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RESUMO 

 

SANTOS, Ricardo Salviano. Produção de enzimas celulolíticas e xilanolíticas por fungos 

filamentosos utilizando resíduos da cadeia do biodiesel como fonte de carbono. Universidade 

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

Programa de Pós-Graduação em Química, 113 páginas. 

 

A pesquisa básica e aplicada voltada para o conhecimento e produção de celulases e xilanases 

microbianas constituem-se em valorosa ação para o desenvolvimento de produtos e processos 

biotecnológicos. Estas enzimas têm sido utilizadas na indústria de alimentos, cervejarias, 

vinícolas, produção de ração, indústria têxtil e fabricação de papel. A demanda por tais 

catalisadores tem crescido rapidamente, encorajada principalmente pela indústria de 

biocombustíveis, em especial para a produção de etanol de 2ª Geração. Neste contexto, o 

objetivo deste trabalho foi produzir enzimas celulolíticas e xilanolíticas com o uso de fungos 

filamentosos de ocorrência natural, utilizando resíduos sólidos da cadeia produtiva do 

biodiesel como fontes de carbono. Três linhagens de fungos filamentosos isoladas de 

amostras ambientais foram avaliadas para produção de celulases e xilanases. Como parâmetro 

de comparação, utilizou-se o Trichoderma reesei CCT2768, linhagem conhecida como 

produtora de celulases. Dentre as linhagens avaliadas, um isolado denominado Aspergillus sp 

AN1257 foi o que se destacou para a produção de enzimas celulolíticas e xilanolíticas, 

superando inclusive a produção de celulases por T. reesei nas mesmas condições 

fermentativas. A fonte de carbono que melhor induziu a produção das enzimas investigadas 

pelo Aspergillus sp AN1257 foi a torta de caroço de algodão. Em busca da condição ótima 

para a produção das enzimas estudadas foi realizado um planejamento fatorial e 

posteriormente aplicado um delineamento composto central rotacional (DCCR). Após a 

aplicação das condições ótimas para a produção enzimática desejada, o extrato obtido 

apresentou valores de 3,12 U/mL para atividade endoglucanásica e 76,4 U/mL para a 

atividade xilanásica. O extrato enzimático produzido apresentou atividade promissora quando 

utilizado na hidrólise de lignocelulose em alguns resíduos agroindustriais. 

 

Palavras-chave: celulase; xilanase; resíduos agroindustriais; fermentação submersa; 

Aspergillus  

  



ABSTRACT 

 

SANTOS, Ricardo Salviano. Production of cellulolytic and xylanolytic enzymes by 

filamentous fungi utilizing wastes from biodiesel production chain as carbon source. 

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

dissertation of Graduate Program in Chemistry, 113 pages. 

 

The basic and applied research focused on the knowledge and production of microbial 

cellulases and xylanases constitute a valuable action for the development of biotechnology 

products and processes. These enzymes have been used in the food industry, breweries, 

wineries, feed production, textile and paper manufacturing. The demand for such catalysts has 

grown rapidly, encouraged mainly by the biofuels industry, in particular for the production of 

2nd Generation ethanol. In this context, the aim of this work was to produce cellulolytic and 

xylanolytic enzymes using naturally occurring filamentous fungi and solid waste of the 

biodiesel productive chain as carbon source. Three strains of filamentous fungi isolated from 

ambient samples have been evaluated for production of cellulases and xylanases. As reference 

microbial strain, it was used Trichoderma reesei CCT2768, known a good producer of 

cellulases. Among the strains tested, an isolated named Aspergillus sp AN1257 stood out for 

the production of cellulolytic and xylanolytic activity, surpassing even the production of 

cellulases by T. reesei under the same fermentation conditions. The carbon source which 

better induced the production of the investigated enzymes by Aspergillus sp AN1257 was 

cottonseed cake. In search of the optimum condition for the production of the investigated 

enzymes it was performed a factorial design and then it was applied a rotational central 

composite design (RCCD). After application of optimal condiction for enzyme production, 

the extract obtained showed values of 3.12 U/mL for endoglucanasic activity and 76.4 U/mL 

for xylanolytic activity. The enzyme extract produced showed promising application when 

used in the hydrolysis of lignocellulose in some agro-industrial residues. 

 

Key-words: cellulase; xylanase; agro-industrial residues, submerse fermentation; Aspergillus 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos houve um interesse crescente no uso econômico e diversificado de 

resíduos agroindustriais. O emprego destes resíduos como substratos em bioprocessos, além 

de economicamente interessante, contribui para minimizar os problemas ambientais 

decorrentes do seu descarte na natureza. Vários bioprocessos têm sido desenvolvidos 

utilizando tais materiais como substratos para a produção de moléculas com alto valor 

agregado. Dentre estas podemos citar as proteínas microbianas, os ácidos orgânicos, o etanol, 

as enzimas e os metabólitos secundários biologicamente ativos (ALEXANDRINO et al., 

2007).  Dentre o estudo dessas moléculas de alto valor agregado, a pesquisa básica e aplicada 

em celulases e xilanases microbianas, além de gerar conhecimento científico, apresentam um 

reconhecido potencial biotecnológico. Tais enzimas têm sido comumente utilizadas nas 

indústrias têxteis, de papel, de alimentos e bebidas, e ração animal. Além disso, a demanda 

por estes catalisadores vem crescendo rapidamente e impulsionando pesquisas relacionadas 

com celulases e xilanases para sua utilização na produção de etanol de 2ª Geração. 

O etanol é produzido industrialmente principalmente a partir de matérias-primas 

açucaradas como o caldo extraído da cana-de-açúcar e o extrato da beterraba sacarina, bem 

como de biomassas amiláceas como o milho, mandioca e trigo. No entanto, as tendências 

atuais sinalizam para o desenvolvimento de tecnologias que permitam o aproveitamento de 

resíduos agroindustriais, principalmente os lignocelulósicos. Tal ação tem por objetivo 

diminuir os custos associados às matérias-primas, que podem atingir 2/3 do custo total da 

produção, e incrementar os níveis de produtividade sem a necessidade de aumentar as áreas de 

cultivo (PEREIRA Jr et al., 2008). Deste modo, torna-se importante investigar o 

aproveitamento de biomassas como palhas, bagaços, tortas, folhas, resíduos de exploração 

madeireira, entre outros substratos constituídos por açúcares polimerizados que podem ser 

liberados por meio de diferentes processos químicos e biológicos.  

Neste panorama destaca-se a geração de resíduos oriundos do processamento de 

oleaginosas para a produção do biodiesel. Virtualmente, milhões de toneladas destes resíduos 

são produzidas anualmente. Um grande desafio desse cenário é promover agregação de valor 

a esses resíduos, tornando a indústria do biodiesel mais competitiva. Uma estratégia possível 

é aproveitar o significativo percentual lignocelulósico existente nessas biomassas residuais 

(tortas e farelos) para produção de bioetanol através de processos hidrolíticos e fermentativos. 
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Acredita-se que a produção de etanol a partir de resíduos provenientes de oleaginosas 

pode ser capaz de atender a demanda de álcool nas próprias usinas de biodiesel, podendo ser 

incorporada à cadeia produtiva como forma de agregar valor a um co-produto abundante. 

A hidrólise do material lignocelulósico constitui-se em um passo fundamental no 

processo de produção de etanol. O princípio desta etapa é possibilitar a conversão da celulose 

e hemicelulose em açúcares fermentáveis que poderão ser convertidos a etanol por micro-

organismos competentes. Contudo, o atual emprego de enzimas comerciais neste processo, 

denominado sacarificação enzimática, apresenta alto custo, o que torna a produção do etanol 

de segunda geração mais onerosa. No entanto, a fim de contornar este problema, um dos focos 

para o desenvolvimento tecnológico de obtenção do etanol lignocelulósico está na produção 

de enzimas de baixo custo. Parte deste caminho passa pela seleção de micro-organismos 

produtores de hidrolases, aproveitamento de resíduos agroindustriais e pela otimização de 

processos. Neste contexto, enzimas produzidas por fungos filamentosos isolados da natureza e 

que utilizem os resíduos da cadeia produtiva do biodiesel como fontes de carbono, podem ser 

empregadas na produção de etanol lignocelulósico. O álcool assim obtido poderia, por sua 

vez, ser incorporado ao processo de transesterificação para produção do biodiesel. Esta lógica 

norteou o desenvolvimento desta dissertação. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

 

O presente trabalho teve por objetivo a obtenção de enzimas hidrolíticas com 

atividades celulolíticas e xilanolíticas a partir de fungos filamentosos, utilizando resíduos da 

cadeia do biodiesel como fonte de carbono. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

- Avaliar o potencial de fungos filamentosos isolados de amostras ambientais para a 

produção de xilanases e celulases;  

- Selecionar biomassas residuais da cadeia de produção de biodiesel para uso potencial 

como fontes de carbono para a produção das enzimas hidrolíticas de interesse;  

- Otimizar as condições de cultivo em fermentação submersa (FSb) para a produção de 

celulases e xilanases, variando parâmetros físico-químicos (pH, concentração de inóculo e 

tempo) e nutricionais (concentração da fonte de carbono e nitrogênio); 

-  Caracterizar o extrato enzimático bruto produzido quanto à temperatura e pH ótimos, 

bem como, avaliar sua estabilidade frente a esses parâmetros; 

- Avaliar a eficiência das atividades enzimáticas do extrato bruto produzido no processo 

de hidrólise de biomassas lignocelulósicas para produção de bioetanol. 

  



16 
 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 Enzimas Lignocelulolíticas 

 

 

As enzimas são moléculas proteicas com propriedades catalíticas importantes, tais 

como alta conversão, especificidade na transformação de substrato a produto e elevada 

atividade em condições ambientais moderadas, que dentre outras funções, são capazes de 

decompor moléculas complexas em unidades menores, como polissacarídeos em 

oligossacarídeos ou monossacarídeos (OLIVEIRA et al., 2004). Sendo assim, a sua aplicação 

como catalisador de processos é de grande interesse. 

Nos últimos anos houve maior interesse por estudos e pesquisas sobre enzimas que 

degradam compostos lignocelulósicos. Este fato deve-se principalmente aos avanços 

industriais, que geram diariamente toneladas de resíduos sólidos, os quais muitas vezes, se 

tornam um problema ecológico. Além disso, este avanço requer o aproveitamento ao máximo 

da matéria orgânica na agroindústria, diminuindo a geração de resíduos e agregando valor a 

este (FACCHINI, 2010). 

As matérias-primas lignocelulósicas são as fontes renováveis mais abundantemente 

encontradas na natureza, sendo compreendidas, majoritariamente, pelos materiais 

agroindustriais, pelos resíduos urbanos e pelas madeiras de angiospermas e gimnospermas 

(CASTRO e PEREIRA Jr, 2010). Dentre essas, os materiais agroindustriais se destacam pelo 

caráter de resíduo, conferido por sua obtenção após o processamento de matérias-primas que 

apresentam maior valor agregado, e pela vocação natural que o Brasil possui para sua 

geração. Estes materiais lignocelulósicos consistem principalmente de três diferentes tipos de 

compostos: celulose, hemicelulose e lignina, que se encontram associados uns aos outros e em 

diferentes proporções dependendo do vegetal (Figura 1). Basicamente, a celulose forma um 

esqueleto que é circundado pela hemicelulose e pela lignina que confere certa rigidez, estando 

todas intimamente associadas entre si (ROGALINSKI et al., 2008; CAGNON et al., 2009). 

Para o aproveitamento destes materiais faz-se necessário o uso de processos de decomposição 

dos compostos lignocelulósicos, os quais envolvem o uso de complexos enzimáticos para a 

hidrólise da celulose e hemicelulose.  
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Figura 1- Constituintes lignocelulósicos da biomassa vegetal. (a) micrografia do material 

lignocelulósico em vegetal. (b) disposição do material lignocelulósico no vegetal. (Fonte: 

BOUDET et al., 2003). 

 

 

3.1.1 Celulose e enzimas celulolíticas  

 

 

A celulose é o biopolímero mais abundante da natureza e o principal polissacarídeo 

estrutural da parede vegetal. Este polissacarídeo é um polímero linear e plano constituído de 

resíduos de glicose unidos por ligações β (1-4), muito resistente à hidrólise enzimática e 

encontrado tanto em vegetais primitivos quanto em plantas mais evoluídas. Em sua estrutura, 

a celulose apresenta regiões altamente ordenadas, estabilizadas por ligações de hidrogênio 

intra e intermolecular, e áreas menos ordenadas ou amorfas, onde as cadeias apresentam uma 

organização randomizada (FAN et al., 1987). As microfibrilas de celulose, representadas 

esquematicamente na Figura 2 são arranjadas em conjunto e, formam assim, as chamadas 

fibrilas de celulose que são independentes e fracamente unidas por pontes de hidrogênio 

(HENDRIKS e ZEEMAN, 2009). 
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(Fonte: http://nutrition.jbpub.com/resources/chemistryreview9.cfm). 

 

Figura 2 – Esquema representativo da estrutura de celulose  

 

 

Uma importante característica da celulose, não usual entre os polissacarídeos, é a sua 

estrutura cristalina. A celulose é sintetizada na natureza como moléculas individuais (cadeias 

lineares de resíduos de glicose), as quais dirigem sua automontagem durante a biossíntese 

(BROWN e SAXENA, 2000). Segundo Attala et al. (1993) existe uma evidência de que 

hemiceluloses associadas regulam este processo de agregação. Aproximadamente 30 

moléculas individuais de celulose são agrupadas em unidades maiores denominadas fibrilas 

elementares (protofibrilas), que por sua vez são empacotadas novamente formando 

microfibrilas, e estas, por fim, constituindo as familiares fibras de celulose. 

As enzimas do complexo celulolítico são hidrolases que clivam ligações O-

glicosídicas e são produzidas por um grande número de fungos, principalmente por 

representantes dos filos Ascomycota e Basidiomycota. Este sistema enzimático é constituído 

por um conjunto de hidrolases glicosídicas, que envolvem três tipos de enzimas: as endo-β-

1,4-glucanases ou endoglucanases (EG I, EG II, EG III e EG IV; EC 3.2.1.4), as exo-β-1,4-

glucanase ou celobiohidrolases, ou apenas exoglucanases (CBH I e CBH II; EC3.2.1.91), e as 

β-1,4-glucosidase (BG I e BG II; EC 3.2.1.21), as quais não são consideradas celulases 

legítimas por degradarem substratos solúveis. Esses três tipos de enzimas atuam de forma 

sinérgica na hidrólise de celulose (DILLON E PIETRO, 2004; ZHANG et al., 2007). De 
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acordo com o modelo de sinergismo “endo-exo” (Figura 3), estas enzimas cooperam da 

seguinte maneira: as celobiohidrolases agem como exoenzimas (na extremidade da cadeia) e 

liberam celobiose como produto principal, as endoglucanases agem randomicamente ao longo 

da cadeia produzindo novos sítios de ataque para as celobiohidrolases; e as β-glucosidases 

completam o processo através da hidrólise da celobiose e de outros oligossacarídeos à glicose 

(ZANDONÁ FILHO, 2001). 

 

 
 

(Fonte: Adaptado de Watanabe & Tokuda, 2010) 

 

Figura 3- Ação das endoglucanases, exoglucanases (celobiohidrolase) e β-glucosidase na 

degradação da celulose. R: extremidade redutora; NR extremidade não redutora.  

  

 

As celulases são enzimas de custo relativamente alto, e uma significante redução no 

custo de sua produção torna-se um fator importante comercialmente (FACCHINI, 2010). 

Segundo Facchini (2010), para atender tal perspectiva, ou seja, baratear a produção de 

celulase, torna-se viável o uso de resíduos agroindustriais como substratos para o cultivo de 

fungos celulolíticos. As celulases têm um vasto campo de aplicação, tais como: extração e 

clarificação de sucos, produção de cerveja e vinhos, alimentação animal, indústria têxtil e 

papeleira (BHAT, 2000) e, mais recentemente na sacarificação de materiais lignocelulósicos 

para a produção de etanol (SUKUMARAN et al., 2009). 
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3.1.2 Hemicelulose e enzimas hemicelulolíticas 

 

 

Os componentes hemicelulósicos apresentam massa molecular mais baixa do que a 

celulose, inclui uma grande variedade de polissacarídeos com estruturas lineares e/ou 

ramificadas e geralmente são classificados de acordo com o principal açúcar presente na sua 

composição. Fazem parte deste grupo: xilana, manana, galactana e arabinana (DILLON, 

2004). As hemiceluloses são intimamente associadas com a lignina e celulose, além de 

interagir covalentemente com a pectina. O componente dominante das angiospermas, plantas 

agrícolas como o capim e resíduos como palhas é a xilana, enquanto que o das gimnospermas 

é a glucomanana (HENDRIKS e ZEEMAN, 2009). A xilana é o principal componente da 

hemicelulose e o segundo mais abundante polissacarídeo natural existente. Encontra-se 

localizada entre a molécula de lignina e o conjunto de fibras de celulose e é um polímero 

linear com a cadeia principal composta por resíduos de β-xilopiranose unidos através de 

ligação glicosídica do tipo β (1-4). Na natureza, a cadeia principal desse polissacarídeo pode 

ter adição de unidades de ramificações como 4-O-metil-α-D-glucuronopiranosil, grupos 

acetil, α-Larabinofuranosil, em diversas proporções dependendo do tipo de árvore (POLIZELI 

et al., 2005). 

As xilanases são enzimas que catalisam a hidrólise das xilanas (hemicelulose) e são 

produzidas principalmente por micro-organismos para a desagregação da parede celular de 

plantas. Estas enzimas em conjunto com outras, hidrolisam polissacarídeos e também digerem 

a xilana durante a germinação de algumas sementes. Dentre as fontes microbianas, os fungos 

filamentosos são especialmente interessantes, uma vez que a secreção destas enzimas para o 

meio possui níveis muito mais elevados que aqueles secretados por leveduras e bactérias 

(POLIZELI et al., 2005). 

Devido à heterogeneidade da estrutura da xilana, sua degradação requer ação de várias 

enzimas, ou seja, de um sistema enzimático (Figura 4), denominado sistema xilanolítico. Os 

componentes deste sistema que tem sido mais extensivamente estudado são as endoxilanases 

e β-xilosidases. As endo-1,4-β-xilanases (endoxilanases) clivam as ligações glicosídicas da 

cadeia principal da xilana resultando em xilooligossacarídeos com diferentes comprimentos, 

as exo-1,4-β-xilanases (exoxilanases) degradam pequenos oligossacarídeos liberando xilose 

(DELCHEVA et al., 2008). Estas β-xilosidases têm muita afinidade por moléculas de 

xilooligossacarídeos. 
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Enzimas menos estudadas no sistema xilanolítico tais como a α-arabinofuranosidase, 

acetilxilanoesterase, α-D-glucuronidase, ácidos ferrúlico e p-coumárico esterases foram 

descobertas apenas no final da década de 80, provavelmente devido à dificuldade de obtenção 

de substratos adequados (POLIZELI et al., 2005). Estas enzimas clivam os grupos na 

ramificação, sendo: as α-L-arabinofuranosidases capazes de hidrolisar os grupos α-L-

arabinofuranosil terminais; as acetilxilanaesterases hidrolisam as ligações entre xilose e 

grupos acetil; o ácido ferrúlicoesterases hidrolisam as ligações entre arabinose e ácido 

ferrúlico presente em algumas formas de arabinoxilanase e as α-glucuronidases hidrolisam as 

ligações glicosídicas α-1,2 entre xilose e ácido glucurônico ou a ligação 4-O-metil-éster 

(DOBREV et al., 2007). 

 

 

 

 

(Fonte: Adaptado de Polizeli, 2009). 

 

Figura 4- Representação esquemática de uma molécula de xilana e da atuação das enzimas do 

sistema xilanolítico. Ac = Grupo acetil.  

 

O uso das xilanases teve inicio na década de 80, primeiramente na preparação de ração 

animal, e mais tarde em indústria de alimentos, têxtil e papel. Ainda, podemos ressaltar sua 

aplicação na manufatura de pães e bebidas e em indústrias químicas e farmacêuticas 

(POLIZELI et al., 2005). 



22 
 

3.1.3 Lignina e enzimas ligninolíticas 

 

 

A lignina, juntamente com a celulose e a hemicelulose, é um dos principais 

constituintes do material lignocelulósico. Está presente em cerca de 20% a 30% na 

composição na madeira e de 16 a 33% da biomassa das plantas superiores. Trata-se de um 

polímero amorfo de elevada massa molecular com estrutura muito complexa, formado por 

unidades fenólicas e de alcoóis, baseada em três precursores: álcoois coniferílico, sinapílico e 

p-cumarílico (Figura 5). A proporção destes componentes varia entre diferentes espécies de 

plantas e pode ser utilizada com propósitos taxonômicos. Em função da sua estrutura, essa 

macromolécula é de difícil degradação, comparado aos polímeros de polissacarídeos (SILVA 

e GOMES, 2004). A lignina tem por função agir como material adesivo, agente de 

enrijecimento (suporte estrutural), impermeabilidade, barreira contra degradação enzimática 

e/ou microbiana entre outras (FENGEL e WEGENER, 1989; HENDRIKS e ZEEMAN, 

2009).  

 

 

(Fonte: Adaptado de Veloso, 2003). 

 

Figura 5: Esquema representativo estrutural da molécula de lignina. 
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Para a utilização da celulose e/ou hemicelulose presentes na parede celular vegetal, 

tanto por micro-organismos ou em processos biocatalíticos faz-se necessário o uso de 

ferramentas para degradação da lignina e aumentar a disponibilidade destes polissacarídeos ao 

ataque por celulases e xilanases. Ressalta-se que alguns micro-organismos são capazes de 

desestabilizar a estrutura da lignina por produzirem enzimas ligninolíticas. Fazem parte do 

complexo ligninolítico três ligninases: ligninaperoxidase (Li-P), manganês-peroxidase (Mn-P) 

e lacase. Segundo Carvalho (2004) e Aro et al. (2005) essas enzimas são produzidas, 

principalmente, por basidiomicetos e os principais agentes de degradação da lignina estão 

entre os fungos da decomposição branca, que são dotados de um sistema ligninolítico 

constituído de peroxidases (Li-P; Mn-P) e lacase.  

 

 

3.2 Micro-organismos produtores de celulases e xilanases 

 

 

A utilização de bactérias, leveduras ou fungos filamentosos desperta grande interesse de 

estudo em virtude de inúmeras vantagens apresentadas, tais como: não necessitam de amplos 

espaços para seu crescimento; conseguem degradar e crescer em amplos substratos, inclusive 

em resíduos industriais, os quais podem ser aproveitados desde que se escolha o micro-

organismo apropriado ou adaptado para a finalidade desejada; possuem um crescimento 

rápido quando as condições são favoráveis para o seu crescimento e podem ser manipulados 

geneticamente para a obtenção de mutantes desejados (BRAVO et al., 2000). 

Os micro-organismos celulolíticos e xilanolíticos são principalmente consumidores de 

carboidratos e geralmente são incapazes de utilizar proteínas ou lipídeos, como fontes de 

energia para o crescimento. A capacidade de secretar grandes quantidades de proteína 

extracelular é restrita a alguns tipos de fungos filamentosos, leveduras e bactérias, sendo estes 

os mais adequados para a produção de níveis elevados de celulases e xilanases. Os principais 

micro-organismos (Tabela 1) produtores de celulases e xilanases são: os fungos filamentosos 

dos gêneros Trichoderma, Humicola, Penicillium, Aspergillus, Sporotrichum; as leveduras 

como as do gênero Trichosporium e Cryptococcus e as bactérias, como as do gênero Bacillus, 

Pseudomonas, Cellulomonas. Os Actinomicetos do tipo Streptomyces também são micro-

organismos que merecem destaque como produtoras de enzimas lignocelulolíticas.  

 



24 
 

Tabela 1: Principais micro-organismos produtores de celulases e xilanases 

Grupo Gênero Espécie Grupo Gênero Espécie 
Fu

n
go

s 
fi

la
m

e
n

to
so

s 
 

Aspergillus 

A. niger 

B
ac

té
ri

as
 e

 A
ct

in
o

m
yc

et
o

s 

Acidothermus A. cellulotyticus 

A. nidulans 
Bacillus 

Bacillus sp 

A. oryzae B. subtilis 

A. terreus 
Clostridium 

C. acetobutylium 

A. phoenicis C. thremocellum 

Fusarium 
F.solani Pseudomonas P. cellulosa 

F. oxysporum Rhodothermus R. marinus 

Humicola 
H. insolens 

Cellulomas 

C. fimi 

H. grisea C. bioazotea 

Melanocarpus M. albomyces C. uda 

Penicillium 

P. brasilianum 
Streptomyces 

S. drozdawiczii 

P. decumbans S. lividans 

P. janthinellum 
Thermononospora 

T. fusca 

P. kloecheri T. curvata 

P. pinophilum 

Le
ve

d
u

ra
s 

Cryptococcus 

C. humicola 

P. purpurogenum C. globosum 

P. occitanis C. albidus 

Sporotrichum 
S. pulverulentum 

Trichosporon 
 

 T. mycotoximevorance 

S. thermophile  T. laibachii 

Thermoascus T. aurantiacus  T. moniliiforme 

Trichoderma 

T. harzianum   

T. lignorum   

T. longibrachiatum   

T. reesei   

 

 

3.2.1 Fungos Filamentosos 
 

 

 Os fungos filamentosos, em virtude de sua diversidade metabólica estão presentes em 

vários ecossistemas e habitats, apresentam crescimento rápido, são cultivados em meios de 

cultura com relativa simplicidade de composição, são fáceis de manusear, as condições de 

cultivo são facilmente controladas, ocupam pouco espaço e crescem onde há fonte de carbono 

associada ao calor e umidade (TREVISAN et al., 2004). Nas últimas décadas, a utilização de 

fungos em bioprocessos ganhou importância devido à produção de enzimas com 

características físico-químicas variadas e com potenciais excelentes para a aplicação 

industrial. A capacidade de síntese em grande escala, bem como a facilidade com que são 
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secretadas para o meio externo constituem algumas dessas características (IWASHITA, 2002; 

PAPAGIANNI, 2004). 

 Dentre os vários gêneros de fungos filamentos produtores de celulases e xilanases, 

podemos destacar o Aspergillus, Penicillium e Trichoderma como os principais alvos de 

pesquisa biotecnológica. Na Tabela 2 estão apresentados alguns valores da produção das 

enzimas endoglucanase e xilanase produzidas por espécies de fungos filamentosos referentes 

aos gêneros Aspergillus, Penicillium e Trichoderma, a partir de diferentes substratos e 

processos fermentativos. 

 O gênero Aspergillus é considerado um modelo biológico clássico, extensamente 

utilizado em processos biotecnológicos devido à grande produção de enzimas extracelulares 

comercialmente importantes. Este gênero possui cerca de 200 espécies comumente isoladas 

do solo, materiais em decomposição, ar e também de vários outros ambientes.  Os Aspergillus 

pertencem ao filo Ascomycota, o qual é considerado o maior filo do reino Fungi, pois 

compreende quase 50% de todas as espécies conhecidas de fungos. Este gênero pertence à 

ordem dos Eurotiale e família Trichocomaceae. Os ascomicetos apresentam tanto ciclo sexual 

como assexual, e possuem como característica principal a presença de uma estrutura 

reprodutiva denominada asco, na qual são formados os ascósporos (esporos sexuais) 

(GUARRO et al., 1999). Segundo Gams et al. (1985) sua classificação tem sido baseada 

primariamente em diferenças nas características morfológicas. As espécies pertencentes a este 

grupo produzem tipicamente o “aspergillum” ou “cabeça aspergillar”, que consiste de uma 

haste (estipede) asseptado que termina em uma vesícula, sobre a qual nascem às células 

conidiogênicas (fiálides e métulas). As fiálides produzem os conídeos com diferentes 

pigmentações e ornamentações. Uma cabeça aspergillar simples (uniseriada) é formada por 

uma vesícula, total ou parcialmente coberta por uma série de células alongadas (fiálides) que 

geram os conídeos. Apesar de existirem espécies patogênicas, o gênero se faz presente na área 

de alimentos e na microbiologia industrial. Entre os produtos de bioprocessos utilizando este 

gênero, o ácido cítrico é de grande destaque, presente na industria farmacêutica e química. A 

produção de diversas enzimas por membros do gênero Aspergillus é descrita na literatura, 

como amilases celulases e xilanases (SILVA, 2008) 

 . 
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Tabela 2: Produção de celulases e xilanases por fungos filamentosos a partir de diferentes substratos e processos fermentativos 

Micro-organismo Substrato Fermentação Xilanase Endoglucanase Referência 

Aspergillus awamori 2B.361 Bagaço de cana FSb 79 U/mL 4,9 U/mL Gottschalk et al., 2010 

Aspergillus awamori VTT-D-75028 Farelo de trigo FSb 12 U/mL 3,2 U/mL Poutanen et al., 1987 

Aspergillus candidus Farelo Mamona  FSb  0,53 U/mL Herculano et al. 2011 

Aspergillus fischeri Fxn1 Farelo de trigo FSb 45 U/mL 0,01 U/mL Chandra Raj e Chandra, 1995 

Aspergillus flavus Farelo de trigo FSb  1,23 U/mL Gomathi et al., 2012 

Aspergillus foetidus MTCC 4898 Bagaço de cana FES 51,88 U/mL  Chapla et al., 2010 

Aspergillus foetidus MTCC 4899 Palha de arroz FES 1,3 U/mL  Chapla et al., 2010 

Aspergillus foetidus VTT-D-71002 Solka Floc FSb 126 U/mL 2,49 U/mL Bailey e Poutanen, 1989 

Aspergillus japonicus Farelo Mamona  FSb  0,37 U/mL Herculano et al. 2011 

Aspergillus niger Bagaço de cana FSb 1,96 U/mL 1,05 U/mL Cunha et al. 2012 

Aspergillus niger Pinhão-manso FES 6087 U/g 3974 U/g de torta Ncube et al. 2012 

Aspergillus niger Bagaço de cana  FES  24 U/g de torta Zuniga et al. 2011 

Aspergillus niger CCMI 850 Xilana birchwood FSb 66 U/mL  Costa-Ferreira et al., 1994 

Aspergillus  japonicus Sabugo de milho FSb 26,2 U/mL 1,96 U/mL Fachhini et al. 2011 

Aspergillus  terreus Farelo Mamona FSb  0,63 U/mL Herculano et al., 2011 

Penicillium citrinum Farelo de trigo FES   Dutta et al., 2008 

Penicillium funiculosum ATCC 11797 Bagaço de cana FSb  1,17 U/mL Castro e Pereira Jr, 2010 

Penicillium janthinellum Bagaço de cana FSb  21,5 U/mL Adsul et al., 2004 

Penicillium janthinellum 87M-115 Bagaço de cana FSb 36,8 U/mL 0,35 U/mL Milagres e Duran, 1992 

Penicillium kloeckeri Xilana birchwood FSb 12,2 U/mL  Farrel et al., 1996 

Penicillium occitanis Polpa de papel FSb  21 U/mL Belghith, et al., 2001 

Trichoderma citrinoviride Bagaço de Artemisia FSb  3,34 U/mL Chandra et al., 2010 

Trichoderma reesei RUT C30 Farelo de trigo FES  14,98 U/mL Sukumaran et al., 2009 

Trichoderma reesei RUT C30 Bagaço de cana FSb 12 U/mL 20 U/mL Gottschalk et al., 2010 

Trichoderma reesei ZU-02 Resíduo de milho FSb  5,48 U/mL Shen et al., 2004 

Trichoderma viridae Bagaço de cana FSb  33,8 U/mL Adsul et al., 2004 

FSb: Fermentação Submersa; FES: Fermentação em Estado Sólido  
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O gênero Trichoderma é ascomiceto da ordem Hypocrales, família Hypocraceae. Nas 

várias espécies do gênero é observada a presença de clamidiósporos, esporos assexuais 

originados pela modificação de segmentos da hifa, podendo apresentar-se de modos: 

intercalares ou terminais. Os conídios podem ser verdes, amarelos, verde-amarelados ou 

incolores. Em espécies de Thichoderma não existem conidióforos definidos, sendo os 

conídios formados nas extremidades das fiálides em determinadas hifas. São fungos saprófitos 

encontrados em virtualmente todos os solos e poucos apresentam atividade patogênica para o 

homem. Espécies de Trichoderma destacam-se no controle biológico de doenças de solo e raiz 

em plantas de interesse econômico, além da produção de celulases e xilanases. Para produção 

de enzimas celulolíticas, pode-se destacar a espécie Trichoderma reesei, micro-organismo 

extensivamente estudado (LINO, 2012).  

O gênero Penicillium é composto por mais de 150 espécies, possuindo as mais 

diversas ecologias. Várias espécies deste gênero são grandes produtoras de metabólitos 

secundários, motivo pelo são considerados um dos mais importantes no reino dos fungos em 

relação a benefícios à humanidade. Desde a descoberta da produção do antibiótico beta-

lactâmico penicilina, diversas espécies são utilizadas industrialmente para a produção de 

medicamentos. Além do mais, algumas espécies deste gênero são notáveis produtoras de 

enzimas hidrolíticas que agem sobre componentes da parede celular vegetal, podendo 

apresentar alta produção de celulases e xilanases (MATOS, 2012). 

 

 

3.3 Processos fermentativos para produção enzimática 

 

 

As duas principais estratégias para a produção de celulases e xilanases por micro-

organismos são a fermentação no estado sólido (FES) e a fermentação submersa (FSb). 

Indubitavelmente, um dos parâmetros mais exaltados na diferenciação desses dois tipos de 

processos é o teor de água presente no meio reacional (CASTRO e PEREIRA Jr, 2010). 

A FES é definida como o crescimento de micro-organismos sobre suportes sólidos 

úmidos na ausência ou próximo da ausência de água livre entre as partículas do material 

sólido. Este suporte pode ser qualquer substrato natural sendo usado como fonte de carbono e 

energia, ou ainda servir como suporte inerte podendo ser enriquecido com solução nutriente 

(BHANU-PRAKASH et al., 2008; DIORIO et al., 2008). A água presente nesses sistemas 
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encontra-se complexada com a matriz sólida de substrato ou como uma fina camada absorvida 

pela superfície das partículas. Em geral, nesses processos o teor de umidade varia entre 30 a 

85% e a atividade de água típica na faixa de 0,40 a 0,90aw, mimetizando condições 

encontradas na natureza e permitindo até que sejam conduzidos sem prévia esterilização, visto 

que a contaminação é pouco provável. A água possui diversas funções em um bioprocesso, 

tais como, a difusão de nutrientes no meio reacional e a absorção destes pelos agentes 

microbianos, bem como a remoção de metabólitos e a manutenção da função e estabilidade de 

estruturas biológicas, como proteínas, nucleotídeos e carboidratos e da estabilidade da 

estrutura lamelar e da conservação da permeabilidade da membrana plasmática. Em relação 

ao cultivo de fungos filamentosos, a limitação de água pode causar a desnaturação de 

enzimas-chave do metabolismo das células, ocasionando um desequilíbrio nas vias 

metabólicas; afetar os processos de germinação, esporulação e formação de metabólitos, 

assim como reduzir a taxa de crescimento microbiano e aumentar o período de aclimatação 

celular (CASTRO e PEREIRA Jr, 2010).  

A FSb por sua vez, é definida como aquela cujo substrato fica dissolvido ou suspenso 

em pequenas partículas no líquido, normalmente água. Na FSb a água chega a constituir cerca 

de 90 a 99% da massa total do material a ser fermentado. Esse tipo de fermentação apresenta 

como principais vantagens, o fácil acompanhamento da formação do produto e consumo do 

substrato e o controle dos parâmetros fermentativos como pH, temperatura, oxigenação e 

esterilidade. De acordo com Mitchell et al. (2000) este processo tem como principais 

desvantagens o grande volume de resíduos gerados e a dificuldade de separação produto / 

substrato. 

Os processos de FES e de FSb apresentam características importantes, assim, é 

necessário avaliar as vantagens e desvantagens em cada processo fermentativo (Tabela 3), 

considerando o tipo de substrato desejado tanto na fermentação sólida quanto na líquida e, 

principalmente, o grupo de micro-organismos a ser utilizado, pois a maioria dos micro-

organismos não produz quantidades semelhantes das enzimas de interesse em ambos os tipos 

de fermentação.  
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Tabela 3 - Características gerais da fermentação em estado sólido (FES) e da fermentação 

submersa (FSb)  

FES FSb 

Menor gama de produtos obtidos e de micro-

organismos aptos a crescer nessas condições  

 

Menor possibilidade de contaminação, pela ausência 

de água livre no sistema 

 

Menor disponibilidade de informações na literatura, 

no que tange a fenômenos de transporte e cinéticas de 

crescimento e de produção enzimática 

 

O extrato obtido é em geral de três a quatro vezes 

menos diluído que na FSb, de forma que a 

produtividade e a concentração final de produto são 

maiores na FES 

 

O extrato obtido é em geral de três a quatro vezes 

menos diluído que na FSb, de forma que a 

produtividade e a concentração final de produto são 

maiores na FES 

 

Maior dificuldade no controle do processo e na adição 

de soluções desejadas. 

 

Menor volume de resíduos líquidos gerado 

Maior demanda energética associada à esterilização 

do meio e à remoção de produto do meio fermentado 

 

Em que pese a menor concentração de produtos 

obtida pela FSb, a purificação dessas moléculas é 

facilitada pela ausência ou baixa con¬centração de 

partículas de substrato 

 

O alto teor de água e a natureza diluída do meio 

facilitam o controle da temperatura de cultivo, 

reduzindo a degradação do produto, em especial 

enzimas com baixa termoestabilidade. 

 

Quando operando com elevadas concentrações de 

substrato, podem ocorrer problemas reológicos no 

sistema. 

 

Processos difusionais e de mistura são facilitados 

devido ao caráter homogêneo do sistema. 

 

Tecnologias de monitoramento de variáveis online 

mais amplamente disponíveis 

(Fonte: Castro e Pereira Jr, 2010) 

 

3.4 Aproveitamento de resíduos agroindustriais na produção de enzimas 

 

 

Uma variável questionável ao se utilizar enzimas em bioprocessos tecnológicos, é o 

custo das mesmas. Considerando que a composição dos meios de fermentação contribui 

consideravelmente para o preço final do produto, torna-se necessário buscar substratos de 

baixo custo para o processo fermentativo, como por exemplo, os resíduos agroindustriais e co-

produtos da cadeia de biodisel.  

A tendência de estudos em desenvolver processos biotecnológicos que permitam a 

utilização de biomassas residuais de composição lignocelulósica, como palha de milho e 

arroz, bagaço de cana-de-açúcar e resíduos da indústria de celulose, abundantemente geradas 

nos setores agrícolas e florestais, tem sido relatada há alguns anos (VÁSQUEZ et al. 2007). A 

utilização destas biomassas como fonte de carbono nas fermentações por fungos filamentosos 

é uma estratégia economicamente promissora, no qual além de gerar agregação de valores à 

co-produtos de baixo valor agregado, levará a uma redução de custo no processo de produção 

de enzimas hidrolíticas. 
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Algumas biomassas oriundas da cadeia do biodiesel também merecem destaque por 

apresentarem altos teores de celulose e hemicelulose, como as tortas de algodão, girassol, e 

macaúba. Estes resíduos, além da possibilidade de serem utilizados na produção de bioetanol 

de segunda geração, podem ser aproveitados também como substrato (fonte de carbono) para 

produção de celulases e xilanases (Figura 6). No entanto, pouco são os estudos sobre novas 

tecnologias de utilização destes resíduos como fonte de carbono por fungos filamentosos.  

 

 

(Fonte: Próprio autor) 

 

Figura 6 - Fluxograma de rotas tecnológicas envolvidas na cadeia de produção de 

biocombustíveis. FSS: Fermentação em estado sólido, FSb: Fermentação Submersa.  

 

 

3.4.1 Algodão 

 

 

O algodoeiro pertence à família Malvaceae e tem como nome científico, Gossypium 

hirsutum L. À raça Latifolium hutch, pertence o algodoeiro "herbáceo", planta ereta, anual ou 

perene, dotada de raiz principal cônica, pivotante, profunda, e com pequeno número de raízes 

secundárias grossas e superficiais (BATISTA, 2008). O algodão, que é considerado a mais 

importante das fibras têxteis, naturais ou artificiais, é também uma planta de grande 

aproveitamento que oferece os mais variados produtos de utilidade (PROENÇA et al., 2011). 

Recentemente vem despontando como uma das principais fontes de óleo para o programa 

nacional do biodiesel. Em nível nacional, estima-se que o índice de produtividade média do 
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algodão em caroço, atinja em torno de 3.762 Kg.ha
-1

 (CONAB, 2011), equivalente à 2257 

Kg.ha
-1

 de sementes. De acordo com Carrera e colaboradores (2012), a torta de algodão,  

resultante da semente, após a extração do óleo, é constituída por 91,58% de matéria seca, 

31,37% de proteína bruta, 9,31% de extrato etéreo, 46,96% de Fibra solúvel em detergente 

neutro (FDN), 28,69% de fibra solúvel em detergente ácido (FDA), 3,39% de lignina, 0,87% 

de amido e 4,17% de material mineral. Os elevados teores de fibras indicam o potencial dessa 

biomassa para utilização como fonte de carbono para produção de enzimas lignocelulolíticas. 

 

 

3.4.2 Girassol 

 

 

O girassol (Helianthus annuus L.) é uma dicotiledônea da família Compositae, com 

sistema radicular do tipo pivotante, ou seja, possui uma raiz principal vigorosa que cresce 

aprofundando-se no solo. O fruto do girassol, chamado de aquênio, semente ou grão, tem 

forma oblonga, geralmente achatada, composto de pericarpo (casca ou tegumento), mesocarpo 

e endocarpo (amêndoa) de tamanho, cor e teor de óleo variável conforme as características de 

cada cultivar. No Brasil, sua produção tem se expandido visando atender o crescimento do 

mercado interno para o consumo de óleo comestível e ração animal (POZZI et al., 2005). As 

sementes de girassol estão entre as principais oleaginosas cultivadas no mundo, se destacando 

como a quinta em produção de grãos e a quarta em produção de óleo (SANTOS et al., 2009).  

A produção de girassol, em grãos, principalmente com vistas à fabricação de biodiesel, tem se 

expandido significativamente nos últimos anos. Atualmente a produtividade média no Brasil é 

de 1429 Kg.ha
-1 

(CONAB 2011). O seu teor de óleo varia entre 38 e 50% e o farelo, com ou 

sem a remoção de óleo, fornece um material básico para ser utilizado numa ampla variedade 

de alimentos proteicos. Garcia et al., (2004) determinaram a composição bromatológica do 

farelo de girassol: 90,92% de matéria seca, 31,37 de proteína bruta, 1,08% de extrato etéreo, 

46,54% de FDN, 37,29% de FDA, 9,25% de hemicelulose e 4,67 de material mineral. Em 

estudos sobre a composição de torta de girassol, executados por Carrera et al. (2012) foram 

encontrados 39,00% de FDN, 24,78% de FDA, sendo estes valores já corrigidos para cinzas e 

proteínas, 3,74% de lignina, 14,22% de hemicelulose e 21,04% de celulose. Os elevados 

percentuais de celulose e hemicelulose indicam o potencial dessa biomassa para produção de 

enzimas celulolíticas e xilanolíticas. 
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3.4.3 Macaúba 

 

 

A espécie Acrocomia aculeata, conhecida por macaúba, é uma palmeira nativa de 

muitas regiões brasileiras, inclusive regiões mais secas como o norte do estado de Minas 

Gerais e Ceará. Sua característica principal é a presença de espinhos escuros, longos e 

pontiagudos na região dos nós. Os frutos são esféricos ou ligeiramente achatados, em forma 

de drupa globosa, com diâmetro variando de 2,5 a 5,0 cm (LORENZI e NEGRELLE, 2006). 

O seu cultivo exige grande investimento inicial, porém, com isso, pode-se produzir por mais 

de noventa anos a pequenos custos de manutenção. O fruto desta palmeira constitui-se em 

uma opção de biomassa por indicar grande tendência de uso para produção de combustível, 

devido ao seu alto teor de óleo e à sua alta produtividade. Planta perene e de produção secular, 

além das referidas vantagens, segundo Oliveira (2008), a macaúba é uma palmeira rústica, 

que exige pouca água, concorrendo com outras palmeiras exóticas, a exemplo do dendê. 

Frente à necessidade atual de fontes alternativas de energia, a macaúba é considerada uma das 

espécies nativas com alta potencialidade de fornecimento de óleo para a produção de 

biodiesel, pois é uma palmeira adaptada às condições de cerrado e possui elevada 

produtividade, podendo obter cerca de dez vezes mais óleo do que a soja em uma mesma área 

(ROSCOE et al., 2007). Poucos são os estudos que relatam a composição química da 

macaúba. De acordo com Coimbra e Jorge (2011) a polpa de macaúba apresenta 5,98% de 

umidade, 2,17% de cinzas, 6,72% de proteína bruta, 28,94% de lipídeos, 20,26% de fibras 

totais e 36,22% de carboidratos. Os componentes glicídicos contidos na polpa de macaúba 

apontam essa biomassa como promissora fonte de carbono para produção de hidrolases 

específicas para produção de etanol 1ª e 2ª geração. 

 

 

3.5 Planejamentos experimentais na produção de enzimas hidrolíticas 

 

 

A produção de enzimas hidrolíticas por fungos filamentosos utilizando biomassas não 

usuais como fonte de carbono envolvem vários fatores que influenciam o processo 

fermentativo. Estas variáveis independentes podem ser estudadas em conjunto através da 

aplicação de planejamento experimental.  Nesta panorâmica, diferentes métodos estatísticos 
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de otimização da concentração de constituintes de meio de cultura tem sido usados por 

diversos autores como Wen et al. (2005), Alam et al. (2008) e Meshram et al. (2008).  

Experimentos delineados em esquemas fatoriais e do tipo composto central rotacional, 

envolvendo combinações entre dois ou mais fatores (RODRIGUES e IEMMA, 2005), têm por 

objetivo selecionar variáveis com efeitos significativos em um processo e promover a sua 

otimização por análise de curvas de superfície de resposta. 

 

 

3.5.1 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. 

O planejamento fatorial 2
k
 (onde k é o número de fatores e 2 o número de níveis) é um 

dos mais importantes tipos de planejamento, e segundo Montgomery e Runger (2003), é 

particularmente útil nos estágios iniciais de um trabalho experimental quando muitos fatores 

são prováveis de serem investigados. Ele fornece o menor número de execuções para os quais 

os k fatores podem ser estudados em um planejamento fatorial completo. 

Os fatores e os níveis são pré-determinados, configurando esse planejamento como um 

modelo de efeitos fixos. Para que a análise seja objetiva, as hipóteses de normalidade devem 

ser satisfeitas. Esse tipo de planejamento é usado normalmente nos estágios iniciais da 

pesquisa, permitindo o estudo de diversos fatores com um número reduzido de experimentos.  

Como há somente dois níveis para análise de cada fator, assume-se que a variável de resposta 

apresente comportamento linear entre esses níveis (MONTGOMERY, 2006) 

A técnica de planejamento fatorial fracionado 2
k-p

 (k é o número de fatores de controle 

do experimento e p é o número de colunas inseridas na matriz experimental) tem grande 

potencial de aplicação em processos biotecnológicos, já que, com essa técnica e com uma 

pequena quantidade de ensaios, consegue-se analisar a influência de um número grande de 

fatores. Segundo Montgomery e Runger (2003), se as interações do processo puderem ser 

negligenciadas, um planejamento fatorial fracionário envolvendo menos execuções que um 

conjunto completo de 2
k
 execuções pode ser usado para obter informações sobre os efeitos 

principais e as interações de ordens mais baixas. 
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3.5.2 Planejamento de superfície resposta: Delineamento Composto Central (DCC) 

 

 

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 há inclusão do termo de interação. Diante desta situação, 

emprega-se um modelo de segundo grau (quadrático) (GONÇALVEZ e STURARO, 2010). 

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. Além disso, é necessário definir a região que contém o 

ótimo. É esta a situação que torna o Delineamento Composto Central (DCC) bastante 

interessante (MATEUS, 2001). 

O delineamento rotável (rotacional) 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). 

 

 

3.6 Aplicação de enzimas lignocelulolíticas na produção de bioetanol 

 

 

 O álcool etílico, etanol, ingressou legalmente na matriz energética nacional a partir do 

decreto 19.717, de 1931, que obrigava a adição de 5% de bioetanol anidro à gasolina e fora 

assinado por Getúlio Vargas. Inicialmente, a obrigatoriedade da mistura do etanol se 

restringiu à gasolina importada, sendo posteriormente exigida também na gasolina nacional. 
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Foi com o programa Pró-álcool, na década de 1970, que o etanol combustível tomou força e 

foi integrado ao leque de combustíveis nacionais. Esse combustível, no Brasil, é proveniente 

principalmente da fermentação do caldo gerado pela moagem da cana-de-açúcar, hoje 

conhecido como biocombustível de primeira geração.  

A denominação, biocombustível de primeira geração, é dada para combustíveis 

obtidos a partir de açúcar, óleos vegetais ou gorduras animais, que usam tecnologias 

convencionais (DEMIRBAS, 2011). Ainda de acordo com Demirbas (2011), etanol de 

segunda geração pode ser entendido como aquele proveniente de resíduos, sejam estes 

agroindustriais ou urbanos, utilizando para isso uma tecnologia mais avançada. Exemplos de 

fonte para esse tipo de combustível são as cascas de trigo, de arroz, bagaço da cana, tortas das 

oleaginosas após a extração do óleo para produção do biodiesel e resíduos florestais. Para 

obtenção do referido etanol de 2ª geração, torna-se necessário um aparato tecnológico mais 

sofisticado, tais como uso de enzimas lignocelulolíticas, capaz de produzir açúcares 

fermentescíveis, provenientes da fração lignocelulósica (celulose e hemicelulose). Cabe 

mencionar que é este processo que pode tornar mais oneroso a obtenção deste biocombustível 

quando comparado ao obtido do caldo de cana (etanol de 1ª geração) (Figura 7). 

A produção do etanol de segunda geração depende do emprego tecnológico e das 

operações unitárias para sua obtenção. Tanto para a produção de etanol de primeira geração, a 

partir de cana-de-açúcar, quanto de segunda geração, a partir de biomassas de composição 

lignocelulósica, a via fermentativa é a mais importante para a obtenção do álcool etílico no 

Brasil. Um dos fatores que torna a produção de bioetanol por fermentação a forma mais 

econômica de sua obtenção, é a diversidade de matérias-primas naturais e residuais existentes 

em todo país (PEREIRA Jr. et al., 2008).  

O micro-organismo que mais se emprega na fermentação alcoólica é a levedura 

Saccharomyces cerevisiae, devido à sua capacidade de assimilar facilmente a glicose da cana 

ou da celulose de biomassas residuais (SÁNCHEZ & CARDONA, 2008). 
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(Fonte: Adaptado de Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 2008) 

 

Figura 7 - Rotas tecnológicas para produção de bioetanol 

 

 O Etanol de cana-de-açúcar tem grande potencial de produtividade em relação à outras 

matérias-primas. No entanto, se as usinas sucroalcooleiras utilizassem não somente o caldo de 

cana-de-açúcar, mas também o bagaço como fonte de carboidratos, seria possível aumentar 

em torno de 30% (BNDES e CGEE, 2008) a produção de etanol sem aumentar a demanda por 

uma maior área de plantio da cana (Figura 8). 

 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (2008) 

Figura 8 – Rendimento médio de bioetanol para diferentes culturas. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1 Obtenção e preparo das tortas 

 

 

A torta de algodão utilizada neste estudo foi doada pela Indústria de Óleo, Rações e 

Plásticos Montes Claros LTDA – localizada no município de Montes Claros, MG; a torta de 

girassol foi doada pela empresa BIOSEP, localizada no município de Três Pontas, MG; e a 

torta de macaúba foi doada pela Unidade de Beneficiamento do coco de macaúba, localizada 

na cidade Riacho Dantas, distrito de Mirabela – MG. Todas as tortas foram inicialmente 

trituradas em moinho manual e em seguida desengorduradas por extração com solvente (éter 

etílico). Posteriormente, as tortas foram secas em estufa com circulação forçada de ar, à 

temperatura de 60 °C, por período de 48 horas, para eliminação da umidade e solvente 

residual. Em seguida foram cominuídas em moinhos de facas e peneiradas em malhas de 0,5 e 

0,2 mm para posteriores análises químicas e processos fermentativos. 

 

 

4.2 Obtenção e manutenção das linhagens de fungos 

 

 

As três linhagens de fungos filamentosos utilizadas para este estudo foram isoladas e 

cedidas pela Profª Dra. Ana Paula de Figueiredo Conte Vanzela, Departamento de Farmácia – 

UFVJM. As linhagens foram isoladas e codificadas como segue: AN1257 (Aspergillus sp.), 

isolada a partir de material vegetal; a linhagem T1.1 (Penicillium sp.), isolada a partir de 

sementes, e a linhagem PV (ainda não identificada), isolada a partir de pão mofado. As 

linhagens estudadas foram escolhidas a partir de resultados de seleção realizada 

anteriormente, a fim de investigar o potencial de micro-organismos produtores de celulases 

(Araújo, 2011; Silva, 2011). Para fins comparativos foi utilizada uma linhagem de 

Trichoderma reesei CCT2768, conhecida como produtora de celulase. Esta linhagem foi 

doada pela Dra. Malu Souza - Pesquisadora da Empresa BIOMM, situada no município de 

Montes Claros-MG. 
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As linhagens foram mantidas no Laboratório de Bioprocessos e Biotransformação - 

UFVJM, estocadas em tubos de ensaio contendo meio complexo de extrato de aveia para a 

linhagem Trichoderma reesei (composição item 3.2) e meio PDA (potato dextrose ágar) para 

as demais culturas. As linhagens estudadas foram crescidas nos meios de cultura já citados a 

30ºC durante 14 dias para linhagem de Trichoderma reesei e 7 dias para as demais. Para 

manutenção, foram realizados repiques periódicos (a cada 3 meses) sendo as culturas 

conservadas sob refrigeração (4±1ºC).  

 

 

4.3 Caracterização química das tortas 

 

 

A caracterização química das tortas foi realizada através da determinação dos teores de 

umidade, cinzas, proteínas, lipídios totais (AOAC, 1992), Fibra Solúvel em Detergente 

Neutro- FDN, Fibra Solúvel em Detergente Ácido-FDA, celulose, hemicelulose e lignina 

(VAN SOEST, 1966, 1967), Fibra bruta (VON DE KAMER e VAN GINKEL, 1952), 

açúcares solúveis totais (DUBOIS et al., 1956), açúcares redutores (MILLER, 1959) e amido 

(McCREADY et al., 1950), como descrito a seguir. 

 

 

4.3.1 Umidade 

 

 

 O teor de umidade foi determinado de acordo com as normas analíticas do Instituto 

Adolph Lutz (IAL, 2008). Para tanto, foram pesados 3,0g de amostra, em triplicata, em placas 

de Petri, previamente desumidificadas em estufa a 105°C. As amostras foram mantidas em 

estufa a 105°C, até peso constante. O resultado foi calculado segundo a fórmula abaixo e 

expresso em porcentagem de umidade. 

 

    
         

   
                                                                                           (1) 

U % = teor de umidade, em porcentagem 

Pmi = massa (g) da placa de Petri mais amostra úmida, 

Pmf = massa (g) da placa de Petri contendo a amostra seca 
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4.3.2 Cinzas 

 

 

 O teor de cinzas foi determinado a partir de 0,5g de amostra, em triplicata, contida em 

cadinho de porcelana, previamente calcinado em mufla a 550ºC e com peso conhecido. As 

amostras foram previamente carbonizadas e em seguida incineradas em mufla a 550ºC. Após 

completa incineração, os cadinhos contendo as amostras foram resfriados em dessecador e 

pesados. Os resultados foram expressos em g/100g de matéria integral. A determinação foi 

feita segundo a fórmula abaixo (IAL, 2008).  

 

    
   

 
                                                                                                     (2) 

 

C %= teor de cinzas em porcentagem 

M = massa do cadinho contendo as cinzas (g) 

P = massa do cadinho vazio (g) 

A = massa da amostra (g) 

 

 

4.3.3 Lipídeos ou Extrato etéreo 

 

 

 Cerca de 1,0g de amostra, em triplicata, foram transferidos para cartuchos de papel de 

filtro qualitativo, com porosidade de 12,5µm. Em seguida foram colocados em aparelho 

extrator Soxhlet, sendo os lipídeos extraídos com éter etílico, por aproximadamente 8 horas, e 

coletados em balões de fundo chato de 250mL, previamente desumidificados a 105°C e com 

peso conhecido. Posteriormente a extração, os balões contendo os lipídios foram mantidos em 

estufa a 105°C por aproximadamente uma hora a fim de evaporar o solvente remanescente 

contidos no óleo. Após esta etapa os balões foram resfriados em dessecador até temperatura 

ambiente e pesados. Os resultados foram expressos em g/100g de amostra integral e 

calculados segundo a fórmula abaixo (IAL, 2008). 
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                                                                                                 ( ) 

 

LIP %= teor de lipídeo, em porcentagem 

M = massa (g) do balão com amostra após secar na estufa 

P = massa (g) do balão vazio 

A = massa (g) da amostra inicial 

 

 

4.3.4 Proteínas 

 

 

 O teor de proteína foi quantificado pelo método Kjeldal adicionando-se em um tubo de 

vidro para bloco digestor, cerca de 0,5g de amostras, em triplicata, 600mg de sulfato de 

potássio, 10mL de ácido sulfúrico concentrado e 300mg de sulfato de cobre, seguido de 

digestão a 350°C. Após o material contido no tubo apresentar-se límpido foram adicionados a 

estes 15 mL de hidróxido de sódio 50%. A mistura foi submetida à destilação em destilador 

de nitrogênio (marca Tecnal®) e o destilado coletado em frasco cônico de 250mL, contendo 

15mL de solução saturada de ácido bórico e 3 gotas de solução indicadora vermelho de metila 

a 0,1%. Posteriormente, o destilado foi titulado com ácido clorídrico 0,02N e os resultados 

expressos em g/100g de material integral e calculados segundo a fórmula abaixo (IAL, 2008). 

 

       
                     

                 
                                                                                       ( ) 

 

Prot % = teor de proteínas, em porcentagem 

V(HCl) = Volume gasto de HCl na titulação 

N(HCl) = Normalidade da solução de HCl 

6,25 = Fator de conversão para nitrogênio protéico 

14 = nº de massa atômica do nitrogênio 
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4.3.5 Fibra Bruta 

 

 

 O teor de fibra bruta foi determinado segundo Kamer e Ginkel (1952). Para a 

quantificação do teor de fibra bruta foram adicionados, em um tubo de ensaio, cerca de 0,5g 

de amostra, em triplicata, 17,5 mL de ácido acético a 70% e 0,5 g de ácido tricloroacético. Em 

seguida, as amostras contidas nos tubos foram digeridas em bloco digestor (marca Tecnal®) a 

110°C por 30 min. Posteriormente, o material foi filtrado em filtros sinterizados previamente 

desumidificados e pesados, contendo lã de vidro. As amostras foram lavadas com água 

destilada quente até retirada total da acidez. Os filtros sinterizados contendo amostra foram 

secos em estufa a 105°C até peso constante, seguidos da determinação dos resultados, os 

quais foram expressos em g/100g de biomassa integral. A fórmula utilizada para o cálculo do 

teor de fibra bruta segue abaixo: 

 

     
   

               
                                                                                      ( ) 

 

FB % = teor de fibra bruta, em porcentagem 

C = massa do filtro com resíduo obtido após lavagem e seco (g) 

F = massa do filtro vazio (g) 

 

 As determinações do teor de fibras solúveis em detergentes ácidos, fibras solúveis em 

detergentes neutros, celulose, hemicelulose e lignina, foram determinadas segundo a 

metodologia descrita por Van’Soest (1970).  

 

 

4.3.6 Fibra solúvel em detergente ácido (FDA) 

 

 

 Aproximadamente 0,25g de amostra foram transferidos para tubo de ensaio, 

juntamente com 25 mL de solução de detergente ácida. As amostras contidas nos tubos foram 

digeridas em bloco digestor por 30 minutos a 110°C. Em seguida o material foi filtrado em 

filtros sinterizados, previamente desumidificados em estufas a 105°C e com peso conhecido. 

As amostras foram lavadas com água destilada a 80±2°C e posteriormente com acetona para 
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retirada total do detergente. Os filtros foram submetidos à secagem em estufa a 105°C até 

peso constante e o teor de fibras solúveis em detergente ácido foram expressos em % de 

FDA/g de torta íntegra e calculada usando a seguinte fórmula: 

      
          

               
                                                                                   ( ) 

 

FDA % = teor de fibra bruta solúvel em detergente ácido, em porcentagem 

Flv = massa do filtro com resíduo depois de lavado e seco (g) 

Fvazio = massa do filtro vazio (g) 

 

 

4.3.7 Fibra Solúvel em detergente neutro (FDN) 

 

 

A quantificação do teor de FDN foi feita a partir de 0,25g de amostra contidas em tubo 

de ensaio, juntamente com 25mL de solução de detergente neutro. As amostras contidas nos 

tubos foram submetidas à digestão em bloco digestor (Tecnal) por 30 minutos a 110°C. Em 

seguida o material foi filtrado em filtros sintetizados, previamente desumidificados em estufa 

a 105°C e com peso conhecido. As amostras foram lavadas com água destilada quente 

(95±1°C) e posteriormente com acetona para retirada total do detergente. Em seguida, os 

filtros foram submetidos a secagem em estufa a 105°C até peso constante e o teor de fibras 

solúveis em detergente neutro expresso em % de FDN/g de torta íntegra, calculados usando 

seguinte fórmula:  

 

      
         

               
                                                                                   ( ) 

 

FDN % = teor de fibra bruta solúvel em detergente neutro, em porcentagem 

Fs = massa do filtro com resíduo depois de lavado e seco (g) 

Fvazio= massa do filtro vazio (g) 
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4.3.8 Celulose 

 

 

A determinação do teor de celulose foi feita após a pesagem dos filtros sinterizados 

provenientes da análise de FDA, aos quais foram adicionados 30mL de ácido sulfúrico 72% 

(p/p) sob agitação vigorosa com auxílio de um bastão de vidro. Após o escoamento completo 

do ácido, os filtros foram lavados com água destilada quente (95±1°C), por três vezes. Em 

seguida foram submetidos à secagem em estufa 105°C, até peso constante, sendo resfriados 

em dessecador e pesados. A massa de celulose foi dada pela diferença da massa do filtro 

sinterizado antes e depois da adição da solução de ácido sulfúrico a 72%. O resultado foi 

calculado de acordo com a fórmula descrita a seguir e expresso em porcentagem de celulose 

em material integral. 

 

      
                  

               
                                                                                  ( ) 

 

Cel % = teor de celulose 

F(antes) = massa do filtro com resíduo depois de lavado e seco antes da adição do ácido 

sulfúrico (g) 

F(depois) = massa do filtro com resíduo depois da adição do ácido sulfúrico (g) 

 

 

4.3.9 Lignina 

 

 

 Para o cálculo do teor de lignina, as amostras remanescente da análise de celulose 

foram incineradas em mufla a 550°C. Após a completa incineração, os filtros foram resfriados 

em dessecador até temperatura ambiente. O teor de lignina foi calculado pela diferença entre a 

massa do filtro sinterizado antes da incineração e a massa do filtro sinterizado após 

incineração resfriado em dessecador. Os resultados foram calculados de acordo com a fórmula 

abaixo e expresso em porcentagem de lignina em material integral: 

 

      
                 

               
                                                                         ( ) 
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Lig % = teor de lignina 

F(antes) = massa do filtro com resíduo depois de lavado e seco depois da adição do ácido 

sulfúrico (g) 

F(mufla) = massa do filtro com resíduo depois da mufla (g) 

 

 

4.3.10 Hemicelulose 

 

 

O teor de hemicelulose foi determinado pela diferença entre a massa da amostra 

remanescente da análise de FDN e massa da amostra remanescente da análise de FDA.  Os 

resultados foram calculados de acordo com a fórmula abaixo e expresso em porcentagem de 

hemicelulose em massa integral. 

 

      
             

               
                                                  .                               (  ) 

 

 

Hem % = teor de hemicelulose, em porcentagem 

m(FDA) = massa da amostra remanescente da análise de FDA (g) 

m(FDN) = massa da amostra remanescente da análise de FDN (g) 

 

 

4.3.11 Amido e açúcares solúveis totais 

 

 

 Os teores de amido e açúcares solúveis totais foram determinados segundo a 

metodologia descrita por McCready (1950), a partir das amostras previamente preparadas 

conforme descrito a seguir. 
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4.3.11.1 Preparo da amostra 

 

 

 Em tubo de centrifuga foram adicionados 0,2g de amostra, em triplicata, e 10mL de 

álcool 80%, fervente. Em seguida o conteúdo dos tubos foi centrifugado a 3000rpm, 

repetindo-se o processo por três vezes. A fração do sobrenadante foi coletada e avolumada 

para 50 mL em balão volumétrico, para posterior quantificação de açúcares solúveis totais 

(AST) e a partir do precipitado foi realizada a extração do amido. O precipitado foi 

adicionado de 11,5mL de ácido perclórico 30%, seguido de agitação em agitador tipo vortex 

por 02 minutos. Em seguida, o tubo foi mantido em repouso por 30 minutos, com agitação 

ocasional e então, centrifugado a 3000rpm por 10 minutos. Esse procedimento foi repetido 

por três vezes e então, os sobrenadantes foram coletados e avolumados em balão volumétrico 

de 50mL para posterior quantificação do amido. 

 

 

4.3.11.2 Quantificação de amido e açúcares solúveis totais (AST) 

 

 

 As quantificações de amido e AST foram realizadas com solução de antrona 0,1% 

dissolvida em uma solução de ácido sulfúrico 76%. Para tanto, foi feita uma curva analítica 

utilizando D-glicose nas concentrações de 0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1g/L. O doseamento foi 

realizado em tubos de ensaio a partir de 1mL de cada amostra previamente diluída, e 

adicionado de 5mL da solução de antrona. Os tubos foram incubados em banho de água 

fervente por 10 minutos, seguidos de resfriamento em banho de água com gelo e leitura de 

absorbância em espectrofotômetro a 620nm.  

 

 

4.4 Seleção do fungo filamentoso e fonte de carbono para fermentação submersa (FSb) 

 

 

4.4.1 Preparo do Inóculo 
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As culturas estoque foram repicadas em meio sólido Vogel (VOGEL, 1964) contidos 

em placas de Petri, em triplicata, seguidas de incubação em estufa microbiológica a 30°C, 

sendo o período de incubação de 14 dias para a linhagem de Trichoderma reesei e 7 dias para 

as demais linhagens (PV, T1.1, AN1257). Posteriormente, em ambiente estéril, procedeu-se a 

ressuspensão dos conídios crescidos nos meios de cultura em 10 mL de água destilada estéril. 

A solução obtida foi submetida à filtração em gaze estéril e o filtrado, devidamente diluído 

para fins de contagem de conídios em Câmara de Neubauer. Os componentes e o preparo do 

meio Vogel estão apresentados a seguir: 

 

 

Meio Vogel (VOGEL, 1964) 

Componentes Quantidades 

Solução de sais de Vogel  2,0 mL 

Solução de biotina  20 μL 

Xilana Birchwood  1,0 g 

Ágar 1, 5 g 

Água destilada q.s.p100 mL 

  

O meio Vogel, foi preparado a partir da solubilização do Agar em aproximadamente 

95,5 mL de água, sob fogo brando, adicionado da solução de sais de Vogel, xilana Birchwood 

seguido de autoclavagem  por 15 min a 121 ºC. Depois deste processo, ao atingir por volta de 

60ºC foi adicionada a biotina, seguida de suave homogeneização. O meio foi distribuído 

emplacas de Petri estéril. As demais soluções estão apresentadas a seguir. 

 

Solução de biotina 

Biotina 0,005 g 

Etanol 50%  100 mL 

A biotina deve ser dissolvida em etanol a 50% e reservada para posterior uso. 

 

Solução de sais de Vogel 

Componentes Quantidades 

Citrato de sódio pentaidratado  15 g 

KH2PO4  25 g 
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NH4NO3  10 g 

MgSO4.7H2O  1,0 g 

CaCl2.2H2O  0,5 g 

Solução de traços de elementos  0,5 mL 

Clorofórmio  0,2 mL 

Água destilada q.s.p.  100 mL 

A solução de sais de Vogel foi preparada a partir da mistura de citrato de sódio pentaidratado, 

KH2PO4, NH4NO3, MgSO4.7H2O, CaCl2.2H2O, clorofórmio e solução de traços de elementos 

em água suficiente para completar 100 mL. A solução de traços foi preparada conforme 

descrido a seguir.  

 

Solução de traços de elementos 

Componentes Quantidades 

Ácido cítrico.H2O  5 g 

ZnSO4.7H2O  5 g 

Fe(NH4)2.(SO4)2.6H2O 1 g 

CuSO4.5H2O  0,25 g 

H3BO3  0,05 g 

MnSO4.H2O  0,05 g 

Na2MoO4.2H2O  0,05 g 

Clorofórmio   1 mL 

Água destilada  q.s.p. 100 mL 

A solução de traços de elementos foi preparada a partir da mistura dos componentes citados, 

nas quantidades especificadas, em água suficiente para completar 100 mL. 

 

 

4.4.2 Processo fermentativo 

 

 

Os fungos filamentosos estudados foram avaliados quanto ao desempenho no processo 

de fermentação submersa (FSb) em meios elaborados com torta de algodão, torta de girassol, 

torta de macaúba e substrato comercial Avicel/CMC como fontes de carbono.  
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O experimento foi realizado de modo a avaliar a produção de endoglucanase e 

xilanase. O processo fermentativo foi conduzido por 120 horas, em frascos Erlenmeyer de 125 

mL, em triplicata, contendo 25 mL de meio base (Tabela 4). Em cada processo, 

separadamente, foi utilizado como agentes de fermentação as linhagens de fungos 

filamentosos AN1257, T1.1 e PV e as fontes de carbono supracitadas. Cada suspensão de 

conídios foi inoculada de forma a obter uma concentração final de 1,0x10
5
 conídios/mL de 

meio de fermentação (meio base). Os processo fermentativo foi conduzido a 30ºC em estufa 

incubadora, marca Nova Ética®, sob agitação a 150 rpm (Figura 9).  

Após selecionar a melhor linhagem produtora de enzimas lignocelulolíticas e a melhor 

fonte de carbono, procedeu-se novamente, de acordo como descrito acima, no entanto, 

avaliando as atividades de endoglucanase, β-glucosidase, FPase, xilanase e protease. Foi 

ainda, quantificado o teor de proteínas solúveis (LOWRY, 1951), açúcares redutores 

(MILLER, 1959), peso seco e determinado o pH do meio a cada 24 horas, num período de 

144 horas.  

 

Tabela 4 - Meio base utilizado no processo de fermentação submersa (FSb) para produção 

das enzimas endoglucanase, xilanase, β-glucosidase, FPase (celulases totais) , xilanase e 

protease 
Componentes  Quantidade 

Extrato de Levedura 0,4g 

NaCl 0,1g 

MgSO4.7H2O 0,2g 

KH2PO4 0,4g 

K2HPO4 0,1g 

Fonte Carbono* 5g 

Água Destilada qsp 1000mL 

* Torta de algodão, girassol, macaúba ou Avicel/CMC. 
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Figura 9 – Processo de fermentação submersa por fungos filamentosos em meio base 

elaborados com diferentes fontes de carbono: tortas de girassol, macaúba, algodão ou 

Avicel/CMC, conduzido em incubadora (marca Nova Ética®) a 30°C e 150 rpm. 

 

A obtenção dos extratos enzimáticos foi realizada por meio de filtração em funil de 

Büchner à vácuo utilizando papel de filtro (marca UNIFIL), previamente pesado, com 

retenção de partículas de 7 a 12µm. O filtrado foi recolhido em tubos de ensaio imersos em 

gelo em escama contido dentro do Kitassato (Figura 10). O filtrado foi mantido em gelo até o 

momento das análises de quantificação das enzimas estudas. O papel de filtro contendo o 

resíduo sólido do meio fermentativo foi seco em estufa a 60°C, pesado e os valores utilizados 

para a determinação de peso seco. 

 

 

Figura 10 – Aparato para obtenção dos extratos enzimáticos por filtração à vácuo: (1) meio 

de fermentação submersa (FSb) contendo as enzimas de interesse; (2) funil de Büchner 

contendo papel de filtro; (3) tubo de ensaio imergido em gelo (4) em escama, dentro de um 

kitassato; (5) trape de segurança e (6) bomba à vácuo (marca Newpump). 
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4.5 Determinações de atividades enzimáticas - Celulases (Endoglucanase, β-

glucosidase, FPase), Xilanase e Protease 

 

 

4.5.1 Endoglucanase 

 

 

A atividade de endo-1,4-β-glucanase foi quantificada segundo método descrito por 

Ghose (1987). Este método consiste na hidrólise de uma solução de carboximetilcelulose 1% 

(Sigma C5013) em condição pré-determinada seguida da quantificação do teor de açúcares 

redutores solúveis liberados em um determinado intervalo de tempo. O doseamento de 

açúcares redutores foi determinado segundo método descrito por Miller (1959), utilizando 

como reativo o ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS). O meio reacional foi preparado em tubos 

tipo Eppendorf (2 mL), sendo este composto de 1000 uL de solução de CMC a 1% (p/v) em 

tampão acetato 100 mmol/L, pH 5,5 e 1000 uL do extrato enzimático. A reação foi incubada a 

50°C, sendo retiradas alíquotas de 100 uL nos tempos 0, 15 e 30 minutos de reação. As 

alíquotas foram quantificadas quanto ao teor de açúcares redutores, para tanto foi preparada 

uma reação sem a presença do extrato enzimático (branco), seguindo o mesmo procedimento 

acima descrito. As amostras e o branco foram submetidos a banho fervente (95±1ºC) por 5 

minutos, seguidos de resfriamento em banho de água com gelo (0±1ºC) e adição de 1 mL de 

água destilada. As leituras espectrofotométricas foram realizadas a 540 nm, utilizando-se uma 

curva analítica de glicose como referência, nas concentrações de 0 a 1 mg/mL, com intervalos 

de 0,1 mg/mL (Figura 11).  

Uma unidade de atividade Endoglucanase foi definida como sendo a quantidade de 

enzima capaz de liberar 1μmol de açúcares redutores, expresso em glicose, por minuto, por 

volume (litros) de extrato enzimático. 
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Figura 11 - Curva analítica de glicose, nas concentrações de 0 a 1 mg/mL determinada pelo 

método de Miller (1959) utilizada para quantificação das enzimas endoglucanase. 

 

 

4.5.2 β-glucosidase 
 

 

 A atividade de β-glucosidase foi quantificada segundo método descrito por Ghose 

(1987) a qual consiste em conduzir a hidrólise de uma solução de celobiose a 1% em tampão 

citrato 100 mmol/L e pH 4,8, na presença do extrato enzimático. O meio reacional foi 

composto por 1000 uL da solução de substrato e 1000 uL do extrato enzimático 

acondicionados em tubos tipo Eppendorf incubados em banho-maria a 50°C. A partir deste 

meio alíquotas de 500 uL foram retiradas nos tempos 0, 15 e 30 minutos de reação as quais 

foram imediatamente submetidas a banho fervente (95±1ºC) por 5 minutos, seguidos de 

resfriamento em banho de água com gelo (0±1ºC). As alíquotas foram quantificadas quanto ao 

teor de glicose, utilizando procedimento padrão enzimático Glicose-oxidase/Peroxidase - 

GOD-POD (LLOYD, 1969) com leitura espectrofotométrica a 510 nm. Para cada reação 

enzimática foi preparada uma sem a presença do extrato enzimático (branco), seguindo o 

mesmo procedimento acima descrito para a amostra.  

A unidade de atividade β-glucosidase foi definida como sendo a quantidade de enzima 

capaz de liberar 1μmol de glicose por minuto de reação, por volume (litros) de extrato 

enzimático.  
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4.5.3 Celulases Totais - FPase 

 

 

 A atividade de celulases totais (FPase) foi quantificada segundo a técnica descrita por 

Ghose (1987) a qual consiste em conduzir a hidrólise de papel de filtro Whatman nº 1 na 

presença do extrato enzimático. O teor de açúcares redutores foi determinado segundo método 

descrito por Miller (1959), utilizando como reativo o ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS). O 

meio reacional foi preparado em tubos tipo Eppendorf, sendo este composto por uma tira de 

papel de filtro Whatman nº 1 (1x 6 cm), equivalente a 50 mg, 1,0 mL de tampão acetato de 

sódio 50 mmol/L, pH 4,8 e 1,0 mL de extrato enzimático. A reação foi incubada a 50°C por 

60 minutos, sendo retiradas alíquotas de 100 uL nos tempos 0, 30 e 60 minutos de reação. As 

alíquotas foram quantificadas quanto ao teor de açúcares redutores, para tanto foi preparada 

uma reação sem a presença do extrato enzimático (branco), seguindo o mesmo procedimento 

acima descrito. As amostras e o branco foram submetidos a banho fervente (95±1ºC) por 5 

minutos, seguidos de resfriamento em banho de água com gelo (0±1ºC) e adição de 1 mL de 

água destilada. As leituras espectrofotométricas foram realizadas a 540 nm, utilizando-se uma 

curva analítica de glicose como referência, nas concentrações de 0 a 1 mg/mL, com intervalos 

de 0,1 mg/mL (Figura 12). 

A unidade de atividade FPase foi definida como sendo a quantidade de enzima capaz 

de liberar 1μmol de açúcares redutores, expresso em glicose, por minuto, por volume (litros) 

de extrato enzimático  

 

 

4.5.4 Xilanase 

 

 

A atividade xilanolítica foi quantificada a partir da hidrólise de uma solução de xilana 

de Birchwood (Sigma) na presença do extrato enzimático. O doseamento de açúcares 

redutores foi determinado segundo método descrito por Miller (1959), utilizando como 

reativo o ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS). O meio reacional foi preparado em tubos tipo 

Eppendorf, sendo este composto de solução de xilana 1% (p/v) em tampão acetato 

100mmol/L, pH 5,0 e 500 uL do extrato enzimático devidamente diluído. A reação foi 

incubada a 50°C, sendo retiradas alíquotas de 100 uL nos tempos 0, 5 e 10 minutos de reação. 

As alíquotas foram quantificadas quanto ao teor de açúcares redutores, para tanto foi 
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preparada uma reação sem a presença do extrato enzimático (branco), seguindo o mesmo 

procedimento acima descrito. As amostras e o branco foram submetidos a banho fervente 

(95±1ºC) por 5 minutos, seguidos de resfriamento em banho de água com gelo (0±1ºC) e 

adição de 1 mL de água destilada. As leituras espectrofotométricas foram realizadas a 540 

nm, utilizando-se uma curva analítica de xilose como referência, nas concentrações de 0 a 1 

mg/mL, com intervalos de 0,1 mg/mL. 

Uma unidade de atividade xilanase foi definida como sendo a quantidade de enzima 

capaz de liberar 1μmol de açúcares redutores, expresso em xilose, por minuto, por volume 

(mililitros) de extrato enzimático. 

 

 

4.5.5 Atividade Protease 

 

 

O método para determinação da atividade de protease foi descrito por Leigton et al. 

(1973) a qual consiste na hidrólise de uma solução de azocaseína na presença do extrato 

enzimático. O meio reacional constituiu-se na mistura de 0,2 mL do substrato (azocaseína 1% 

p/v em tampão Tris-HCl 100 mmol/L, pH 8,0) e 0,1 mL do extrato enzimático contido em 

tubo tipo Eppendorf. A reação foi conduzida à temperatura ambiente (25ºC), ao abrigo de luz 

por 1 hora. A mesma foi interrompida pela adição de 1,0 mL de ácido tricloroacético 10 % 

p/v, seguido de centrifugação por 10 minutos a 10000 rpm à temperatura de 4ºC. A partir do 

sobrenadante foram retiradas alíquotas de 0,7 mL, sendo estas transferidas para tubos tipo 

Eppendorf contendo 1,3 mL de hidróxido de sódio 1 M. O ensaio foi realizado em triplicata e 

a quantificação foi acompanhada de uma reação sem a presença do extrato enzimático 

(branco), seguindo o procedimento acima descrito para a amostra. As leituras 

espectrofotométricas foram realizadas a 440nm em cubetas de quartzo com caminho óptico de 

1 cm.  

Uma unidade de atividade de protease foi definida como a quantidade de enzima 

requerida para produzir uma variação de absorbância igual a 1, sendo expressa em U/mL.  
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4.5.6 Proteína Solúvel 

 

 

A quantificação de proteínas foi realizada pelo método de Lowry et al. (1951) utilizando 

albumina de soro bovino (BSA) como padrão na concentração de 200μg/mL. A unidade foi 

definida como mg de proteína total, ou seja, mg/mL de proteína obtida multiplicado pelo 

volume final total da fermentação. A leitura espectrofotométrica foi realizada a 750 nm.  

 

 

4.6 Otimização da produção enzimática 

 

 

4.6.1 Planejamento fatorial fracionário 

 

 

O planejamento fatorial, como já descrito, representa um conjunto de ensaios com o 

objetivo de determinar a influência de diversas variáveis nos resultados de processo. Sabe-se 

que, tanto as fontes de nitrogênio como a de carbono influenciam no crescimento de um fungo 

filamentoso, bem como na produção enzimática pelo mesmo. Sendo assim, a utilização de 

métodos estatísticos que contribuam na redução do número de variáveis a serem estudadas 

colaboram de forma positiva na execução de pesquisas, bem como na sua confiabilidade. 

Diante disso, com a finalidade de selecionar a fonte de nitrogênio com maior influência na a 

produção de enzimas celulásicas, foi testada a suplementação do meio líquido com diferentes 

fontes orgânicas e inorgânicas de nitrogênio, tais como: sulfato de amônio, nitrato de amônio, 

nitrato de sódio, uréia e extrato de levedura. Além destas, foram avaliadas as influência da 

concentração da torta de algodão como fonte de carbono, a quantidade de inóculo e o pH do 

meio líquido. Para isto foi realizado um planejamento fatorial fracionado 2
8-4 

(Tabela 5), 

utilizando como ferramenta o programa Statistica® 7.0. 
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Tabela 5 - Planejamento Fatorial Fracionado 2
8-4

 para produção celulásica/xilanásica 

empregando como variáveis no processo: concentração da torta de algodão (%), pH do meio 

líquido, concentração do inóculo e concentrações de diferentes fontes de nitrogênio (extrato 

de levedura, NH4NO3, (NH4)2SO4, NaNO3, Uréia). 

Amostras 
Torta 

(%) 
pH 

Inóculo 

(conídios/mL) 

Extrato de 

Levedura 

(g/L) 

NaNO3 

(g/L) 

NH4NO3 

(g/L) 

(NH4)2SO4 

(g/L) 

Uréia 

(g/L) 

1 1 4 1x10
4
 0,0 0 0 0 0 

2 3 4 1x10
4
 0,0 0 0,4 0,4 0,4 

3 1 7 1x10
4
 0,0 0,4 0 0,4 0,4 

4 3 7 1x10
4
 0,0 0,4 0,4 0 0 

5 1 4 1x10
6
 0,0 0,4 0,4 0,4 0 

6 3 4 1x10
6
 0,0 0,4 0 0 0,4 

7 1 7 1x10
6
 0,0 0 0,4 0 0,4 

8 3 7 1x10
6
 0,4 0 0 0,4 0 

9 1 4 1x10
4
 0,4 0,4 0,4 0 0,4 

10 3 4 1x10
4
 0,4 0,4 0 0,4 0 

11 1 7 1x10
4
 0,4 0 0,4 0,4 0 

12 3 7 1x10
4
 0,4 0 0 0 0,4 

13 1 4 1x10
6
 0,4 0 0 0,4 0,4 

14 3 4 1x10
6
 0,4 0 0,4 0 0 

15 1 7 1x10
6
 0,4 0,4 0 0 0 

16 3 7 1x10
6
 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

17(C) 2 5,5 5,05x10
5
 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

18(C) 2 5,5 5,05x10
5
 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

19(C) 2 5,5 5,05x10
5
 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

20(C) 2 5,5 5,05x10
5
 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

C = Amostras que representam os pontos centrais do modelo proposto 

 

 

4.6.2 Delineamento Composto Central Rotacional 

 

 

Visando obter a condição ótima de produção enzimática, foram aplicados dois 

modelos estatísticos de superfície resposta, ambos do tipo composto central rotacional 

(DCCR) cada um com dois níveis e três fatores, seis pontos axiais e quatro centrais (Tabela 

6). No primeiro modelo os fatores analisados foram o tempo de fermentação (horas), a 

concentração da torta de algodão (fonte de carbono) e concentração de uréia (fonte de 

nitrogênio). No segundo modelo manteve-se como variáveis o tempo e a fonte de carbono, 
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sendo a fonte de nitrogênio alterada para NH4NO3. Os fatores de resposta trabalhados foram 

as produções de Endoglucanase, FPase, β-glicosidase e xilanase. O software STATISTICA 

Versão 7.0 (Statsoft Inc., Tulsa, OK) foi utilizado para geração e análise do planejamento 

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

determinação (R²) e sua significância estatística condicionada pelo teste-F. A significância de 

cada parâmetro foi exposta através do diagrama de Pareto e suas correlações. 

 

Tabela 6 - Planejamento experimental Composto Central Rotacional (DCCR), com dois 

níveis e três fatores (tempo, concentração da torta de algodão e concentração da fonte de 

nitrogênio), seis pontos axiais e quatro centrais 

Amostra 
Tempo (horas) 

X1 

Algodão (%) 

X2 

Nitrogênio (g/L) 

X3 

1 48,0000 0,5 0,4 

2 48,0000 0,5 1,4 

3 48,0000 2 0,4 

4 48,0000 2 1,4 

5 168,0000 0,5 0,4 

6 168,0000 0,5 1,4 

7 168,0000 2 0,4 

8 168,0000 2 1,4 

9 11,1472 1,25 0,9 

10 180,8528 1,25 0,9 

11 96,0000 0,18934 0,9 

12 96,0000 2,31066 0,9 

13 96,0000 1,25 0,192893 

14 96,0000 1,25 1,60717 

15 (C) 96,0000 1,25 0,9 

16 (C) 96,0000 1,25 0,9 

17 (C) 96,0000 1,25 0,9 

18 (C) 96,0000 1,25 0,9 

C = Amostras que representam os pontos centrais do modelo proposto 

 

 

4.7 Caracterização bioquímica das enzimas endoglucanase e xilanase 

 

 

A caracterização bioquímica das enzimas endoglucanase e xilanase, obtidas em 

condições otimizadas, foi realizada avaliando-se os parâmetros relacionados ao pH e 
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temperatura ótimas de atuação destas enzimas, bem como, sua estabilidade sob diferentes 

condições de temperatura (entre 0 e 90°C) e pH (entre 3 e 8).  

 

 

4.7.1 Efeito da temperatura sobre a atividade enzimática 

 

 

A temperatura ótima de ensaio enzimático foi definida através da dosagem das 

atividades das enzimas endoglucanase e xilanase, a partir do extrato enzimático produzido em 

condições ótimas definidas no planejamento DCCR (Itens 4.6.2), sob diferentes temperaturas, 

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90°C. 

 

 

4.7.2 Efeito da temperatura sobre a estabilidade enzimática 

 

 

O extrato bruto, produzido em condições ótimas pré-determinadas no planejamento 

DCCR (Itens 4.6.2), foi diluído na proporção de 1:1 em tampão acetato pH 5,0 a 100mM (250 

mL de extrato e 250 mL de tampão). Alíquotas de 10 mL, para cada amostra de extrato 

diluído, foram transferidas para tubos do tipo Falcon de 15mL, sendo este procedimento feito 

para cada temperatura a ser testada. Os extratos enzimáticos foram mantidos livres de 

substratos em banhos termostáticos, nas temperaturas de 30, 40, 50, 60, 70 e 90°C e ainda, em 

banho de água com gelo a 0ºC. Nos intervalos de tempos de 0, 2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas, após 

incubação nas temperaturas pré-determinadas, foram retiradas alíquotas de 1 mL para 

doseamento das atividades enzimáticas de endoglucanase e xilanase (conforme item 4.5.1 e 

4.5.4). O mesmo procedimento citado anteriormente foi realizado adicionando-se 100 uL de 

Fluoreto de Fenilmetilsulfonila (PMSF) 0,1mol/L (inibidor de serina-proteases) ao extrato 

diluído em tampão, a fim de se verificar a influência proteolítica sobre o extrato bruto 

produzido. Todo o experimento foi realizado em triplicata. 
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4.7.3 Efeito do pH na atividade enzimática 

 

 

A influência do pH na atividade de endoglucanase e xilanase foi determinada por meio 

da quantificação destas enzimas, utilizando como substratos o CMC e a Xilana, 

respectivamente,  dissolvidos em tampão McIlvane, em diferentes pHs (3, 4, 5, 6, 7 e 8). 

Posteriormente foi realizada a dosagem enzimática na temperatura ótima previamente 

definida (item 4.7.1). Todo o experimento foi realizado em triplicata. 

 

 

4.7.4 Efeito do pH sobre a estabilidade enzimática 

 

 

A estabilidade enzimática foi analisada em diferentes condições de pHs a temperatura 

ambiente (25±1ºC), incubando-se a enzima em tampão McIlvane, na proporção de 1:1, com 

ajuste dos valores de pH na faixa de 3,0 até 8,0, durante 2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas de incubação. 

Após cada intervalo de tempo pré-determinado, realizou-se a determinação das atividades de 

endoglucanase e xilanase como descrito no item 4.5.1 e 4.5.4., respectivamente. O 

procedimento de inibição de serinoprotease descrito anteriormente, também foi realizado. 

Todo o experimento foi realizado em triplicata. 

 

 

4.8 Aplicação do extrato enzimático na hidrólise de biomassas lignocelulósicas 

 

 

O efeito do extrato enzimático produzido pela linhagem de Aspergillus sp. (AN1257) 

na hidrólise de biomassas lignocelulósicas foi avaliado pela sua aplicação no processo de 

sacarificação das tortas de algodão e girassol. O processo de sacarificação foi testado nos 

resíduos sem e com pré-tratamento ácido. Os ensaios foram realizados a partir de 2,0 g de 

torta e 20mL do extrato bruto contido em frascos cônicos de 50mL, em triplicata, com pH 

ajustado para 5,0. A quantidade de extrato bruto utilizada continha 60U de endoglucanase e 

800U de xilanase. Os ensaios foram realizados em estufa incubadora (marca Nova Ética) sob 

agitação de 120rpm, a temperatura de 50°C, durante 24 horas. Para efeito de comparação 
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foram realizados testes utilizando o produto comercial Celluclast® (Novozymes), nas mesmas 

condições experimentais. Para fins comparativos, a hidrólise com a Celluclast foi realizada 

em dois ensaios. O primeiro realizado usando o produto comercial, devidamente diluído, para 

conter a mesma quantidade de atividade endoglucanásica do extrato bruto produzido neste 

trabalho e o segundo ensaio usando o extrato comercial, devidamente diluído, a fim de conter 

a mesma atividade xilanolítica presente no extrato bruto produzido. Todo o experimento foi 

realizado em triplicata. 

 

  



60 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 Composição química das biomassas 

 

 

A composição química das tortas de algodão, girassol e macaúba, estão apresentadas na 

Tabela 7. 

 

Tabela 7 - Composição química, em base seca, das tortas de algodão, girassol e macaúba 

utilizadas como fonte de carbono por fungos filamentosos para produção de enzimas 

lignocelulolíticas 

DP= desvio Padrão; AST: Açúcares solúveis totais; FDA: Fibra solúvel em detergente ácido; FDN: Fibra solúvel em 

detergente neutro. 

 

 

Os valores de composição centesimal encontrados permitiram conjecturar que as tortas 

analisadas, subproduto das indústrias de biodiesel e óleos vegetais apresentam potencial como 

insumos para agroindústrias. Tal fato pode ser observado a partir dos valores obtidos para 

proteínas, hemicelulose e celulose (Tabela 7). A torta estudada, resultante da extração do óleo 

do girassol gerou um material rico em proteínas, em torno de 28%, valores atraentes para 

produção de rações, e ainda, na sua utilização como fonte de nitrogênio para micro-

organismos em processos fermentativos. A torta de girassol se destacou em relação ao teor de 

Parâmetros (%) 
Algodão Macaúba Girassol 

Média±DP 

Umidade 7,05 ± 0,01 7,80 ± 0,23 0,46 ± 0,01 

Lipídeos 3,82 ± 0,04 4,70 ± 0,15 0,03±0,01 

Cinzas 4,51 ± 0,04 4,19 ± 0,16 5,62±0,03 

Fibra Bruta 25,83 ± 0,26 10,46 ± 0,20 18,15±1,06 

Proteína Bruta 25,16 ± 0,27 8,15± 0,01 28,74±2,31 

AST 4,92 ± 0,35 11,48 ±0,62 7,76±0,93 

Amido 2,02 ± 0,18 23,16±0,95 4,04±0,38 

FDA 42,18 ± 0,36 14,12±0,91 32,90±0,66 

FDN 57,37 ± 1,15 23,72±0,36 53,02±0,76 

Celulose 30,39 ± 1,39 11,49±1,08 23,22±0,30 

Hemicelulose 15,19 ± 1,49 9,60±0,79 20,55±1,22 

Lignina 11,79 ± 1,02 4,33±0,12 9,77±0,67 
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proteína (28,74 ± 2,31), seguida da torta de algodão (25,16 ± 0,27) perfazendo uma diferença 

de 3%. A torta de girassol apresentou também, elevados teores de celulose e principalmente 

hemicelulose, demonstrando ser uma matéria-prima com potencial para produção de etanol de 

segunda geração e ainda, como fonte de carbono para produção de enzimas a partir de micro-

organismos. Cabe destacar que esta torta apresentou os valores mais expressivos de celulose. 

Diante dos resultados obtidos na Tabela 7, observou-se que dentre as tortas estudadas a 

de macaúba apresentou o maior teor de açúcares solúveis totais e amido. Quanto ao teor de 

fibra celulósica foi observado que a torta de algodão apresentou os maiores valores (30,39 ± 

1,39) seguida da torta de girassol (23,22 ± 0,30) com diferença de aproximadamente 7 %. 

A macaúba, quando comparados com as demais tortas estudas, se destacou por 

apresentar valores superiores na ordem de 20 % de amido. Devido ao seu elevado teor 

amiláceo (23,16 ± 0,95), a macaúba demonstrou ainda, ser uma interessante fonte de carbono 

para produção de enzimas amilolíticas. Contudo seu uso não deve ser descartado para 

produção de enzimas celulolítica e xilanolítica, pois os valores obtidos figuram como uma 

razoável fonte de celulose e hemicelulose.  

 

 

5.2 Seleção do fungo filamentoso e fonte de carbono para fermentação submersa 

(FSm) 

 

 

 A seleção do micro-organismo que produziu os mais elevados níveis de atividades 

xilanolítica e celulolítica constituiu-se em uma etapa crucial deste trabalho. Analisando a 

Figura 12, observa-se que dentre as três linhagens avaliadas, a que melhor produziu a enzima 

endoglucanase foi a linhagem Aspergillus sp AN1257, com atividade de 713 U/L, após 96 

horas de fermentação. Pode-se observar ainda, que a produção de endoglucanase pela 

linhagem AN1257 foi superior em 13,6 % em relação à linhagem de referência, Trichoderma 

reesei CCT2768, que apresentou uma atividade máxima de 616U/L de endoglucanase após 72 

horas de fermentação. Quanto as fontes de carbono utilizadas, a torta de algodão foi a que 

melhor induziu a produção de endoglucanase, tanto pela linhagem de Aspergillus sp. AN1257 

quanto pela linhagem de Trichoderma reesei CCT2768. 
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Figura 12 – Valores de produção máxima da enzima endoglucanase pelas linhagens 

Trichoderma reesei CCT2768, Aspergillus sp.AN1257, Penicillium sp. T1.1, e PVnão identificado, 

em processo de fermentação submersa, utilizando como fonte de carbono as tortas de algodão, 

girassol, macaúba e Avicel/CMC.  

 

 Dentre as linhagens avaliadas, o Aspergillus sp. AN1257 também se mostrou um 

excelente produtor de xilanases, produzindo nesta etapa do estudo 30U/mL de atividade 

xilanolítica. Porém, para esta enzima, a linhagem de referência (Trichoderma reesei 

CCT2768) produziu maior atividade, chegando a atingir 39U/mL de atividade xilanolítica nas 

mesmas condições fermentativas (Figura 13) aplicadas para o Aspergillus sp. AN1257. A 

torta de algodão também foi a melhor opção como fonte de carbono para produção de enzimas 

xilanolíticas. Vale ressaltar que esta biomassa induziu melhor a produção de enzimas 

xilanolíticas, mesmo apresentando quantidades inferiores de hemicelulose (15,19 ± 1,49) 

(aproximadamente 5%) quando comparada à torta de girassol (20,55 ± 1,22). Desse modo, o 

fungo filamentoso Aspergillus sp. AN1257 e a torta de algodão foram escolhidas para dar 

continuidade ao estudo. 
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Figura 13 – Valores de produção máxima da enzima xilanase pelas linhagens Trichoderma 

reesei CCT2768, Aspergillus sp. AN1257, Penicillium sp. T1.1 e PVnão identificado, em processo de 

fermentação submersa, utilizando as tortas de algodão, girassol e macaúba como fonte de 

carbono. 

 

 

No estudo do perfil de produção de endoglucanase, β-glucosidase, FPase, xilanases e 

protease, observou-se que no período de 144 horas, a linhagem de Aspergillus sp. AN1257 

apresentou considerável capacidade de produção para as enzimas celuloliticas, exibindo 

valores de 694 U/L de atividade de endoglucanase, 620 U/L de  -glucosidase e 48 U/L de 

FPase após o período de 96 horas de fermentação (Figura 14). Neste mesmo gráfico também 

foi apresentado o perfil de produção de proteína solúvel (mg/mL) e os valores de atividades 

enzimáticas específicas (U/g), obtendo uma produção de aproximadamente 875 U/g de 

proteína solúvel para endoglucanase, 785 U/g de proteína solúvel para β-glucosidase e 60 U/g 

de proteína solúvel para FPase . O aumento de proteína solúvel no extrato enzimático ocorreu 

antes do aparecimento das atividades celulásicas (Figura 14), o que indica que a detecção do 

aumento de proteínas pode estar associada à produção de enzimas xilanolíticas (Figura 15).  

 

 

 

 

 



64 
 

0 24 48 72 96 120 144 168 192 216

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Tempo (horas)


-g

lu
c
o

s
id

a
s
e

 (
U

/L
)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

B
-g

lu
c
o

s
id

a
s
e

 (
U

/g
)

0

200

400

600

800

1000

 P
ro

te
in

a
 s

o
lu

v
e

l 
(u

g
/m

L
)

-24 0 24 48 72 96 120 144 168 192

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tempo (horas)

F
P

a
s
e

 (
U

/L
)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

F
P

a
s
e

 (
U

/g
)

0

200

400

600

800

1000

 P
ro

te
in

a
 s

o
lu

v
e

l 
(u

g
/m

L
)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 14–Perfis de atividade das enzimas endoglucanase (a) β-glucosidase (b) e FPase (c), e 

proteínas solúveis, por Aspergillus sp. AN1257 utilizando torta de algodão como fonte de 

carbono. Atividades em U/mL, estão relacionadas a quantidade de enzima por volume extrato; 

Atividades em U/mg, estão relacionadas a quantidade de enzima por mg de proteína solúvel e 

Proteína solúvel em ug/mL, quantidade de proteína por volume de extrato. 
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O perfil da produção de xilanases por Aspergillus sp. AN1257, utilizando torta de 

algodão como fonte de carbono está apresentado na Figura 15. O pico de produção da enzima 

foi observado no período de 72 horas, período de tempo este, menor que o observado para 

produção de celulases. Neste experimento obteve-se um extrato enzimático com cerca de 30 

U/mL de atividade xilanolítica, correspondendo a atividade específica de aproximadamente 

70 U/mg de proteína solúvel.  
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Figura 15 – Perfil de atividade de xilanase e proteína solúvel por Aspergillus sp. AN1257 

utilizando torta de algodão como fonte de carbono. Xilanase em U/mL, estão relacionadas a 

quantidade de enzima por volume extrato; Xilanase em U/mg, estão relacionadas a quantidade 

de enzima por mg de proteína solúvel e Proteína solúvel em ug/mL, quantidade de proteína 

por volume de extrato. 

 

Na Figura 16 encontra-se o gráfico relacionado ao perfil de produção de enzimas 

proteolíticas. Nesta, foi possível observar, mesmo que em pequenas quantidades, a presença 

de enzimas proteolíticas, fato, que possivelmente, contribuiu para a redução da atividade de 

xilanase e celulase como apresentado nas Figuras 14 e 15.  
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Figura 16 – Perfil da produção de protease e proteína solúvel por Aspergillus sp. AN1257 

utilizando torta de algodão como fonte de carbono 

 

O perfil de variação de peso seco durante o processo de fermentação submersa 

encontra-se descrito na Figura 17. Os dados relacionados com o visível crescimento 

microbiano (Figura 18) e o decréscimo de 35% de peso seco, observado na Figura 17, nos 

levam a presumir que houve uma maior solubilização de compostos em função do processo de 

sacarificação enzimática da torta de algodão proveniente da ação do micro-organismo.  
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Figura 17 – Perfil da perda de peso seco durante o processo de fermentação submersa 

conduzido com a linhagem AN1257 Aspegillus sp. , utilizando torta de algodão como fonte de 

carbono. 
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Figura 18 - Aspecto visual dos meios de fermentação contendo torta de algodão antes (A) e 

após (B) o crescimento da linhagem de Aspergillus sp. AN1257.  

 

Na Figura 19 observou-se uma redução significativa no pH do meio durante o 

processo de fermentação submersa, inoculado com a linhagem de Aspergillus sp. AN1257. 

Estes valores evidenciam que no pico de produção máxima enzimática, 72 horas para xilanase 

e 96 horas para celulases, que podem ser observados nas Figuras 14 e 15, o valor de pH 

decaiu bruscamente, ficando em  torno de 2,5. Este fato pode estar atrelado aos metabólitos 

excretados pelo micro-organismo, necessário para promoção de seu crescimento. Diante deste 

fato, surgiu a necessidade de estudos relacionados da influência do pH inicial do meio de 

cultivo para produção de celulases e xilanases por Aspergillus sp AN1257. 
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Figura 19 – Perfil da variação de pH durante o processo de fermentação submersa utilizando 

como inóculo a linhagem de Aspergillus sp AN1257 e torta de algodão como fonte de 

carbono. 

O perfil de utilização dos açúcares redutores solúveis pela linhagem Aspergillus sp. 

AN1257 encontra-se expresso na Figura 20. Os resultados da amostra quando comparados 

com a curva de produção das enzimas do complexo das celulases (Figura 14) sugerem que a 

disponibilidade inicial de açúcares, prontamente assimiláveis, reprime a produção destas 

enzimas, a qual é iniciada imediatamente após o consumo dos mesmos.  
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Figura 20 - Variação da concentração de açúcares redutores (AR) durante o processo de 

fermentação submersa utilizando como inóculo a linhagem de Aspergillus sp AN1257 e torta 

de algodão como fonte de carbono. 

 

 

5.3 Otimização da produção enzimática 

 
 

5.3.1 Planejamento Fatorial Fracionado 

 

 

No intuito de selecionar variáveis de influência no processo fermentativo para a 

produção enzimática, foi avaliado a cada 24 horas os valores de atividade de endoglucanase e 

FPase empregando o planejamento fatorial 2
8-4 

. 

O perfil de produção de endoglucanase, num período de 216 horas, está representado na 

Figura 21, onde foi possível observar que alguns fatores, como tempo e concentração de 
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substrato (torta de algodão), foram visivelmente influenciáveis. O pico de maior produção da 

atividade endoglucanase ocorreu no tempo de 96 horas de fermentação e 1 % de torta de 

algodão, seguido do pico no tempo de 144 horas empregando 2% de torta. A seguir serão 

demonstrados os resultados estatísticos relacionados à etapa de produção das enzimas 

endoglucanases e FPase. 

 

 
Condições aplicadas para cada amostra: 1) 1% de torta, pH4, Inóculo de 1x10

4 
conídios/mL; 2) 3% de torta, 

pH4, Inóculo 1x10
4 
conídios/mL, 0,4 g/L de NH4NO3, 0,4 g/L de (NH4)2SO4, 0,4% de uréia; 3) 1% de torta, pH7, 

Inóculo de 1x10
4 

conídios/mL, 0,4 g/L de NaNO3, 0,4 g/L de (NH4)2SO4, 0,4 g/L de uréia; 4) 3% de torta, pH7, 

Inóculo 1x10
4 

conídios/mL, 0,4 g/L de NH4NO3, 0,4 g/L de NaNO3; 5) 1% de torta, pH4, Inóculo de 1x10
6 

conídios/mL, 0,4 g/L de NH4NO3, 0,4 g/L de (NH4)2SO4, 0,4 g/L de NaNO3; 6) 3% de torta, pH4, Inóculo 1x10
6 

conídios/mL, 0,4 g/L de NaNO3, 0,4 g/L de uréia; 7) 1 g/L de torta, pH7, Inóculo de 1x10
6 

conídios/mL, 0,4 g/L 

de NH4NO3, 0,4 g/L de uréia; 8) 3% de torta, pH7, Inóculo de 1x10
6 

conídios/mL, 0,4 g/L de Extrato de 

Levedura, 0,4 g/L de (NH4)2SO4; 9) 1% de torta, pH4, Inóculo de 1x10
4 

conídios/mL, 0,4 g/L de Extrato de 

Levedura ,0,4 g/L de NH4NO3, 0,4 g/L de NaNO3, 0,4 g/L de (NH4)2SO4, 0,4 g/L de uréia; 10) 3% de torta, pH4, 

Inóculo de 1x10
4 

conídios/mL, 0,4 g/L de Extrato de Levedura , 0,4 g/L de NaNO3, 0,4 g/L de (NH4)2SO4; 11) 

1% de torta, pH7, Inóculo de 1x10
4 

conídios/mL, 0,4 g/L de Extrato de Levedura ,0,4 g/L de NH4NO3, 0,4 g/L de 

(NH4)2SO4; 12) 3% de torta, pH7, Inóculo de 1x10
4 

conídios/mL, 0,4 g/L de Extrato de Levedura , 0,4 g/L de 

uréia; 13) 1% de torta, pH4, Inóculo de 1x10
6 
conídios/mL, 0,4% de Extrato de Levedura , 0,4 g/L de (NH4)2SO4, 

0,4 g/L de uréia; 14) 3% de torta, pH4, Inóculo de 1x10
6 
conídios/mL, 0,4 g/L de Extrato de Levedura ,0,4 g/L de 

NH4NO3; 15) 1% de torta, pH7, Inóculo de 1x10
6 

conídios/mL, 0,4 g/L de Extrato de Levedura , 0,4 g/L de 

NaNO3; 16) 3% de torta, pH7, Inóculo de 1x10
6 

conídios/mL, 0,4 g/L de Extrato de Levedura ,0,4 g/L de 

NH4NO3, 0,4 g/L de NaNO3, 0,4 g/L de (NH4)2SO4, 0,4 g/L de uréia; 17,18, 19 e 20) 2 g/L de torta, pH5,5, 

Inóculo de 5,05x10
5 

conídios/mL, 0,2 g/L de Extrato de Levedura ,0,2 g/L de NH4NO3, 0,2 g/L de NaNO3, 0,2 

g/L de (NH4)2SO4, 0,2 g/L de uréia. 

 

Figura 21 - Produção de Endoglucanase por Aspergillus sp. (AN1257) utilizando torta de 

algodão como fonte de carbono.  
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 Os valores de efeitos significativos para o planejamento fatorial tendo como resposta a 

atividade de endoglucanase e FPase foram expressos na Figura 22. Com base nos resultados 

obtidos foi possível observar que, o ajuste feito pelo programa estatístico, representado por R
2 

(R-sqr=0,88669 para endoglucanase-CMCase e 0,91924 para FPase) foi satisfatório. Os 

valores da Figura 22, destacados em vermelho, mostram que essas condições foram 

estatisticamente significativas. 

O efeito combinado dos fatores avaliados dispostos graficamente em função da 

atividade Endoglucanase e FPase (Figura 24) permitiram observar que o aumento da 

concentração da torta de algodão influenciou de forma negativa no processo de produção 

enzimática. Com base no perfil do gráfico de Pareto (Figura 23), na análise dos fatores de 

resposta (Figura 22) e no exame dos gráficos de superfície de resposta (Figura 24), percebeu-

se que a porcentagem (%) de torta e fonte de nitrogênios foram os fatores que apresentaram 

resposta estatística significativa. Os fatores pH, na produção de endoglucanase, e inóculo, na 

produção de endoglucanase e FPase, não apresentaram respostas estatisticamente 

significativas. 

 

 

Figura 22 - Efeito das variáveis torta de algodão (%), pH, inóculo (conídio/mL), e fontes de 

nitrogênio demonstrados no planejamento fatorial para produção de Endoglucanase (A) e 

FPase (B) 
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Figura 23 - Gráfico de Pareto apresentando os efeitos padronizados para as fontes de 

nitrogênio, % torta, inóculo e pH para as resultantes endoglucanases-CMCase, após 144 horas 

de fermentação (A) e 96 horas de fermentação (B) e, FPase, após 96 horas (C) e 168 horas de 

fermentação (D). 

 

Nas Figuras 24 A e B, estão apresentados os gráficos de superfície de resposta onde 

foi possível observar que a variação da concentração de torta de algodão foi significativa e 

com efeito negativo, uma vez que quanto menor a concentração, maior atividade enzimática 

obtida. Nestes gráficos também foi possível visualizar a influência do uso de NH4NO3 como 

fonte de nitrogênio na produção das enzimas endoglucanase e FPase. 

Na Figura 24, encontra-se o gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados 

torta (%) e fonte de nitrogênio (NH4NO3 g/L) nas atividades CMCase (A) e FPase. A partir 

dos perfis dos valores estatísticos proposto pelo modelo matemático relacionado ao efeito dos 

diferentes fatores utilizados foi possível observar que a concentração da torta e as fontes de 

nitrogênio uréia e nitrato de amônio foram fatores que influenciaram estatisticamente o 

processo de produção da enzima, no tempo máximo de 96 horas. Diante destes resultados, as 
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variáveis, concentração de torta de algodão, concentração de nitrato de amônia e uréia foram 

escolhidas para estudos posteriores, onde objetivou-se a otimização do processo. 

 

A B 

Figura 24– Gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados entre Torta (%) e Fonte de 

Nitrogênio (NH4NO3 g/L) nas atividades endoglucanase - CMCase (A) e celulases totais - 

FPase (B). 

 

 

5.3.2 Planejamento DCCR 
 

 

Os dados obtidos permitiram afirmar que, o ajuste feito pelo programa estatístico, 

representado por R2 (R-sqr= 0,91728 para CMCase; 0,86795 para FPase; 0,90137 para β-

glucosidase e 0,82750 para xilanase) foi satisfatório. Os valores destacados na Figura 25 em 

vermelho permitem inferir que essas condições foram estatisticamente significativas. 

Os efeitos das variáveis estudadas podem ser observados nos gráficos de Pareto 

representados na Figura 25. Observou-se que o tempo foi a variável que teve maior efeito 

significativo, sendo este do tipo quadrático negativo. Tal resultado já era esperado, pois, sabe-

se, que após determinado tempo de fermentação as atividades enzimáticas tendem a diminuir. 

Pode-se observar que apenas na produção de β-glucosidase o tempo teve efeito linear positivo 

(Figura 25 C). Para a concentração de torta e uréia também foram obtidos resultados com 

efeitos quadráticos negativos. 
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Figura 25 - Efeito das variáveis, tempo, concentração de torta e concentração de uréia do 

planejamento delineamento central composto rotacional (DCCR) utilizado para otimização da 

produção de endoglucanase (A), FPase (B), β-glucosidase (C) e xilanase (D). 
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A B 

C D 

Figura 26 - Gráficos de Pareto com os efeitos padronizados para Uréia (g/L), % de Torta e 

Tempo (horas) para as enzimas endoglucanase (A), FPase (B), β-glucosidase (C) e Xilanase 

(D) 

 

Os gráficos de superfície de resposta representados nas Figuras 27, 28, 29 e 30 

ilustram o perfil da influência da fonte de nitrogênio, torta e tempo de fermentação. Foi 

possível observar em todas estas figuras efeitos quadráticos negativos e a condição onde uma 

maior atividade enzimática foi obtida, ou seja, uma condição ótima. Além disso, ao analisar 

os gráficos em duas dimensões das figuras supracitadas, observou-se uma ampla faixa cuja 

atividade máxima é obtida. Este perfil demonstra que a produção enzimática apresenta uma 

elevada robustez, ou seja, pequenas variações não alteram o resultado final do processo, uma 

característica valorosa para processos de produção a nível industrial. 
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Figura 27– Gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados: A) torta (%) e tempo; B) 

fonte de nitrogênio (Uréia – g/L) e tempo, e C) fonte de nitrogênio (Uréia – g/L) e torta na 

atividade Endoglucanásica (U/L).  
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Figura 28– Gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados: A) torta (%) e tempo; B) 

fonte de nitrogênio (Uréia – g/L) e tempo, e C) fonte de nitrogênio (Uréia – g/L) e torta na 

atividade FPásica (U/L)   
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Figura 29– Gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados: A) torta (%) e tempo; B) 

fonte de nitrogênio (Uréia – g/L) e tempo, e C) fonte de nitrogênio (Uréia – g/L) e torta na 

atividade β-glucosidase (U/L)   
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Figura 30–Gráficos Gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados: A) torta (%) e 

tempo; B) fonte de nitrogênio (Uréia – g/L) e tempo, e C) fonte de nitrogênio (Uréia – g/L) e 

torta na atividade Xilanase (U/mL) 
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 Na Figura 31 encontram-se os perfis para valores preditos e conveniência do 

planejamento DCCR. Com base nestes valores obteve-se como condição ótima para produção 

celulolítica e xilanolítica a utilização de 1,25% de torta de algodão em meio líquido contendo 

uma concentração de 0,9 g/L de uréia em um processo fermentativo de 101,33 horas. 

 

Figura 31– Gráficos com perfis para os valores preditos e conveniência, considerando os 

fatores tempo, torta e fonte de nitrogênio, para o grupo de enzimas das celulases 

(endoglucanase, β-glucosidase, FPase) e xilanases. 

 

O planejamento DCCR realizado substituindo a fonte de nitrogênio Uréia por NH4NO3 

e os valores resposta estão representados na Figura 32. 
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Figura 32 - Efeito das variáveis do planejamento delineamento central composto rotacional 

(DCCR) para produção de Endoglucanase (A), FPase (B), β-glucosidase (C) e xilanase (D). 
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O ajuste feito pelo programa estatístico, representado por R
2 

(R-sqr= 0,91728 para 

CMCase; 0,86795 para FPase; 0,90137 para β-glucosidase e 0,82750 para xilanase) foi 

satisfatório, demonstrando a confiabilidade do processo de otimização. Os valores destacados 

em vermelho despontam como condições que foram estatisticamente significativas. 

Os efeitos das variáveis estudadas podem ser observados nos gráficos de pareto 

representados na Figura 33. Igualmente, observou-se que o tempo foi a variável que 

apresentou o maior efeito significativo, do tipo quadrático negativo. Pode-se observar, ainda 

que apenas na produção de β-glucosidase o tempo teve efeito linear positivo. Diferente do 

processo de otimização utilizando ureia como fonte de nitrogênio, neste planejamento foi 

observado que além do efeito quadrático negativo, a porcentagem de torta de algodão teve um 

efeito significativo do tipo linear positivo. A variável fonte de nitrogênio (NH4NO3) 

apresentou o mesmo perfil observado anteriormente, com efeito significativo, do tipo 

quadrático negativo.  

 

A B 

C D 

Figura 33 - Gráficos de Pareto apresentando os efeitos padronizados para a fonte de 

nitrogênio, NH4NO3 (g/L); % de torta e tempo (horas) para as enzimas endoglucanase (A), 

FPase (B), β-glucosidase (C) e xilanase (D) 

 



82 
 

Os gráficos de superfície de resposta representados nas Figuras 34, 35, 36 e 37 

ilustram o perfil da influência da fonte de nitrogênio, torta e tempo, permitindo a visualização 

dos efeitos quadráticos negativos e a condição onde ocorre maior atividade enzimática.  

 

 

 

Figura 34– Gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados: A) torta (%) e tempo; B) 

fonte de nitrogênio (NH4NO3 – g/L) e tempo, e C) fonte de nitrogênio (NH4NO3 – g/L) e torta 

na atividade endoglucanase (U/L). 
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Figura 35–Gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados: A) torta (%) e tempo; B) 

fonte de nitrogênio (NH4NO3 – g/L) e tempo, e C) fonte de nitrogênio (NH4NO3 – g/L) e torta 

na atividade FPásica (U/L). 
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Figura 36– Gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados: A) torta (%) e tempo; B) 

fonte de nitrogênio (NH4NO3 – g/L) e tempo, e C) fonte de nitrogênio (NH4NO3 – g/L) e torta 

na atividade β-glucosidase (U/L) 
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Figura 37– Gráficos de superfície resposta dos efeitos combinados: A) torta (%) e tempo; B) 

fonte de nitrogênio (NH4NO3 – g/L) e tempo, e C) fonte de nitrogênio (NH4NO3 – g/L) e torta 

na atividade Xilanásica (U/mL) 
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 O planejamento experimental do tipo delineamento central composto rotacional 

(DCCR) evidenciou que o processo fermentativo submerso elaborado com 1,25% de torta de 

algodão, com concentração de 0,9 g/L de fonte de nitrogênio e inoculado com Aspergillus sp.,  

conduzido por 101,33 horas foi a melhor condição para obtenção das enzimas celulases e 

xilanases (Figura 38).  

 

 

Figura 38–Gráficos com perfis para os valores preditos e conveniência, considerando os 

fatores tempo, torta e fonte de nitrogênio, para o grupo de enzimas das celulases 

(endoglucanase, β-glucosidase, FPase) e xilanases. 
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Os resultados obtidos pelos planejamentos de otimização por superfície resposta 

evidenciaram que tanto o uso de Uréia quanto de NH4NO3 como fontes de nitrogênio levaram 

a condições ótimas semelhantes. Estes resultados também apontaram que as concentrações 

ideais para produção máxima enzimática são idênticas para ambas as fontes de nitrogênio. 

Diante disso, optou-se por utilizar como fonte de nitrogênio no processo fermentativo a uréia, 

devido ao seu baixo custo quando comparada com o NH4NO3.  

 O extrato enzimático produzido pela linhagem Aspergillus sp. AN1257, utilizando 

1,25% de torta de algodão e 0,9 g/L de uréia no período de 100 horas de fermentação 

submersa, apresentou valores de 2,92 U/mL de atividade endoglucanásica, 1,89 U/mL de β-

glicosidase, 0,43 U/mL de FPase e 41,8 U/mL de xilanase. Observou-se que estes valores 

foram superiores a diversos estudos recentes (Tabela 8) relacionados à produção de enzimas 

endoglucanase e xilanase, realizados também utilizando linhagens de fungos do gênero 

Aspergillus em processo de fermentação submersa, empregando resíduos lignocelulósicos 

como fonte de carbono. 

 

Tabela 8 – Informações sobre estudos científicos realizados sobre a produção de enzimas 

celulolíticas e xilanolíticas por fungos do gênero Aspergillus spp. em processos por 

fermentação submersa, utilizando diferentes resíduos lignocelulósicos como fonte de carbono. 

 Fonte Carbono 
Endoglucanase 

U/mL 

Xilanase 

U/mL 
Referência 

A. niger Bagasso de cana de açúcar 1,05 1,96 Cunha et al. 2012 

A. japonicus Sabugo de milho + farelo de soja 1,96 26,2 Facchini et al. 2010 

A. terreus Farelo  Mamona 0,63 - Herculano et al. 2011 

A. candidus Farelo Mamona 0,53 - Herculano et al. 2011 

A. japonicus Farelo Mamona 0,37 - Herculano et al. 2011 

 

 

5.4 Caracterização bioquímica das enzimas produzidas 

 

 

5.4.1 Efeito da temperatura sobre a atividade enzimática 

 

 

Os resultados, expressos graficamente na Figura 39, denotam uma boa aplicabilidade 

industrial destas enzimas sob temperaturas relativamente altas, em torno de 50 e 60ºC. Em 

relação à enzima endoglucanase, foi possível observar uma temperatura ótima de atuação em 

torno de 60°C, apresentando aproximadamente 3 U/mL. Quanto à xilanase, observou-se que a 
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temperatura ótima de atuação foi entre 50 e 60°C, atingindo valores de atividade próximos a 

45 U/mL. 
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Figura 39 - Efeito da temperatura na atividade das enzimas xilanase e endoglucanase 

produzidas por Aspergillus sp AN1257, utilizando torta de algodão como fonte de carbono.. 

 

 

5.4.2 Efeito da temperatura sobre a estabilidade enzimática 

 

 

A termoestabilidade é um dos parâmetros mais importantes a ser investigado quando 

se estuda uma enzima com aplicação industrial (FACCHINI, 2010). Os resultados 

relacionados às atividades endoglucanásica residuais, nos tempos de 2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas 

após incubação nas temperaturas de 0, 30, 40, 50, 60, 70 e 90 ºC, na presença e ausência de 

PMSF (inibidor proteásico) estão expressos na Figura 40.  

Os resultados apontam uma excelente estabilidade da enzima endoglucanase após 120 

minutos de incubação, observando-se valores acima de 90% de atividade residual em 

temperaturas abaixo de 40°C. Também foi possível observar uma apreciável estabilidade da 

enzima endoglucanase após período de incubação de 24 horas, em temperaturas de 0 a 40°C. 

Observou-se ainda uma boa estabilidade após 120 minutos de incubação em temperaturas 

entre 50°C e 60°C. Já em temperaturas acima de 70°C a estabilidade da enzima 

endoglucanase foi negligenciável. 
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A influência do uso de um inibidor de protease na estabilidade endoglucanásica pode 

ser melhor visualizada na Figura 41, que evidencia a estabilidade à temperatura desta enzima 

após 8 horas de incubação, na presença e ausência de PMSF. Na Figura 41, foi possível 

observar ainda, que o uso do inibidor de protease influenciou de forma positiva na 

estabilidade da enzima endoglucanase. 
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Figura 40 - Estabilidade da enzima endoglucanase produzida por Aspergillus sp. AN1257 em 

relação à temperatura, na ausência (A) e presença (B) de inibidor de protease (PMSF), durante 

24 horas de incubação. 
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Figura 41 – Estabilidade da enzima endoglucanase produzida por Aspergillus sp. AN1257 em 

relação à temperatura, na ausência e presença de inibidor de protease (PMSF), durante 08 

horas de incubação. 

 

 

Os resultados das atividades xilanásicas residuais, nos tempos 2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas 

após incubação nas temperaturas de 0, 30, 40, 50, 60, 70 e 90 ºC, na presença e ausência de 

PMSF (inibidor proteásico) estão expressos na Figura 42. 

Os resultados assinalam uma excelente estabilidade da enzima xilanase após 120 

minutos de incubação, observando-se valores próximos a 90% de atividade residual em 

temperaturas abaixo de 40°C. Também foi possível observar uma apreciável estabilidade 

desta enzima após período de incubação de 24 horas, em temperaturas de 0 a 40°C. Observou-

se ainda uma considerável estabilidade após 120 minutos de incubação em temperaturas 

próximas a 50°C. Já em temperaturas acima de 70°C a estabilidade da enzima endoglucanase 

foi desprezível. 

A influência do uso de um inibidor de protease na estabilidade da enzima xilanase 

pode ser melhor visualizada na Figura 43, onde pode-se observar a estabilidade desta enzima 

à temperatura após período de 24 horas de incubação, na presença e ausência de PMSF. 

Observar ainda, que o uso do inibidor de protease não teve influenciou na estabilidade da 

enzima xilanase. 
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Figura 42 - Estabilidade da enzima xilanase produzida por Aspergillus sp.AN1257 em 

relação à temperatura (0 a 90ºC), na ausência (A) e presença (B) de inibidor de protease 

(PMSF), durante período de 24 horas de incubação. 
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Figura 43 - Estabilidade da enzima xilanase produzida por Aspergillus sp. AN1257 em 

relação à temperatura (0 a 90ºC), na ausência e presença de inibidor de protease (PMSF), 

durante período de 24 horas de incubação. 

 

 

1.1.3 Efeito do pH na atividade enzimática 

 

 

Os resultados relacionados ao efeito do pH na atividade enzimática encontram 

dispostos na Figura 44. Estes resultados evidenciaram que o extrato bruto das enzimas 

endoglucanases e xilanases, apresentaram pH ótimo de atividade enzimática em torno de 4,0. 

Dados este, contrário a literatura, que geralmente, preconizam pH em torno de 5,0 (GHOSE, 

1987; FACHINNI, 2010) para quantificação da atividade destas enzimas. Este fato deve-se, 

provavelmente, a características fisiológicas do micro-organismo, que varia de acordo com o 

ambiente e condições nutricionais existentes. Outro fato que subsidia esta ideia, refere-se aos 

efeitos do pH observados durante o crescimento da linhagem de Aspergillus sp., que decaiu 

bruscamente do pH  6,0 para 2,5 (Figura 20, pág. 67). Os dados apresentados na Figura 45, 

demonstraram que a atividade enzimática determinada em pH 4,0 quando comparada com a 

determinada em pH 5,0 apresenta um aumento de 60% na atividade para a enzima xilanase e 

20% para endoglucanase. Os valores máximos de atividades enzimáticas, determinadas em 

pH 4,0 (condição ótima de atuação) foram na ordem de 3,12 U/mL de endoglucanase e 76,37 

U/mL de xilanase. 
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Figura 44 - Efeito do pH na determinação das atividades das enzimas xilanase e 

endoglucanase produzidas por Aspergillus sp AN1257. 

 

 

1.1.4 Efeito do pH sobre a estabilidade enzimática 

 

 

Os resultados dos ensaios de estabilidade relacionados ao pH da enzima 

endoglucanase estão expresso na Figura 45. De acordo com o resultado obtido, a 

endoglucanase foi mais estável na faixa de pH entre 5,0 a 7,0 mantendo a atividade em torno 

de 60% na ausência (Figura 45.A) e 75% na presença (Figura 45. B) de PMSF, durante  o 

período de 24 horas de incubação. 
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Figura 45 - Estabilidade da enzima endoglucanase produzida por Aspergillus sp. em relação 

ao pH na ausência (A) e presença de inibidor de protease (PMSF) durante 24 horas de 

incubação. 

 

Os resultados dos ensaios de estabilidade do pH da enzima xilanase realizados durante 

2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas de incubação estão expresso na Figura 46. 
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Figura 46 Estabilidade da enzima xilanase produzida por Aspergillus sp. em relação ao pH na 

ausência (A) e presença de inibidor de protease (PMSF) durante 24 horas de incubação. 

 

 

Nas Figuras 47 e 48 estão ilustradas de forma mais evidente a influência do uso do 

inibidor de protease (PMSF). Os dados obtidos permitiram observar que na presença do 

inibidor de proteases, ocorreu uma perda de apenas 25 % da atividade da enzima 

B 

A 
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endoglucanase, enquanto que na ausência deste inibidor ocorreu uma perda de 50% desta 

atividade. No entanto, em relação à enzima xilanase, não foi observado efeito positivo ou 

negativo em relação ao uso do inibidor. 
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Figura 47 - Estabilidade do pH da enzima endoglucanase produzida por Aspergillus sp., na 

presença e ausência de PMSF, durante 24 horas de incubação. 
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Figura 48 - Estabilidade do pH da enzima xilanase produzida por Aspergillus sp., na presença 

e ausência de PMSF, durante 24 horas de incubação. 
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5.5 Aplicação do extrato bruto na hidrólise de biomassas lignocelulósicas 

 

 

 O processo de sacarificação enzimática a partir do extrato bruto produzido a partir de 

Aspergillus sp. em tortas de algodão e girassol in natura e após pré-tratamento ácido (7% de 

H2SO4 por 60 min, razão s/L 30 % à 120ºC ) estão apresentados na Figura 49 

.  

 

Figura 49 - Hidrólise dos resíduos lignocelulósicos, torta de girassol e algodão, utilizando o 

extrato enzimático produzido por Aspergillus sp., e o produto comercial Celluclast ® 

(*Unidades de Endoglucanase; **Unidades de Xilanase). 
 

 Os resultados obtidos durante o processo de hidrólise enzimática das tortas não 

tratadas foram satisfatórios, em função do teor de açúcares redutores liberados durante o 

processo. Ao comparar o processo de hidrólise, na torta de girassol, utilizando o produto 

comercial, com o extrato enzimático produzido pelo Aspergillus sp., observou-se um 

rendimento duas vezes superior, fato que comprova a eficiência da enzima produzida. Além 

de expressiva, a eficiência do extrato produzido sobre as tortas não tratadas constitui-se em 

uma atraente estratégia para diminuição de custos do processo de sacarificação, tendo em 

vista que a etapa de pré-tratamento ácido não se mostrou necessária. O pré-tratamento ácido é 

realizado com intuito de remover parte da hemicelulose, com a finalidade de aumentar a 

disponibilidade de ataque por enzimas celulolitícas. Diante disso, observou-se que a eficiência 

do extrato produzido sobre a hidrólise dos resíduos pré-tratados foi superior, quando 

comparado ao uso do produto comercial nas mesmas proporções de atividade 

endoglucanásica.  
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6 CONCLUSÕES 

 

O estudo realizado e seus dados obtidos permitiram concluir que: 

1- Apesar das enzimas celulases e xilanases serem comumente comercializadas, há 

necessidade de estudos voltados para sua produção a fim de torná-las mais acessíveis e 

com baixo custo. Sendo assim, este trabalho contribuiu de forma positiva na obtenção 

de dados científicos relevantes para o crescimento deste cenário.  

2- O uso de micro-organismos obtidos (isolados) de fontes não convencionais constituiu-

se em uma interessante etapa do trabalho por contribuir para o aumento da 

disponibilidade de novas culturas com potencial biotecnológico.  

3- A utilização de resíduos provenientes da extração lipídica de oleaginosas, oriundos da 

cadeia de produção do biodiesel, como fonte de carbono em processos de fermentação 

por fungos filamentosos se mostrou relevante para produção de celulases e xilanases, 

por agregar valor a co-produtos subutilizados, bem como pela sua eficiência quando 

utilizado como substratos em processos fermentativos. 

4- A utilização de modelos estatísticos aplicadas a estudos de produção de enzimas 

celulolíticas e xilanolíticas se mostrou eficiente por possibilitar a obtenção de 

resultados otimizados em processos fermentativos de forma confiável e rápida. 

5- O extrato enzimático obtido apresentou uma eficiente atuação quando utilizado em 

processos de hidrólise de biomassas lignocelulósicas, como tortas de algodão e 

girassol.  

6- A pesquisa realizada gerou perspectivas de novos estudos relacionados ao 

aproveitamento de resíduos da cadeia do biodiesel para a produção de bioetanol e 

hidrolases lignocelulolíticas por processos de baixo custo. 
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