatísticos contidos na Figura 6 permitiram a construção das equações 1, 2, 

3 e 4 que descreveram cada um dos modelos ajustados para seus respectivos fatores de 

resposta. O emprego do Delineamento Composto Central Rotacional- DCCR na produção das 

enzimas amilolíticas resultaram em um modelo de correlação (R2) de 0,72197 para atividade 

dextrinizante em 48 horas de fermentação (equação 1); 0,69893 para atividade sacarificante 

em 24 horas de fermentação (equação 2); 0,70370 para atividade sacarificante em 48 horas de 

fermentação (equação 3) e 0,74148 para atividade sacarificante em 72 horas de fermentação 

(equação 4). Todos os experimentos consideraram um nível de significância de 95% (p<0,05).  

 

y= 118,13 – 300,11 X1 + 146,19 X1
2 + 259,66 X2 – 288,61 X2

2 – 23,62 X3 + 60,66 X3
2 – 

380,00 X1X2 + 232,00 X1X3 – 128,00 X2X3.                      (1) 

 

y= 2,14 – 4,58 X1 + 5,00 X2 – 5,00 X3 – 7,19 X1X2 + 7,18 X1X3                   (2) 

 

y= - 0,19 – 2,61 X1 + 1,09 X1
2 + 3,64 X2 + 2,57 X2

2 – 0,68 X3 + 0,97 X3
2 – 4,3 X1X2 + 1,53 

X1X3 – 1,46 X2X3.                                    (3) 

 

y= 0,098 – 2,81 X1 + 0,33 X1
2 + 6,57 X2 + 6,16 X2

2 – 2,11 X3 – 0,13 X3
2 – 5,20 X1X2 + 4,45 

X1X3 – 4,22 X2X3.                                    (4) 

 

onde: 

 

X1 = razão sólido-líquido (%);  

X2 = pH;  

X3 = concentração de nitrato de amônio (g.L-1) 

 

 

 

 



36 
 

 

A

B

C

D

 
FIGURA 6 - Análise dos efeitos principais e de interações das variáveis do delineamento composto central 
rotacional para os valores de atividade dextrinizante com 48 horas de fermentação (A) e sacarificante com 24, 48 
e 72 horas de fermentação (B, C e D respectivamente) utilizando torta de macaúba como substrato. 
 

Em relação ao efeito exercido pela razão sólido-líquido, sobre as atividades 

enzimáticas, foi observado efeito negativo e significativo para os fatores resposta atividade 

dextrinizante com 48 horas de fermentação e sacarificante com 48 e 72 horas de fermentação. 

O valor do pH apresentou efeito positivo e significativo para todas as variáveis de 

resposta analisadas. 
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A concentração da fonte de nitrogênio NH4NO3 apresentou efeito negativo e 

significativo para a atividade sacarificante com 24 horas de fermentação e não apresentou 

efeito significativo para as demais variáveis estudadas.  

Na Figura 7 estão representados os gráficos de superfície resposta com os efeitos 

combinados da razão sólido-líquido (%), pH e concentração de nitrato de amônio (g.L-1) sobre 

as atividades dextrinizante com 48 horas de fermentação e sacarificante com 24, 48 e 72 horas 

de fermentação. De acordo com os gráficos percebe-se que os maiores valores de atividade 

dextrinizante e sacarificante estão relacionados a uma faixa de valores dos fatores que giram 

em torno de 10% em relação a razão S/L, pH em torno de 7,0 e não se fazendo necessário a 

utilização do nitrato de amônio.  

Analisando os gráficos de superfície resposta (Figura 7), foi possível verificar a 

contribuição de cada fator resposta para o processo de produção de enzimas α-amilase e 

glicoamilase utilizando a torta de macaúba como substrato. Esses fatores permitiram inferir 

que os valores das atividades enzimáticas são mais significativos em uma faixa de tendência 

de razão S/L de 10%, pH 7,0. 

A partir dos resultados obtidos a partir do DCCR, foi possível verificar e escolher as 

melhores condições de processo visando a elaboração de um novo DCCR com o intuito de 

otimizar a produção de de α-amilase e glicoamilase pela cepa Bacillus amyloliquefaciens 

ATCC 23350 por fermentação submersa, obtendo assim valores maiores de atividades 

enzimáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

 
FIGURA 7: Gráficos de superfície de resposta para os valores das atividades dextrinizante e sacarificante em 

função dos efeitos combinados de pH, concentração de NH4NO3 e S/L. A) Atividade dextrinizante em função 

dos efeitos combinados de pH e S/L com 48 horas de fermentação. B) Atividade dextrinizante em função dos 

efeitos combinados concentração de NH4NO3 e S/L com 48 horas de fermentação. C) Atividade dextrinizante em 

função dos efeitos combinados concentração de NH4NO3 e pH com 48 horas de fermentação. D) Atividade 

sacarificante em função dos efeitos combinados concentração de pH e S/L com 24 horas de fermentação. E) 

Atividade dextrinizante em função dos efeitos combinados concentração de NH4NO3 e S/L com 48 horas de 

fermentação e F) Atividade dextrinizante em função dos efeitos combinados concentração de NH4NO3 e pH com 

48 horas de fermentação. 
 

A B 

C 

E 

D 

F 
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Com base nos resultados do primeiro DCCR realizado, foi elaborado um outro DCCR 

com objetivo de verificar a influência das variáveis razão sólido-líquido (%) e pH na 

produção das enzimas amilolíticas por Bacillus amyloliquefaciens ATCC 23350 utilizando 

torta de macaúba e farinha de pupunha como substrato. A taxa de inóulo foi de 7,33x108 

UFC.mL-1 em cada meio fermentativo, determinada de acordo com item 5.1.  

 Os resultados da influência desses fatores na produção de α-amilase e glicoamilase 

utilizando torta de macaúba e farinha de pupunha como substrato são mostrados nas Tabelas 8 

e 9, respectivamente. 
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TABELA 8 – Fator de resposta para o delineamento composto central rotacional (DCCR), com 3 níveis, 2 fatores e 4 pontos centrais para a otimização do processo de 
produção de enzimas amilolíticas por Bacillus amyloliquefaciens utilizando torta de macaúba como substrato 
 

Ensaio 

Condições Resultados 

pH S/L (%) 

Atividade dextrinizante 

(U.mL-1) 

Atividade sacarificante 

(U.mL-1) 

Proteína  

(µg.L-1) 

Protease  

(U.mL-1) 

12h 24h 36 h 12h 24h 36 h 12h 24h 36 h 12h 24h 36 h 

1 6,00 8,00 150,43 179,00 134,00 0,21 0,51 0,15 2.400,00 300,00 2.670,00 1,32 3,21 4,21 

2 6,00 16,00 109,00 175,00 159,00 0,46 0,51 0,34 2.790,00 3.710,00 3.350,00 4,17 15,92 21,00 

3 8,00 8,00 129,00 164,00 173,00 0,14 0,43 0,12 3.000,00 3.650,00 3.220,00 1,10 24,00 23,97 

4 8,00 16,00 75,22 100,00 100,00 0,06 0,26 0,16 3.350,00 3.460,00 2.960,00 4,65 24,60 24,07 

5 5,70 12,00 136,00 187,00 164,00 0,44 0,62 0,34 2.950,00 3.980,00 3.310,00 3,35 19,32 22,75 

6 8,21 12,00 92,00 121,00 134,00 0,26 0,56 0,22 3.220,00 3.880,00 3.380,00 3,07 19,55 36,00 

7 7,00 7,16 137,00 166,00 149,00 0,32 0,71 0,29 3.290,00 3.880,00 3.170,00 0,90 18,95 36,02 

8 7,00 16,84 80,47 162,00 129,00 0,24 0,43 0,19 4.220,00 4.400,00 3.320,00 4,42 23,40 37,10 

09(C) 7,00 12,00 131,00 196,00 169,00 0,39 0,95 0,56 4.309,44 4.632,87 3.410,00 2,80 20,00 39,70 

10(C) 7,00 12,00 130,00 196,00 167,00 0,39 0,96 0,55 4.309,44 4.632,87 3.410,00 2,32 22,55 39,87 

11(C) 7,00 12,00 129,00 195,00 168,00 0,40 0,95 0,55 4.318,18 4.624,12 3.420,00 2,35 22,15 39,97 

12(C) 7,00 12,00 131,00 195,00 168,00 0,40 0,95 0,54 4.309,44 4.624,12 3.420,00 2,35 22,25 40,00 
Legenda: S/L= relação percentual entre sólido e líquido, U- unidade de expressão de atividade enzimática, h= tempo em horas, (C) = ponto central 
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TABELA 9 – Fator de resposta para o delineamento composto central rotacional (DCCR), com 3 níveis, 2 fatores e 4 pontos centrais para a otimização do processo de 
produção de enzimas amilolíticas por Bacillus amyloliquefaciens utilizando farinha de pupunha como substrato 
 

Ensaio 

Condições Resultados 

pH S/L (%) 

Atividade dextrinizante 

(U.mL-1) 

Atividade sacarificante 

(U.mL-1) 

Proteína  

(µg.L-1) 

Protease  

(U.mL-1) 

12h 24h 36 h 12h 24h 36 h 12h 24h 36 h 12h 24h 36 h 

1 6,00 8,00 37,32 286,88 267,00 0,67 33,00 21,00 2.229,02 3.310,00 2.880,00 0,01 2,90 0,74 

2 6,00 16,00 61,00 559,77 456,00 0,32 41,17 34,00 3.330,00 3.520,00 3.110,00 0,04 15,65 20,50 

3 8,00 8,00 53,64 1.119,53 989,00 0,36 52,69 42,00 2.718,53 3.312,93 2.990,00 0,01 23,55 22,52 

4 8,00 16,00 136,44 1.140,52 1.000,00 0,16 43,50 31,00 3.880,00 4.010,00 3.660,00 0,03 21,67 22,70 

5 5,70 12,00 55,98 1.224,49 810,00 0,71 60,00 54,00 3.370,00 3.409,09 3.210,00 0,02 14,57 25,02 

6 8,21 12,00 123,00 1.679,30 1.478,00 0,30 57,84 43,00 3.732,52 3.452,79 3.270,00 0,02 22,27 31,00 

7 7,00 7,16 48,98 2.469,97 1.300,00 0,19 59,00 47,00 2.027,97 3.700,00 2.780,00 0,03 19,02 30,57 

8 7,00 16,84 142,00 2.029,15 1.333,00 0,15 54,53 52,00 4.110,00 4.230,00 3.430,00 0,05 23,92 34,10 

9(C) 7,00 12,00 123,00 3.337,61 1.789,00 0,76 76,22 70,00 4.029,72 4.108,39 3.540,00 0,04 24,45 34,70 

10(C) 7,00 12,00 123,00 3.330,61 1.788,00 0,77 76,47 69,00 4.012,24 4.099,65 3.550,00 0,04 23,62 34,72 

11(C) 7,00 12,00 124,00 3.330,61 1.788,00 0,76 76,10 69,00 4.012,24 4.090,90 3.550,00 0,04 23,42 34,70 

12(C) 7,00 12,00 124,00 3.393,58 1.789,00 0,77 76,00 68,00 4.029,72 4.099,65 3.530,00 0,04 23,65 34,95 
Legenda: S/L= relação percentual entre sólido e líquido, U- unidade de expressão de atividade enzimática, h= tempo em horas, (C) = ponto central 
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 Em geral, a maior produção das enzimas amilolíticas nos meios com diferentes 

substratos ocorreu em 24 horas de fermentação, sendo observada em 36 horas, uma 

diminuição nas atividades. Tal fato pode estar relacionado à presença de enzimas proteolíticas 

(proteases), uma vez que estas possuem maior atividade em 36 horas de fermentação, 

coincidindo com o tempo em que se obtiveram os menores valores das atividades amilolíticas. 

 Dentre os substratos testados, a farinha de pupunha se mostrou o substrato melhor 

indutor para produção das enzimas, com valores máximos de atividade dextrinizante de 3.330 

U.mL-1 e sacarificante de de 76 U.mL-1 enquanto que a torta de macaúba obteve máximo 

valor das atividades dextrinizante de 196 U.mL-1 e  sacarificante de 0,95 U.mL-1. Os 

resultados obtidos mostram que os pontos centrais (ensaios 9, 10, 11e 12) apresentaram os 

maiores valores das atividades dextrinizante e sacarificante utilizando torta de macaúba e a 

farinha de pupunha como substrato com 24 horas de fermentação. Portanto, pode-se inferir 

que as combinação das condições dos pontos centrais com razão sólido-líquido em torno de 

12% e pH em torno de 7,0 foi a combinação que apresentou a melhor produção das enzimas 

α-amilase e glicoamilase. 
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TABELA 10: Fator de resposta atividade dextrinizante e sacarificante expressas em U.mg-1 de proteína e 
U.grama-1 de torta, com 24 horas de fermentação, utilizando torta de macaúba como substrato. 
 

Ensaios 

Condições Resultados 

pH 
S/L 

(%) 

Atividade dextrinizante  Atividade sacarificante 

U.mg-1 proteína 
U.g-1de 

torta 
U.mg-1proteína  

U.g-1 de 

torta 

1 6,00 8,00 14.925,33 111,94 41,48 0,311 

2 6,00 16,00 11.818,87 54,81 33,54 0,155 

3 8,00 8,00 11.246,03 102,62 29,22 0,266 

4 8,00 16,00 7.278,61 31,48 18,88 0,081 

5 5,70 12,00 11.778,89 78,13 38,97 0,258 

6 8,21 12,00 7.814,43 50,53 36,76 0,237 

7 7,00 7,16 10.698,97 115,95 45,81 0,496 

8 7,00 16,84 9.221,81 48,19 25,05 0,130 

9(C) 7,00 12,00 10.621,50 82,01 50,84 0,392 

10(C) 7,00 12,00 10.687,12 82,52 51,80 0,400 

11(C) 7,00 12,00 10.657,15 82,13 50,94 0,392 

12(C) 7,00 12,00 10.698,67 82,45 50,94 0,392 
Legenda: S/L= relação percentual entre sólido e líquido, U- unidade de expressão de atividade enzimática, (C) = 
ponto central 
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TABELA 11: Fator de resposta atividade dextrinizante e sacarificante expressas em U.mg-1 de proteína e 
U.grama-1 de torta, com 24 horas de fermentação, utilizando farinha de pupunha como substrato. 
 

Ensaios 

Condições Resultados 

pH 
S/L 

(%) 

Atividade dextrinizante  Atividade sacarificante 

U.mg-1 proteína 
U.g-1de 

torta 
U.mg-1proteína  

U.g-1 de 

torta 

1 6,00 8,00 21.666,16 179,28 453,17 3,75 

2 6,00 16,00 39.204,55 172,5 2.935,60 12,91 

3 8,00 8,00 85.120,84 705 3.974,32 32,91 

4 8,00 16,00 71.072,32 356,25 2.709,89 13,58 

5 5,70 12,00 89.760,00 510 4.566,22 25,94 

6 8,21 12,00 12.1640,5 700 4.180,18 24,05 

7 7,00 7,16 1.670,27 17,26 4.405,40 45,53 

8 7,00 16,84 1.205,674 6,05 3.223,01 16,19 

9(C) 7,00 12,00 202.999,1 1390 4.632,79 31,72 

10(C) 7,00 12,00 202.992,9 1387 4.658,93 31,83 

11(C) 7,00 12,00 203.426,7 1387 4.652,59 31,72 

12(C) 7,00 12,00 206.359,1 1410 4.650,80 31,78 
Legenda: S/L= relação percentual entre sólido e líquido, U- unidade de expressão de atividade enzimática, (C) = 
ponto central 
 

 De acordo com a Tabela 10, utilizando torta de macaúba como substrato, apresentou 

um valor máximo de atividade dextrinizante de 14.925,33 U.mg-1 de proteína e 115,95 U.g-1 

de torta e atividade sacarificante máxima de 50,94 U.mg-1 de proteína e 0,496 U.g-1 de torta. 

A Tabela 11 representa os resultados das atividades utilizando farinha de pupunha como 

substrato, apresentando valores máximos de atividade dextrinizante de 206.359,1 U.mg-1 de 

proteína e 179,28 U.g-1 de torta e para atividade sacarificante 4.658,93 U.mg-1 de proteína e 

45,53 U.g-1 de torta. Os seguintes valores foram determinados com 24 horas de fermentação, 

tempo em que se obtiveram os maiores valores de atividades enzimáticas em ambos os 

substratos testados. 

 O emprego do modelo Delineamento composto central rotacional – DCCR na 

produção enzimática utilizando torta de macaúba como substrato resultou em um modelo com 

correlação (R2) de 0,94791 para Atividade dextrinizante; 0,97693 para atividade sacarificante; 

todos a um nível de significância de 95% (p<0,05). 
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Os dados estatísticos contidos na Figura 8 permitiram a construção das equações 5 

(Atividade dextrinizante U.mL-1) e 6 (Atividade sacarificante U.mL-1) que descrevem cada 

um dos modelos ajustados para seus respectivos fatores de resposta: 

 

y= 194 – 49 X1 - 49 X1
2 – 21X2 - 36 X2

2 – 30 X1X2                                                                (5)  

 

y= - 0,95 - 0,11 X1 - 0,50 X1
2 – 0,14 X2 - 0,53 X2

2 - 0,08 X1X2                                              (6)  

 

onde: 

 

X 1 = pH;  

X 2 = Sólido-líquido (%) 

 

 
FIGURA 8 - Análise dos efeitos principais e de interações das variáveis do Delineamento composto central 
rotacional para as atividades dextrinizante (A) e sacarificante (B) encontradas utilizando torta de macaúba como 
substrato. 
 

Os valores estimados dos efeitos das variáveis do processo de produção das amilases, 

utilizando como substrato a torta de macaúba, são representados nos gráficos de Pareto 

ilustrados a seguir (Figuras 9 e 10). Foi possível também, através dos referidos gráficos, 

verificar as significâncias estatísticas das variáveis estudadas, pH e razão S/L.  

 

A 

B 
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FIGURA 9 - Gráfico de Pareto para o fator de resposta da atividade dextrinizante referente ao DCCR para a torta 
de macaúba. Variáveis do processo: pH= potencial hidrogeniônico; S/L= razão sólido/líquido. 
 

 
FIGURA 10 - Gráfico de Pareto para o fator de resposta atividade sacarificante referente ao DCCR para a torta 
de macaúba. Variáveis do processo: pH= potencial hidrogeniônico ; S/L= razão sólido/líquido. 
 

Em relação ao efeito exercido pelo pH e razão sólido-líquido (%), foram observados 

efeitos negativos e significativos para os dois fatores de resposta (atividade dextrinizante e 

sacarificante). Pode-se observar na Figura 11 a interação entre os efeitos lineares de pH e 
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razão sólido-líquido, efeito negativo e significativo para a variável de resposta da atividade 

dextrinizante. 

 

 
FIGURA 11 - Análise dos efeitos principais e de interações das variáveis do Delineamento Composto Central 
Rotacional (DCCR) para as atividades dextrinizante (a) e sacarificante (b) utilizando farinha de pupunha como 
substrato. 
 

O emprego do modelo Delineamento Composto Central Rotacional – DCCR na 

produção enzimática utilizando farinha de pupunha resultou em um modelo com correlação 

(R2) de 0,96411 para atividade dextrinizante; 0,93172 para atividade sacarificante; todos a um 

nível de significância de 95% (p<0,05). 

Os dados estatísticos contidos na Figura 11 permitiram a construção das equações 7 

(Atividade dextrinizante U.mL-1) e 8 (Atividade sacarificante U.mL-1) que descrevem cada 

um dos modelos ajustados para seus respectivos fatores de resposta: 

 

y= 3412,28 + 566,88 X1 – 3005,10 X1
2 – 69,14 X2 – 1915,46 X2

2 – 125,95 X1X2         (7) 

 

y= 77,31 + 5,60 X1 – 30,41 X1
2 – 1,85 X2 – 33,35 X2

2 – 8,68 X1X2         (8) 

 

onde: 

 

X 1 = pH;  

X 2 = Sólido-líquido (%)  

A 

B 
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Através dos gráficos de Pareto, representados nas Figuras 12 e 13, foi possível 

observar os valores estimados dos efeitos das variáveis do processo de produção de amilases, 

bem como, que os mesmos foram estatisticamente significativos. 

 
FIGURA 12 - Gráfico de Pareto para o fator de resposta atividade dextrinizante referente ao DCCR para 
processo utilizando torta de pupunha como substrato. Variáveis do processo: pH= potencial hidrogeniônico ; 
S/L= razão sólido/líquido. 
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FIGURA 13 - Gráfico de Pareto para o fator de resposta atividade sacarificante referente ao DCCR para processo 
utilizando farinha de pupunha. Variáveis do processo: pH= potencial hidrogeniônico ; S/L= razão sólido/líquido. 
 

Em relação ao efeito exercido pelo pH e razão sólido-líquido (%) utilizando torta de 

pupunha foi observado um efeito negativo e significativo para os dois fatores de resposta 

(atividade dextrinizante e sacarificante).  

Na Figura 14 e Figura 15 são apresentados os gráficos de superfície resposta com os 

efeitos combinados do pH e S/L (razão sólido-líquido) sobre a produção de α-amilase e 

glicoamilase utilizando torta de macaúba e farinha de pupunha como substrato, 

respectivamente.  
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FIGURA 14 - Gráficos de superfície de resposta da atividade dextrinizante (A) e sacarificante (B) em (U.mL-1) 
em processo fermentativo utilizando torta de macaúba como substrato em função dos efeitos combinados pH e 
S/L (razão sólido-líquido) 
 

        
FIGURA 15 - Gráficos de superfície de resposta atividade dextrinizante (A) e sacarificante (B) em (U.mL-1) em 
processo fermentativo utilizando farinha de pupunha como substrato em função dos efeitos combinados de pH e 
S/L (razão sólido-líquido). 
 

Avaliando os gráficos de superfície resposta foi possível confirmar que os maiores 

níveis de atividades amilolíticas estão relacionadas a uma faixa de valores dos fatores que 

giram em torno de 12% em relação a razão S/L e 7,0 de pH. 

A B 

A B 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

A torta de macaúba e farinha de pupunha foram os melhores substratos por apresentarem 

as maiores atividades das enzimas amilolíticas estudadas (α-amilase e glicoamilase). 

 Os resultados obtidos no primeiro DCCR realizado (Ensaio 3) demonstraram que a 

melhor combinação das variáveis estudadas apresentaram 10% de razão sólido-líquido e pH 

7,0, por apresentar a maior produção de α-amilase (1.322 U.mL-1) e glicoamilase (28,55 

U.mL-1)  

O NH4NO3 como suplementação do meio fermentativo não contribuiu para o aumento 

da produção das amilases estudadas.  

 A farinha de pupunha testada no segundo DCCR apresentou a maior produção de α-

amilase (3.393,58 U.mL-1) e glicoamilase (76,47 U.mL-1) quando comparada a produção de α-

amilase (196 U.mL-1) e glicoamilase (0,96 U.mL-1) utilizando a torta de macaúba como 

substrato.  

As condições ótimas de produção das duas enzimas testadas foram as mesmas tanto 

para a farinha de pupunha quanto para torta de macaúba, com valores de razão sólido-líquido 

em torno de 12% e pH em torno de 7,0, sem a utilização de fonte de nitrogênio.  

 No geral, a produção de amilases (α-amilase e glicoamilase) teve pico máximo de 

produção com 24 horas de fermentação, e após 36 horas de fermentação ocorreu redução da 

atividade em função do aumento de produção de enzimas proteolíticas.  

 Os modelos dos DCCR utilizados foram úteis para o estudo do processo de otimização 

da produção das enzimas amilolíticas por fermentação submersa utilizando torta de macaúba e 

farinha de pupunha como substrato. 
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Anexo 1 

 

a) Caldo nutriente 

 

 

O meio de cultura caldo nutriente foi preparado a partir da pesagem de 8 g do meio de 

cultura caldo nutritivo, o qual foi dissolvido em água destilada. Após a diluição, a solução foi 

avolumada em balão volumétrico de 1000 mL. Após homogeneização o meio foi dividido em 

duas partes e acondicionado em frascos Erlenmeyer de 1000 mL, seguido de esterilização a 

121°C por 15 minutos a 1 atm. 

 

 

b) Ágar nutriente 

 

 

 O meio de cultura ágar nutriente foi preparado a partir da pesagem de 8 g do meio de 

cultura caldo nutritivo, o qual foi dissolvido em água destilada. Adicionou-se 12 g de ágar-

ágar à solução. Após homogeneização o meio foi dividido em duas partes e acondicionado em 

frascos Erlenmeyer de 1000 mL, seguido de esterilização a 121°C por 15 minutos a 1 atm.  

 

 

c) Solução de sais 

 

 

 A solução de sais foi preparada a partir da pesagem de 1 g de  MgSO4.7H2O, 2 g de 

KH2PO4, 10 g de NH4NO3 e 1 g de NaCl. Após diluição dos componentes, a solução foi 

avolumada com água destilada em balão volumétrico de 1000 mL.  

 

Obs: A solução de sais utilizada no primeiro DCCR apresentava o componente NH4NO3 em 

diferentes quantidades para cada ensaio. O segundo DCCR não continha o componente 

NH4NO3 na composição dos meios fermentativos.  
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d) Solução de amido 1% 

 

 

A solução de amido foi preparada a partir de 1 g de amido em 100 mL de tampão 

fosfato de potássio 100 mM, pH 6,0. A solução foi submetida a aquecimento até consistência 

de gel. Após retornar à temperatura ambiente, o volume foi ajustado em proveta para 100 mL 

com referido tampão.  

 

 

e) Reagente Lugol 0,1 M 

 

 

 O reagente Lugol 0,1 M foi preparado dissolvendo-se completamente 3,6 gramas de 

Iodeto de potássio em 10 mL de água destilada. Acrescentou 1,275 gramas de Iodo 

ressublimado, dissolveu em água destilada e completou o volume para 100 mL.  

 

 

f) Reagente DNS 

 

 

 O reagente de DNS foi preparado dissolvendo-se completamente 10,6 g de ácido 3,5-

dinitrossalicílico e 19,8 g de hidróxido de sódio, em 1,4 L de água destilada. A seguir, 

adicionou-se 300 g de tartarato de sódio e potássio; 7,6 g de fenol (aquecido a 50 ºC) e 8,3 g 

de metabissulfito de sódio. O volume foi acertado para 1,5 L; filtrado e armazenado em frasco 

âmbar (MILLER, 1959). 

 

 

g) Solução de azocaseína 1% 

 

 

 O preparo do substrato para dosagem da atividade de protease foi realizado 

dissolvendo-se 1 g de azocaseína em 100 mL de tampão tris-HCl 0,1 M, pH 8,0.  
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h) Ácido tricloro acético (TCA) 

 

 

 O preparo do reagente é realizado a partir da pesagem de 10 g de TCA. Após diluição, 

a solução é avolumada em balão volumétrico de 100 mL. 

 

 

i) Solução de NaOH 1M 

 

 

 A solução de NaOH foi preparada a partir da pesagem de 40 g de NaOH. Após 

diluição, a solução foi avolumada em balão volumétrico de 1000 mL.  

 

 

j) Tampão tris-HCl 0,1 M, pH 8,0 

 

 

 O tampão tris-HCl foi preparado dissolvendo-se completamente 50,67 g. Após 

diluição, a solução foi avolumada em balão volumétrico de 500 mL. Em seguida, o pH foi 

ajustado para 8,0 utilizando soluções de HCl 1 M e NaOH 1M.  

 

 

l) Solução C  

 

 

 A solução C foi preparada a partir de 0,02 mL de uma solução de 25% de sulfato de 

cobre, 0,98 mL de uma solução de 1% de tartarato de potássio e 50 mL de solução A. A 

solução A foi preparada pela diluição de 0,04 g de NaOH e 0,02 g de Na2CO3. Após 

homogeneização a solução foi avolumada para 50 mL de água destilada.  
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m) Reagente D 

 

 

 A solução D foi preparada pela adição de 25 mL de Reagente de fenol segundo Folin-

Ciocateau em 25 mL de água destilada, seguida de homogeneização em balão volumétrico de 

50 mL.  

 

 

n) Solução de albumina de soro bovino (BSA) 

 

 

 A solução de soroalbumina bovina foi preparada dissolvendo-se completamente 0,004 

g de BSA em 10 mL de água destilada.  
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