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RESUMO

Nos  últimos  anos,  existe  um  crescente  interesse  na  obtenção  de  enzimas  fúngicas  para
utilização em processos industriais. Desta forma, a bioprospecção de micro-organismos com
potencial  enzimático  tem sido  alvo  de  diversos  estudos.  Dentre  as  enzimas  de  interesse
biotecnológico,  as  β-glicosidases  são  amplamente  estudadas  devido  a  suas  inúmeras
aplicações  econômicas,  como  nas  indústrias  de  papel  e  celulose,  de  ração  animal,  de
alimentos,  têxtil,  entre  outras.  Esse  trabalho teve  como objetivo  isolar  diversas  linhagens
fúngicas provenientes de solo de remanescentes de Floresta Ombrófila Mista (FOM), bem
como  avaliar  seu  potencial  de  produção de  -glicosidases.  Adicionalmente,  objetivou-se
investigar  os  efeitos  de  diversos  parâmetros  físico-químicos  sobre  a  produção  de  -
glicosidases  pela  linhagem  melhor  produtora,  empregando-se  a  casca  de  eucalipto  como
substrato alternativo. Ainda, as enzimas produzidas foram caracterizadas bioquimicamente.
Inicialmente, dois remanescentes representativos de FOM na região Centro-Sul do estado do
Paraná  foram selecionados:  o  Jardim Botânico  de  Faxinal  do  Céu e  o  Parque Salto  São
Francisco.  A  fim  de  elevar  os  níveis  de-glicosidases  produzidos  pela  linhagem
selecionada  previamente  como  melhor  produtora,  o  Delineamento  Plackett-Burman,  bem
como o Delineamento  Central  Composto  Rotacional  (DCCR) aplicável  à  Metodologia  de
Superfície de Resposta (MRS) foram empregados como ferramentas estatísticas. Dentre as 67
linhagens isoladas a partir dos dois fragmentos de FOM, uma linhagem de Aspergillus flavus
foi a que apresentou os melhores níveis de produção de -glicosidases, quando cultivada em
presença  de  casca  de  eucalipto.  Níveis  máximos  de  produção  foram atingidos  quando  a
concentração do substrato correspondeu a 2,0%, o pH de cultivo  foi  ajustado para 5,5,  o
tempo  de  cultivo  foi  de  10  dias  e  a  velocidade  de  agitação  utilizada  de  100  rpm,
correspondendo a uma produção de 4,16 U mL-1.  As -glicosidases produzidas foram mais
ativas a 5,5 °C, em pH 4,5, mostrando-se bastante estáveis a 50 °C e em pH 6,0. Ao avaliar o
efeito de diversas substâncias sobre a atividade das  -glicosidases produzidas, as enzimas
foram pronunciadamente ativadas pelo β-mercaptoetanol e NH4+, na concentração de 10 mM,
bem como pelo íon Ca+2, a 2 mM. Entretanto, estas enzimas foram fortemente inibidas pelo
detergente SDS, EDTA e pelos íons Na+, Mn+2 e  Hg+. A casca de eucalipto mostrou-se um
substrato promissor para produção de  -glicosidases,  por ser um resíduo de baixo custo,
produzido em grandes quantidades. O presente estudo fornece importantes subsídios, capazes
de estimular a conservação, bem como a exploração racional da FOM, uma importante fonte
de recursos genéticos e bioquímicos até então pouco explorada. 

Palavras-chave:  Enzimas  celulolíticas,  isolamento,  metodologia  de  superfície  de  resposta,

casca de eucalipto.



ABSTRACT

In  recent  years  the  growing  interest  in  obtaining  fungal  enzymes  in

industrial processes. The bioprospection of microorganisms with potential

enzymatic has been the subject of several studies. Among the enzymes of

biotechnological interest, β-glucosidases, are widely studied due to their

numerous economic applications, such as in the pulp and paper, animal feed,

food and textile industries, among others. The objective of this work was

to isolate several fungal strains, as well as to evaluate their potential

for β-glycosidases production. Filamentous fungi were isolated from the

soil of the Botanical Garden of Faxinal do Céu and Salto São Francisco

Park, both areas of the Mixed Ombrophylous Forest, located in the Center-

South region of the state of Paraná. In addition, the objective of this

study was to investigate the effects of several physicochemical parameters

on the production of β-glucosidases by the best selected strain line,

using eucalyptus peel as an alternative substrate. In addition, the enzymes

produced were biochemically characterized. During the optimization process

of the β-glucosidases production, the Rotational Compound Central Design

applicable to the Response Surface Methodology was used as a statistical

tool. Among the 67 strains isolated from two distinct FOM fragments, the

fungus Aspergillus flavus was the one that presented the best levels of β-

glucosidic enzyme production when cultivated in the presence of eucalyptus

bark.  Maximum  production  levels  were  reached  when  the  substrate

concentration was of 2.0% of substrate, culture pH of 5.5, culture time of

10 days and agitation of 100 rpm, corresponding to a yield of 5.20 U ML-1.

The β-glucosides produced were more active at 5.5 ° C, pH 4.5, remaining

stable  at  50  ° C  and  pH  6.0.  When  evaluating  the  effect  of  several

substances on β-glucosidases activity, the enzyme was notably activated by

10 mM β-mercaptoethanol followed by NH 4 Cl and CaCl 2, but considerably

inhibited in the presence of the detergent SDS and EDTA. The eucalyptus

bark  proved  to  be  a  promising  substrate  for  the  production  of  β-

glucosidases as a low-cost residue produced in large quantities. The fungus

Aspergillus flavus showed potential for the production of these enzymes,

which have desirable properties for certain industrial applications.

Keywords: Cellulolytic enzymes, isolation, response surface methodology, eucalyptus bark.
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1. INTRODUÇÃO

O Brasil abriga a maior biodiversidade do mundo, destacando-se, dentre as fontes dessa

biodiversidade,  a  segunda  maior  floresta  tropical  da  América  do  Sul,  a  Mata  Atlântica.

Criticamente  fragmentada,  a  Mata  Atlântica  é  hoje  considerada  um  dos  35  hotspot de

biodiversidade do planeta, sendo uma área prioritária para a conservação. No estado do Paraná, a

Floresta Ombrófila Mista (FOM), uma unidade fitogeográfica representativa da Mata Atlântica,

tem chamado atenção de estudos conservacionistas, por ser a única floresta a abrigar a conífera

Araucaria  angustifolia,  ameaçada  de  extinção. Neste  contexto,  uma  das  formas  de  fornecer

subsídios para a conservação de locais  como a FOM é por meio da realização de estudos de

bioprospecção. Esta pode ser definida como uma das maneiras de atribuir valor à biodiversidade e

extrair produtos da natureza de maneira sustentável, além de promover novas descobertas, para a

compreensão do funcionamento dos mais variados ecossistemas.

 Os  estudos de bioprospecção com micro-organismos do solo vem sendo cada vez mais

utilizados para obtenção de bioprodutos de interesse industrial. Particularmente, os estudos com

fungos filamentosos do solo para a produção  de diversas enzimas  têm se mostrado promissores

nesse  campo,  devido  à  fácil manipulação  e  cultivo desses  micro-organismos,  além  de  sua

excelente produção enzimática.

A  utilização  de  enzimas  no  setor  biotecnológico  vem  crescendo  consideravelmente,

devido ao amplo emprego e aos benefícios que estas oferecem. Entre as enzimas de interesse, as β-

glicosidases,  juntamente  com  outras  celulases,  têm  sido  intensamente  investigadas.  Esses

catalizadores  estão envolvidos  na degradação da biomassa  lignocelulósica,  a qual  requer  ação

sinergística de um grupo de celulases que atuam nas ligações β-1,4 da celulose, promovendo sua

hidrólise e liberação de glicose. 

Porém,  a  produção  de  enzimas  celulolíticas  microbianas  ainda  apresenta  um  custo

elevado.  A  fim de  contornar  esse  problema,  é  importante  realizar  a  busca  por  novos  micro-

organismos produtores dessas enzimas,  além de avaliar  o emprego de resíduos agroindustriais

como substratos  nos  processos  de  produção,  no  intuito  de reduzir  seus  custos,  bem como os

impactos ambientais causados pela disposição inadequada destes materiais.
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Nesse sentido, a casca de eucalipto torna-se um substrato interessante para produção de

celulases. Apesar de ser um resíduo abundante no Brasil devido à alta produção de papel e 
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celulose, esse material é pouco explorado, apresentando baixo valor agregado. Em adição, estudos

relacionados  à utilização  da  casca de  eucalipto  como substrato  para  produção  de  enzimas

celulolíticas a partir de fungos filamentos ainda são inexistentes.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Por meio da exploração de fungos filamentosos presentes em remanescentes de FOM,

objetivou-se encontrar  uma linhagem potencialmente produtora de  -glicosidases.  Além disso,

objetivou-se desenvolver  um processo de produção dessas  enzimas  a  baixo  custo,  além de se

inferir possíveis aplicações industriais para as enzimas produzidas.

.

2.2 Objetivos Específicos

- Isolar fungos filamentosos a partir de remanescentes de FOM da região Centro-Sul do estado do

Paraná;

- Bioprospectar linhagens fúngicas produtoras de celulases, por meio da realização de testes em

placa;

- Avaliar o potencial das linhagens fúngicas em produzir -glicosidases, empregando-se a casca

de eucalipto como substrato;

- Verificar quais são os fatores que mais influenciam a produção de -glicosidases pela melhor

linhagem produtora, previamente selecionada, por meio do emprego do Delineamento Plackett-

Burman;

-  Estabelecer  os  parâmetros  ótimos  para  a  produção de  -glicosidases pela  melhor  linhagem

produtora,  empregando-se  o  Delineamento  Central  Composto  Rotacional  (DCCR)  e  da

Metodologia de Superfície de Resposta (MSR);

- Estabelecer os parâmetros ótimos de reação (pH e temperatura), bem como a estabilidade destas

enzimas frente a diferentes temperaturas e valores de pH;

-  Avaliar  o  efeito  de  íons  metálicos  e  de  outras  substâncias  sobre  a  atividade  das  enzimas

produzidas.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1 A Mata Atlântica e a Floresta Ombrófila Mista

A Mata Atlântica representa o bioma com a maior diversidade biológica do mundo, sendo

também uma das florestas tropicais mais ameaçadas no planeta, explorada por mais de 500 anos

(FUNDAÇÃO  SOS  MATA  ATLÂNTICA,  2010;  EISENLOHR et  al.,  2015).  Considerada  a

segunda  maior floresta tropical  da América do Sul, a Mata Atlântica ocorre ao longo da costa

brasileira, do leste do Paraguai e nordeste da Argentina, cobrindo uma área com alta variabilidade

climática (BERGAMIN et al., 2015). 

No Brasil, essa floresta está presente em 17 estados, nas  regiões  Sul,

Sudeste, Centro-oeste e Nordeste. Esse bioma  heterogêneo é composto por  uma  diversidade de

formações  florestais,  como  a  Mata  Estacional  Semidecidual  e  Estacional  Decidual,  Floresta

Ombrófila  Densa,  Floresta  Ombrófila  Mista  (Mata de Araucárias),  Floresta  Ombrófila Aberta,

manguezais, restingas e campos de altitude (MMA, 2010).

Por  estar  criticamente  fragmentada  e  apresentar  várias  espécies

endêmicas,  muitas  em  extinção,  a Mata  Atlântica é  considerada  um  dos  35

hotspost de biodiversidade do planeta, com prioridade para conservação (ZACHOS

e  HABEL, 2011).  Estima-se que este bioma abrigue cerca de 1.664 espécies de fungos (100

endêmicas),  1.545  de  algas  (22  endêmicas),  1.333  de  briófitas  (189  endêmicas),  834  de

samambaias e liquens (321 endêmicas) e aproximadamente 1.379 espécies de plantas (FORZZA et

al., 2012).

O Estado do Paraná se destaca dentre as áreas mais críticas de fragmentação das florestas

nativas,  constituindo apenas 2,5% da superfície brasileira.  O estado detém em seu território a

grande  maioria  das  principais  unidades  fitogeográficas  da  Mata  Atlântica,  sendo  a  Floresta

Ombrófila Mista (FOM) um dos principais tipos de vegetação. Originalmente, 83% da superfície

deste estado era coberta por florestas, restando, atualmente, apenas 9,85% de sua área original

(RODERJAN et al., 2002).
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 A  região  de  Guarapuava  apresenta  atualmente  a  maior  cobertura  vegetal  do  estado

(15,2%), destacando-se a FOM como principal  tipo de vegetação  (CORDEIRO, 2010).  Esta é

reconhecida por ser a única floresta a abrigar a Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, conífera

conhecida como Pinheiro do Paraná (NARVAES, 2005). No entanto, a maior parte do que ainda

existe são fragmentos fortemente impactados e pouco representativos da floresta original. Apesar

de  protegida  por  lei,  a  FOM  ainda  é  bastante  explorada  para  a  extração  de  madeira

(MARTINELLI; MORAES, 2013).

Dessa forma,  justifica-se a  necessidade de  condução de  estudos sobre  a  biodiversidade

existente em remanescentes da FOM. Nesse contexto, os estudos de bioprospecção surgem como

uma alternativa interessante, os quais podem fornecer subsídios, a fim de promover a conservação

desses ambientes.  

3.2 Bioprospecção

O Brasil representa um dos países com a maior diversidade de vida do planeta, com grande

potencial para exploração. Por esta razão, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio

Ambiente  e  o  Desenvolvimento  (ECO  92),  a  exploração  sustentável  da  biodiversidade  foi

estabelecida pela Bioprospecção.

O Código de Conduta sobre Prospecção Biológica, elaborado pelo Fundo Brasileiro para a

Biodiversidade – FUNBIO1 acrescenta na definição da Convenção sobre Diversidade Biológica

(CDB) o  termo  diversidade  genética  como  parte  integrante  da  biodiversidade.  Assim,  para  o

FUNBIO, a diversidade biológica pode ser definida como:

“A variedade de organismos vivos de todas  as  origens,  compreendendo os
ecossistemas  terrestres,  marinhos  e  outros  ecossistemas  aquáticos  e  os
complexos ecológicos de que fazem parte, bem como a diversidade genética, a
diversidade de espécies e de ecossistemas.” (CDB, 2000).

De  acordo  com  a  CDB,  os  estados  têm  responsabilidades  sobre  os  recursos  da

biodiversidade,  como  sua  preservação  e  uso  sustentável  (UNEP,  2013),  incluindo-se  a

possibilidade de sua exploração, para fins biotecnológicos. De acordo com Saccaro Júnior (2011),

a bioprospecção é uma das maneiras de atribuir valor à biodiversidade, podendo ser definida como
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“a busca sistemática por organismos, genes, enzimas, compostos, processos e partes provenientes

de seres vivos em geral, que possam ter um potencial econômico”.

Para Primack e Rodrigues (2001), o  valor da diversidade bio1ógica é conferido pela sua

história evolucionária e funções ecológicas, independente de valor monetário, e também por ser

essencial para a sobrevivência humana. Para a Biologia da Conservação, “só se preserva o que se

conhece”. Dessa forma, os estudos de bioprospecção vêm auxiliando no sentido natural, social e

econômico,  proporcionando  novas  descobertas,  as  quais  possibilitam  a  compreensão  do

funcionamento dos mais variados ecossistemas.

Estima-se que, no Brasil, sejam descritas cerca de 200 mil espécies de plantas, animais e

micro-organismos e  apesar  de sua importância,  estudos relacionados  à  microbiota  associada a

plantas, água, solos, insetos e outros animais são ainda incipientes (CARDOSO et al. 2013). 

Nos  últimos  anos,  alguns  estudos  relacionados  à bioprospecção  de fungos  de solo

produtores  de  enzimas  celulolíticas  têm  se  mostrado  promissores,  podendo  ser  destacados  a

avaliação da atividade da celulase de fungos isolados do solo da Estação Ecológica Juréia-Itatins,

em São Paulo (RUEGER et al., 2004); o isolamento e a seleção de fungos filamentosos do solo de

sistemas agroflorestais para produção de enzimas hidrolíticas no estado de Pernambuco (SILVA et

al., 2011); a triagem, identificação e isolamento de fungos com capacidade celulolítica de solos de

Chittoor District, na Índia (REDDY et al., 2014) e a avaliação do potencial celulolítico de fungos

isolados  de solo argentino (NERCESSIAN, 2015). Esses estudos ressaltam a importância de se

explorar novos ambientes, a fim de encontrar micro-organismos com maior potencial celulolítico e

que apresentem celulases com propriedades mais adequadas às aplicações industriais.  

3.3 Celulose e Celulases

A celulose é o componente orgânico mais abundante e renovável na natureza. Sua forma

mais  pura  pode  ser  encontrada  no  algodão,  enquanto  que  nos  outros  vegetais  a  celulose  é

encontrada em associação a outros polissacarídeos, como pectina, lignina e hemicelulose, além de

também ser encontrada em certas algas e fungos. 

A estrutura desse polímero linear ou fibroso consiste de 8.000 a 12.000 unidades de glicose

unidas por ligações glicosídicas do tipo β-1,4, sendo que a menor unidade repetitiva é a celobiose

(TURNER  et  al.,  2007;  MORAIS,  2016).  A  celulose  é  organizada  em  domínios  cristalinos,
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compreendendo regiões  de microfibrilas  altamente compactadas  e amorfas,  bem como regiões

menos ordenadas, com microfibrilas espaçadas. Essas estruturas cristalinas impedem a passagem

de moléculas de água e enzimas. Porém, nas regiões menos ordenadas, falhas nas fibras permitem

o acesso de moléculas e o ataque enzimático (LYND et al., 2002). 

As celulases compreendem um complexo enzimático capaz de atuar em sinergia sobre os

materiais celulósicos, promovendo sua hidrólise e a liberação final de glicose (CHANDEL et al.,

2012). 

De acordo com seu local de atuação no substrato celulósico, as enzimas celulolíticas são

classificadas em três principais grupos (Figura 1): a) Endoglucanases (EGases)  (EC 3.2.1.4), as

quais  clivam  aleatoriamente  as  ligações  glicosídicas  β-1,4  da  celulose;  b)  Exoglucanases

(ExGases) ou  celobiohidrolases tipos I e II (CBH) (EC 3.2.1.91), as quais produzem celobiose,

atuando sobre as extremidades redutoras (tipo I) e não redutoras (tipo II) das cadeias de glicose e

c) β-glicosidases (βGases)  (EC 3.2.1.21),  que hidrolisam oligossacarídeos solúveis e celobiose

originados  pela  ação  das  duas  primeiras  enzimas,  liberando  glicose  (SWEENEY;  XU,  2012;

KUMAR e MURTHY, 2013). 

Figura 1. Figura esquemática da ação das diferentes celulases sobre a celulose. 
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Fonte: Adaptado de Kumar e Murthy (2013).

As β-glicosidases são consideradas enzimas imprescindíveis para conversão da celulose,

uma vez que, além de hidrolisar celo-oligosacarídeos e celobiose em glicose, o grande produto de

interesse, regulam a atividade de endoglucanases e exoglucanases, eliminando o efeito inibitório

da celobiose sobre essas enzimas (SØRENSEN et al., 2013; SINGHANIA et al., 2013).

Diversos  fatores  podem  afetar  a  hidrólise  enzimática  da  celulose, como  o  pH,  a

temperatura,  entre  outros.  O  substrato  celulósico  também  exerce  grande  influência  sobre  a

hidrólise,  especialmente  por  interferir  na  acessibilidade  da  enzima  e  por  meio  de suas

características físicas e químicas, tais como o grau de polimerização, a cristalinidade, o conteúdo
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de umidade, a área superficial disponível e o conteúdo de lignina (LAUREANO-PERES et al.,

2005).

As celulases têm papel importante no setor industrial, substituindo gradualmente o processo

químico, por apresentarem vantagens como menor impacto ambiental sem geração de resíduos

lançados no ambiente,  atuação em condições moderadas de reação, além de não danificarem os

equipamentos (WEN et al.,  2004). Porém, são relativamente onerosas.  Nesse sentido,  diversas

estratégias podem ser adotadas, a fim de reduzir os custos implicados, tais como a produção de

enzimas  com maior  estabilidade  para  processos  específicos;  a  adição  de  uma  etapa  prévia  à

hidrólise, que envolve o pré-tratamento dos substratos empregados e o emprego de substratos de

baixo custo, como os resíduos agroindustriais (ZANG et al., 2006). 

3.4 Resíduos agroindustriais

A biomassa lignocelulósica está entre os recursos naturais mais abundantes. Estima-se que

as plantas produzam cerca de 180 bilhões de toneladas de celulose por ano, podendo ser utilizada

como matéria-prima em processos de forma sustentável (HAN et al., 2012 ﾧ ; BANSAL et al.,

2013). Os resíduos agroindustriais constituem uma abundante fonte de biomassa lignocelulósica,

sendo  gerados  continuadamente  em  grandes  proporções  pelos  setores  agrícolas  e  industriais

(BHATIA et al., 2012).

Devido  à  expansão  das  atividades  desses  setores  no  Brasil,  a  quantidade  de  resíduos

agroindustriais  tem  aumentado  consideravelmente  ao  longo  dos  anos,  despertando  uma

preocupação no que se refere ao destino e tratamento adequado desses materiais, a fim de reduzir

o impacto  causado no ambiente,  em decorrência  de sua deposição inadequada (PNRS 2012).

Quando manejados erroneamente, esses resíduos podem aumentar o potencial de poluição do solo

e  recursos  hídricos,  além  do  fato  de  se  desperdiçar  materiais  valorosos  que  poderiam  ser

bioconvertidos em produtos com maior valor agregado (SÁNCHEZ, 2009; ROSA 2011). 

Questões  ambientais  têm promovido  o  interesse  em estudos  que  promovam o destino

ambientalmente correto  desses resíduos agroindustriais, como o desenvolvimento de processos

que empreguem esses resíduos como substrato para  a  produção de enzimas celulolíticas ou, a

partir  de  sua  hidrólise,  para  a  obtenção  de  açúcares  fermentescíveis  ou  outros  produtos  de

interesse biotecnológico, conferindo um alto valor agregado a esses materiais (SANCHÉS, 2009;

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.12022/full;jsessionid=09061FB808B1770BA88E36E391069ABA.f01t02?wol1URL=/doi/10.1111/gcbb.12022/full&regionCode=US-OR&identityKey=06797fcd-d734-4776-939e-643fadc7fed1&usg=ALkJrhiE3nuTr7g_8Ob9SwrpniHEnR24Sg#gcbb12022-bib-0010
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KOJIMA et al.,  2013). Porém, ainda se faz necessário o desenvolvimento de tecnologias que

permitam a hidrólise da celulose de uma forma mais eficiente, fornecendo oportunidades para as

empresas  na  área  de  desenvolvimento  de  enzimas,  principalmente  celulases  e  hemicelulases

(GOLDBECK et al., 2013). 

O emprego de resíduos agroindustriais no processo de produção de enzimas celulolíticas é

uma alternativa atrativa, uma vez que é possível se obter celulases a baixo custo, de forma que

possam ser extensivamente empregadas nas indústrias alimentícias, têxteis, de papel e celulose,

melhorando  a  qualidade  dos  produtos.  Além disso,  é  possível  minimizar  a  contaminação  do

ambiente, além de conferir um valor agregado maior a esses materiais (FARINAS, 2008). 

Dentre os resíduos agroindustriais gerados em grandes quantidades pelo Brasil, que ainda

não apresentam uma destinação mais apropriada e que ainda não foram explorados para este fim,

encontra-se a casca de eucalipto. 

3.5 Casca de eucalipto como resíduo industrial

O eucalipto (Eucalyptus spp.) tem sua origem na Austrália, Indonésia e Ilhas Oceânicas.

Pertencente à família Myrtaceae, apresenta ampla capacidade de adaptação climática,  o que lhe

permite crescer  em diversas regiões.  O eucalipto é um dos gêneros de planta mais cultivado no

mundo, particularmente em regiões tropicais e subtropicais  (BROOKER, 2000; MIGUEL et al.,

2016).  Devido ao  seu rápido crescimento  e  grande capacidade  de adaptação, é  um dos  tipos

arbóreos mais plantados para o uso de sua madeira pelas indústrias (MORA e GARCIA, 2000).

No setor econômico, a madeira do eucalipto é a mais utilizada para a

obtenção de celulose e produção de papel (MORAIS et al., 2016). Em relação a

essa produção, o Brasil ocupa destaque como o maior produtor mundial de celulose. Já

em relação ao papel, o Brasil é o nono maior produtor (BRACELPA, 2015).

Nos processos de produção de celulose, a madeira geralmente é descascada, visto que em

sua presença uma maior quantidade de reagentes é necessária. Ainda, as cascas elevam o teor de

sujidades na polpa, tornando mais difícil a lavagem e a peneiração (DIAS; SIMONELLI, 2013).

De acordo com Foelkem (2010), para cada mil toneladas de celulose produzida, aproximadamente

150 toneladas de cascas secas são geradas como resíduos.
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As cascas das árvores dos eucaliptos são constituídas por celulose, hemiceluloses, lignina,

além de ceras, pectinas, álcoois, óleos, flavonóides, gomas, resinas e suberina (FOELKEM, 2010).

Apesar da casca de eucalipto ser um resíduo abundante devido à elevada produção de celulose e

apresentar  uma rica composição,  suas aplicações  ainda são poucas e  de baixo valor agregado

(VIEIRA, 2011). Atualmente, este material vem sendo utilizado no preparo para plantio, adubo,

produção de briquetes (lenha ecológica) e na obtenção de óleos essenciais. Apesar desses aspectos

favoráveis, a possibilidade de prejuízos causados ao solo e, por consequência, a sua microbiota,

tem sido sugerida, em decorrência do acúmulo de material orgânico não decomposto sobre o solo

e  da  presença  de  substâncias  inibitórias  que  comprometem  o  crescimento  microbiano,

proporcionando um efeito alelopático (REIGOSA et al., 1998; SOUTO et al., 2001; DUARTE et

al.,  2012).  Particularmente em relação à  utilização da casca de eucalipto como substrato para

produção de enzimas celulolíticas, os estudos ainda são inexistentes.

3.6 Produção de β-glicosidases microbianas

Os micro-organismos  estão  envolvidos  na  decomposição  da  biomassa  celulósica  do

ambiente,  sendo,  desta  maneira,  considerados  ótimos  produtores  de  celulases.  Os  processos

fermentativos  são  amplamente  empregados  para  produção  de  enzimas.  Dentre  as  fontes

disponíveis,  as  de  origem  microbiana  são  as  principais,  por  apresentarem  vantagens  de

manipulação e produção. Dentre os micro-organismos, os fungos filamentosos apresentam grande

potencial para produção de enzimas úteis,  devido sua facilidade de cultivo e a capacidade de

secretar enzimas diretamente no meio onde se desenvolve (STROPARO et al., 2012). 

Para  essa  finalidade,  os  dois  tipos  de  fermentação  comumente  utilizados  são  a

fermentação  submersa  (FSm)  e  a  fermentação  no estado  sólido  (FES).  A escolha  do  tipo  de

processo  dependerá  do  objetivo  do  trabalho.  No  entanto,  a  obtenção  de  enzimas  em  escala

industrial se faz majoritariamente por FSm, a qual apresenta diversas vantagens em relação a FES.

A FSm consiste no cultivo de micro-organismos selecionados (bactérias e fungos) em frascos

fechados  em  escala  laboratorial,  contendo  grande  volume  de  água  e  altas  concentrações  de

nutrientes  dissolvidos;  já  em escala  industrial,  a  FSm ocorre  em grandes  fermentadores,  com

volumes de até 1.000 metros cúbicos (RENGE et al., 2012).
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Nesse  tipo  de  processo,  os  parâmetros  físico-químicos  são  facilmente  controlados,

devido ao alto teor de água, e também existe a facilidade de recuperação das enzimas por meio da

filtração  a  vácuo.  No  entanto,  algumas  desvantagens  são  existentes,  tais  como  uma  maior

probabilidade  de  contaminação  e  geração  de  resíduos  devido  à  grande  quantidade  de  água

utilizada  (CASTRO;  PEREREIRA  JR.,  2010).  Diversos  estudos  visam aprimorar  a  produção

enzimática por meio da FSm, uma vez que esta pode ser aplicada industrialmente. 

O processo FES se diferencia da FSm, pois implica no cultivo de micro-organismos no

substrato sólido como fonte direta para a obtenção de enzimas, na ausência de água livre (RENGE

et al., 2012; BARRIOS-GONZALEZ 2012 ﾧ ). Na maioria das vezes, os substratos escolhidos

dependem do custo e disponibilidade.

As  vantagens  apresentadas  pela  FES  se  devem à  relativa  facilidade  de  cultivo  e  a

homogeneidade do meio.  Segundo Simeng Zhou ﾧ  et al. (2015), esse processo fermentativo se

mostra eficiente para produção de enzimas lignocelulolíticas, pois a FES simula o habitat natural

para o crescimento fúngico, favorecendo a secreção das enzimas. No caso, a disponibilidade do

material  lignocelulósico  próximo ao micélio  fúngico estabelece  condições  favoráveis  para seu

crescimento. 

Porém, a FES também apresenta limitações,  relacionadas  à dificuldade de dissipar o

calor gerado pelo crescimento microbiano, de controlar a heterogeneidade do meio de cultura e

parâmetros, tais como a temperatura, a aeração, a agitação e o pH (PALMA, 2003; SINGHANIA

et al. 2009). 

A produção enzimática é influenciada por diversos parâmetros, incluindo a natureza do

substrato celulósico, o pH do meio, disponibilidade de nutrientes, suplementação com indutores,

temperatura de fermentação, entre outros (SINGHANIA et al., 2010). Esses fatores podem tanto

induzir,  quanto  inibir  o  processo  enzimático.  A Tabela  1  apresenta  alguns  micro-organismos

produtores de β-glicosidases, os substratos empregados e os tipos de fermentação empregados. As

diferenças na quantidade de enzimas produzidas por cada um dos isolados sugerem

que a  taxa  de  produção  depende  da  genética, características  dos  micro-

organismos, bem como das condições de fermentação estabelecidas (GAUTAM et al.,

2010).

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhou%20S[auth]&usg=ALkJrhjt6EkkeW3J5v-fNoVL5bv3CN3tGw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4621447/&usg=ALkJrhighcf4loSzKGRjpjGCnCi11I8Svw#b2
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Tabela  1.  Fungos  filamentosos  produtores  da  enzima  β-glicosidase,  níveis  de  produção  e  diferentes  tipos  de

fermentação utilizados

Fungo
     Fermenta
ção Substrato

empregado
Produção

enzimática Referencias
Aspergillus niger FSm Palha de arroz 100,0U/L Kang et al. (2004)

Fomes sclerodermeus FSm Farelo de soja 31,0U/L Papinutti e Forchiassin (2007)
Penicillium

janthinellum FES Farelo de trigo 6,8 U/g Singhvi et al. (2011)

Trichoderma reesei FSm Farelo de trigo 4,5 U/L Sukumaran et al. (2009)

Monoascus purpureus FES Farelo de soja 1,1 U/g Daroit et al. (2007)

A. niger FSm Farelo de trigo 21,4 U/L Sukumaran et al. (2009)
Penicillium

echinulatm FES Bagaço de cana 0,2 U/g Camassola e Dillon (2009)
Humicola grisea var.

thermoidea FES

Bagaço de cana

pré-tratado 0,7 U/g De Paula et al. (1999)
Penicillium

funiculosum FES Bagaço de cana 1,8 U/g Castro e Pereira (2010)

Aspergillus terréus FSm Palha de milho 128 U/L Gao et al. (2008)

A. niger FES Farelo de milho 62,3 U/g Pirota et al. (2015)

3.7 Aplicações industriais das β-glicosidases 

A utilização de enzimas no setor biotecnológico vem crescendo consideravelmente, devido

ao amplo emprego e benéficos que estas oferecem. Por esta razão, as β-glicosidases juntamente

com outras celulases têm sido intensamente investigadas (CELIK et al., 2016).  Estima-se que o

mercado mundial das celulases gire em torno de U$ 400 milhões por ano. No entanto, apesar do

enorme  potencial,  o  principal  desafio  ainda  é  custo  elevado  de  obtenção  dessas  enzimas

(SHARMA et al., 2015).

A biomassa lignocelulósica como os resíduos agrícolas,  os florestais,  os de papel  e os

industriais, pode ser utilizada como fonte alternativa para a produção de etanol, em substituição às

matérias-primas convencionais (KOJIMA et al., 2013). Nesse sentido, as -glicosidases têm sido

aplicadas  na  produção  de  combustíveis  como  o  etanol,  a  partir  destas  fontes  renováveis

(FALKOSKI et al.,2013). 
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As  β-glicosidases  são  também  aplicadas  na  indústria  alimentícia  no  processo  de

aromatização, liberando substâncias aromatizantes em vinhos, sumos de fruta e chás, tais como

aqueles obtidos a partir de  damasco,  mamão, maçã  e  pêssego (SPAGNA et al.,  1998; TATE e

REYNOLDS, 2006; CELIK et al., 2016). Em adição, essas enzimas são empregadas nas indústrias

de processamento de algodão, na reciclagem de papel, e como aditivos na ração animal (YANO et

al., 2012). 

Ainda,  as  celulases  são  empregadas  na  extração  de  óleos,  pigmentos,  essências  e

alcaloides, no desenvolvimento de produtos dermatológicos e como adjuvantes nos processos de

obtenção do malte para a fabricação da cerveja (ZOOPAS et al.,  2013).  Além das reações de

clivagem,  as β-glicosidases podem realizar,  sob determinadas  condições,  a síntese de ligações

glicosídicas  por  hidrólise  reversa  ou transglicosilação.  Devido a  esta  atividade,  estas  enzimas

podem também ser utilizadas para síntese de oligossacarídeos e de glicoconjugados (BHATIA et

al., 2002).

3.8 Aspergillus flavus

Fungos filamentosos do gênero Aspergillus são frequentemente encontrados em ambientes

terrestres, isolados no solo ou associados aos restos de plantas (CARROLL e WICKLOW, 1992).

Descrito pelo botânico Pier Antonio Micheli em 1929, esse gênero representa um anamorfo de

ascomicetos  pertencente à ordem Eurotiales,  caracterizado pela produção de esporos assexuais

(KLICH e PITT, 1988). 

 A fácil identificação do gênero se deve às características do conidióforo. No entanto, a

identificação das espécies é complexa, geralmente baseada em suas características morfológicas,

genéticas e bioquímicas (RODRIGUES et al., 2007).

As espécies pertencentes ao gênero Aspergillus possuem grande importância econômica,

sendo utilizadas em diversos processos industriais, incluindo os setores alimentício, de bebidas,

farmacêutico e na produção de enzimas (BAKER e BENNETH, 2008). Dois dos mais importantes

produtos  industriais  produzidos  por  espécies  de  Aspergillus são  a  amilase  e  o  ácido  cítrico

(ABARCA et al., 2004).

Algumas  espécies  desse  gênero  são  capazes  de  secretar  micotoxinas.  Entretanto,  o

potencial  de  produção  de  micotoxinas  entre  as  espécies  de  Aspergillus é  bastante  variado

(VAAMONDE et al., 2003). As condições de cultivo podem influenciar a produção das toxinas.
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Os  fungos  apresentam  uma  atividade  de  água  e  temperatura  máxima  e  mínima  para  seu

crescimento, sendo estes valores divergentes em relação à produção de micotoxinas. Dessa forma,

o simples  isolamento  e  a  confirmação de fungos micotoxigênicos  não indicam a presença  de

micotoxinas (PARK e BULLERMEN, 1983). Ainda, estima-se que 33 espécies do gênero são

responsáveis  por  infecções  e  alergias,  entre  as  mais  citadas  estão  Aspergillus  fumigatus,

Aspergillus flavus, Aspergillus terreus e Aspergillus niger (HOPE et al., 2005). 

A espécie  A. flavus foi  descrita pela primeira vez por Link em 1809. Embora esteja

geograficamente distribuído em todo mundo, o fungo A. flavus é mais comumente encontrado em

regiões  de  clima  subtropical  e  temperado  quente  (AMAIKE e  KELLER,  2011).  Essa  espécie

fúngica caracteriza-se por ter o conidióforo com haste longa e grossa (Figura 2). 

Figura  2.  Aspectos  morfológicos  de  A.  flavus.  (A)  Crescimento  do  fungo  na  superfície  de  um grão  de  sorgo,
observando suas  estruturas  em desenvolvimento (bar  =  122  m).  (B)  Propágulos  fúngicos  (bar  = 113  m).  (C)
Detalhe de uma parte da colônia vista sob microscopia óptica (bar = 17 m). (D) Conidióforo jovem e maduro de cor
hialina (bar = 22 m). (E) Células conidiogênicas (cc) ligadas a célula ampuliforme (ca) (bar = 10 m). (F) conídios
(com) (bar = 6 m). 

Fonte:  Rezende

(2010). 

A

última  célula  do

conidióforo

possui  um

formato

ampuliforme,  no

qual  dezenas  de

fiálides uni ou bisseriadas emergem para a produção de conídios (Fig. 2C, D, E). Quando jovem,

esta célula ampuliforme que sustenta as filálides é globosa, de cor clara e não pulverulenta (Fig.

2E).  Os conídios  esféricos  (Fig.  2E,  F),  amerosseptados  e  hialinos  são produzidos  em cadeia

(MARTINS, 2005). O estágio sexual de A. flavus foi classificado como Petromyces flavus (HORN

e MOORE 2009). 
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3.9 Ferramentas estatísticas empregadas nos processos de produção de celulases

3.9.1 Plackett-Burman

O  uso  do  método  proposto  por  Plackett  e  Burman  (1946)  permite  planejamentos

experimentais  eficientes  para  estimar  todos  os  efeitos  principais  com variância  mínima.  Essa

ferramenta é frequentemente utilizada em experimentos que envolvem uma grande quantidade de

variáveis a serem exploradas em um processo de otimização de fatores (REDDY et al., 2008). As

matrizes de Plackett-Burman consistem de planejamentos fatoriais de níveis para estudar K=N-1

variáveis em N ensaios. Cada variável assume uma configuração de níveis (-1), (+1) e o nível

intermediário (0), o qual é aplicado para ensaios múltiplos de 4 (SILVA FILHO, 2013).

O delineamento Plackett-Burman tem se tornado um processo essencial na condução de

experimentos laboratoriais ou industriais. Nesse sentido, diversas áreas têm empregado este tipo

de delineamento, incluindo a Microbiologia, no sentido de avaliar o efeito da composição de meio

de cultivos sobre os mais variados processos, inclusive os enzimáticos.

A fim de otimizar as condições de produção de β-glicosidases pelo fungo filamentoso

Aspergillus  awamori 2B.361U2,  Silva  et  al.  (2015)  adotaram  o  delineamento  experimental

Plackett-Burman.  No  respectivo  estudo,  o  efeito  de  fontes  de  nitrogênio  sobre  a  produção

enzimática foi avaliado, constatando-se um efeito significativo positivo exercido pelo extrato de

levedura e pelo nitrato de sódio. 

Lima  (2014)  selecionou  os  componentes  do  meio  para  a  produção  de  tanase  por

Aspergillus  sp., utilizando  o  delineamento  Plackett-Burman.  Para  tal,  tempo,  temperatura,

umidade,  pH,  ácido  tânico,  extrato  de  levedura,  ureia,  glicose,  amido,  sulfato  de  manganês

(MnSO4) e fosfato de potássio monobásico  (KH2PO4)  foram as variáveis  consideradas.  Como

resultado, os fatores significativos para a produção enzimática foram umidade 70%, 3,5% de ácido

tânico, 34 °C, correspondendo a uma atividade máxima de 41,64 U mL-1. 

Em adição, Li et al. (2010) empregaram este mesmo delineamento para a otimização do

meio  de  cultura  para  a  produção  de  antibiótico  por  Streptomyces  lydicus.  Entre  os  fatores

avaliados, a concentração do amido, peptona e K2HPO4 foram considerados os mais significativos

para esse processo.
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3.9.2 Metodologia de Superfície de Resposta

A metodologia de superfície de resposta (MSR) é uma coleção de estatística e técnicas

matemáticas usadas para desenvolver e otimizar processos (MYERS et al., 2016). Foi proposta

inicialmente BOX e WILSON, em 1951.  

Essa técnica utiliza delineamento fatorial ampliado de segunda ordem, onde se destaca o

Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) (MORAVIA, 2010). Tal modelo baseia-se

em um delineamento fatorial de dois níveis (2k), um delineamento em estrela [2k à uma distância

α = (2k)1/4] e pontos centrais (LI et al., 2010). É usado para minimizar o número de experimentos

(corridas), reduzindo o tempo experimental e os custos implicados. Adicionalmente, é empregado

para  determinar  as  condições  ótimas  para  a  condução  de  processos  (ESMAELLI  e

KHOSHNEVISAN, 2016). 

Atualmente, a MSR é utilizada em diversas áreas da Ciência, como Biologia, Medicina e

Economia. Estudos relacionados à produção enzimática aplicam este método, a fim de elevar os

níveis  de  enzimas  produzidos,  otimizando  o  processo  em menor  tempo  de  experimento.  Nos

estudos realizados por Oliveira e Dantas (2014) esta metodologia foi empregada, a fim de otimizar

produção de celulases por  A. fumigatus  e  Penicillium chrysogenum  isolados da casca do coco,

utilizando pedúnculo de caju e casca de coco como substrato em fermentação semi-sólida. 

Essas ferramentas estatísticas também foram utilizadas nos estudos de Brijwani et al.

(2010), envolvendo a otimização da produção de celulases por Trichoderma reesei e Aspergillus

oryzae, utilizando-se a casca de soja como substrato em FES. No respectivo estudo, os parâmetros

ótimos  avaliados  foram  temperatura,  pH  de  incubação  e  umidade.  Em  adição,  a  MSR  foi

empregada no trabalho conduzido por Almeida et al. (2015), os quais avaliaram e otimizaram a

produção de β-glicosidases  por  Penicilium verruculosum,  empregando-se a  casca de maracujá

como substrato, sob FSm.

4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Áreas de estudo
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Para a realização do presente trabalho, duas áreas representativas de FOM localizadas na

região Centro-Sul do Paraná foram selecionadas. A primeira área está localizada em Faxinal do

Céu Paraná  (25°17'46.73"S e 51°26'20.71"O); enquanto que a segunda se encontra no Parque

Municipal do salto de São Francisco (25°34'07.4"S e 52°02'43.1"W) (Figura 3). Ambas as áreas

são remanescentes de florestas nativas com predomínio de Araucária,  constituídas também por

diversas espécies arbóreas, arbustivas e herbáceas, em condição clímax, bem como preservadas. 

Figura 3 - Áreas de amostragem do presente estudo. Fragmentos de FOM pertencente ao (A) Jardim Botânico de
Faxinal do Céu, localizado em Pinhão-PR (A) e (B) Salto São Francisco, localizado em Guarapuava/Prudentópolis-
PR.

A                                          B                       

Fonte: Google Earth.

4.1.1 Esquema 
experimental

Devido  à

homogeneidade  das  áreas

selecionadas,  sem

variabilidade  visível,  o

princípio da casualização e da repetição foi utilizado. Em cada área de estudo foi demarcada uma

parcela de 0,3 hectares, onde 10 árvores de A. angustifolia foram selecionadas ao acaso, em um

delineamento inteiramente causalizado. As amostras de solo foram coletadas aproximadamente de

1m de distância do tronco de cada árvore selecionada.

4.1.2 Amostragem e processamento das amostras

 As  coletas  foram realizadas  nos  meses  de  julho  e  agosto  de 2015.  Em cada área  de

amostragem, 30 amostras de solo (aproximadamente 200 g cada) foram coletadas com o auxílio de

um  trado,  sendo  cada  amostra  recolhida  em  três  pontos  distintos  em  torno  de  cada  árvore,

selecionados ao acaso, na profundidade de 0-20 cm. Para a coleta das amostras foi utilizado um

trado, sendo que este foi lavado e posteriormente desinfetado superficialmente com álcool 70%

após cada amostragem. As amostras foram conservadas a 4 °C, em caixas de isopor durante o
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transporte  e  armazenadas  sob esta  temperatura  no  Laboratório  de  Microbiologia  Aplicada  da

UNICENTRO  durante  todo  o  processamento.  Para  o  isolamento  das  linhagens  fúngicas,  as

amostras provenientes dos três pontos coletados em torno de cada árvore foram homogeneizadas,

formando amostras compostas, totalizando 10 repetições em cada área. 

4.2 Isolamento das linhagens fúngicas

Para o isolamento dos fungos, as amostras de solo foram submetidas à técnica de diluição

sucessiva (CLARK, 1965). Para tal, 1 g de solo foi suspenso em 10 mL de água destilada estéril

(diluição 1-1). Desta diluição, 1 mL foi adicionado a 9 mL de água destilada estéril (diluição 10-

2).  Posteriormente,  1  mL da diluição  10-2 foi  adicionado a 9,0 mL de água destilada  estéril

(diluição 10-3) da qual, 1 mL foi semeado em Ágar Sabouraud adicionado de cloranfenicol (100

mg L-1), contido em placas de Petri, em duas réplicas. As placas permaneceram incubadas a 28 °C

e  o  crescimento  fúngico  foi  acompanhado  por  sete  a  dez  dias.  Constatado  o  crescimento  de

colônias fúngicas, as colônias morfologicamente distintas foram selecionadas e transferidas para

uma nova placa de ágar Sabouraud, a fim de confirmar a pureza da cultura. Os isolados foram

preservados em óleo mineral e estocados a 4 °C, para posterior identificação. 

4.3 Bioprospecção de fungos produtores de β-glicosidases 

4.3.1 Avaliação semi-quantitativa de fungos produtores de celulases 

A fim de avaliar  a  capacidade  dos  isolados fúngicos  obtidos  em produzir  celulases,  a

técnica  de  plaqueamento  foi  utilizada,  empregando-se  o  meio  sólido  de  Vogel  (1956)

suplementado com carboximetilcelulose (CMC) 0,5% como única fonte de carbono. As placas de

Petri foram incubadas em estufa a 28 °C, por sete dias. A revelação dos halos de degradação da

celulose  foi  conduzida  de  acordo com Zhang (2004,  2006).  Para  tal,  uma solução aquosa  de

vermelho congo (0,25%, m/v) foi vertida sobre as colônias cultivadas em meio com CMC, de

modo que a solução tomasse toda a superfície da placa. Após 15 minutos, a respectiva solução foi

descartada e a superfície do meio foi exaustivamente lavada com uma solução de NaCl 1M, até a
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remoção do excesso de corante e visualização das zonas de hidrólise circunscrevendo as colônias

fúngicas. O índice enzimático foi obtido dividindo-se o halo de degradação pelo halo da colônia

fúngica, sendo ambos medidos com o auxílio de uma régua milimetrada. 

4.3.2 Avaliação quantitativa da produção de β-glicosidases 

       As linhagens fúngicas isoladas foram cultivadas em laboratório em meio sólido de Vogel

(1956),  suplementado  com  glicose  como  fonte  de  carbono.  Os  repiques  foram  realizados

periodicamente, sendo mantidos à temperatura de 28 ºC, durante sete dias. Os conídios obtidos

previamente foram suspensos em água destilada esterilizada, filtrados para remoção de fragmentos

de hifas e as suspensões obtidas foram ajustadas para 107 esporos mL-1 em câmara de Neubauer.

Um volume de 1,0  mL dessa suspensão foi  inoculado  em 25 mL de meio  líquido de  Vogel

contidos em frascos Erlenmeyer de 125 mL, pH 6,5, suplementado com 1% de casca de eucalipto

como fonte de carbono. As cascas foram coletadas de árvores na região de Guarapuava-PR. Após

a coleta, estas foram lavadas com água destilada, secas em estufa a 60 °C, por 60 minutos, sendo

posteriormente trituradas (35 mesch).

Após o crescimento em meio líquido, por cinco dias, a 28 °C, as culturas foram filtradas a

vácuo. Desta forma, os filtrados dos meios de cultivo livres de células e micélio foram obtidos, os

quais foram utilizados como uma preparação de β-glicosidases extracelulares.

4.4 Determinação da atividade -glicosidásica

A determinação da atividade β-glicosidase foi realizada por meio da incubação de 0,2 mL

de  p-nitrofenil-β-D-glucopiranosídeo (PNPG) 5 mM em tampão McIlvane pH 5,0 e 0,3 ml do

filtrado enzimático apropriadamente diluído em tampão McIlvane pH 5,0 a 50 °C. Após período

de incubação apropriados, a reação foi paralisada pela adição de 2,0 ml de solução de Na2CO3 2

M,  sendo  a  leitura  realizada  em  espectrofotômetro  a  410  nm.  O  p-nitrofenol  liberado  foi

determinado por meio do desenvolvimento de uma reta padrão. O coeficiente de extinção molar

obtido foi 102,3 M-1 cm-1. Uma unidade de atividade enzimática foi definida como a quantidade de

enzima capaz de liberar um micromol de p-nitrofenol por ml, por minuto de reação, nas condições

de ensaio.
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4.5 Seleção das variáveis que afetam a produção de  -glicosidases por  Aspergillus flavus,

empregando-se o Delineamento Plackett-Burman

No  intuito  de  selecionar  quais  são  as  variáveis  mais  significativas  no  processo  de

produção  de  -glicosidases  por  A.  flavus,  o  delineamento  Plackett-Burman  foi  empregado.

Concentração de substrato,  extrato de levedura,  KH2PO4,  NH4SO4,  tempo de crescimento,  pH,

temperatura  e  agitação  foram  as  variáveis  independentes  avaliadas.  As  oito  variáveis  foram

investigadas em 12 ensaios, sendo cada uma delas representada em dois níveis codificados como

superior (+1) e inferior (-1). Os experimentos foram realizados de acordo com a matriz gerada

pelo software Statistica 8.0, conforme especificações apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Matriz de dados codificados e reais para as variáveis estudadas no delineamento Plackett-Burman.

Ensaio Nível das variáveis
Agitação

(rpm)
pH Temperatura

(°C)
Tempo de

crescimento
(horas)

Concentração
do substrato

(%)

NH4SO4

(g L-1)
KH2PO4

(g L-1)
Extrato de
levedura

(%)
1 100 (+1) 5,0 (-1)   30 (+1)  60 (-1)   1 (-1)  2 (-1)  5 (1)   0,3 (1)
2 100 (+1) 7,0 (+1)   25 (-1)  120 (+1)   1 (-1)  2 (-1)  2 (-1)   0,3 (1)
3 0 (-1) 7,0 (+1)   30 (+1)  60 (-1)   3 (1)  2 (-1)  2 (-1)   0,1 (-1)
4 100 (+1) 5,0 (-1)   30 (+1)  120 (+1)   1 (-1)  5 (1)  2 (-1)   0,3 (1)
5 100 (+1) 7,0 (+1)   25 (-1)  120 (+1)   3 (1)  2 (-1)  5 (1)   0,3 (1)
6 100 (+1) 7,0 (+1)   30 (+1)  60 (-1)   3 (1)  5 (1)  2 (-1)   0,3 (1)
7 0 (-1) 7,0 (+1)   30 (+1)  120 (+1)   1 (-1)  5 (1)  5 (1)   0,1 (-1)
8 0 (-1) 5,0 (-1)   30 (+1)  120 (+1)   3 (1)  2 (-1)  5 (1)   0,1 (-1)
9 0 (+1) 5,0 (-1)   25 (-1)  120 (+1)   3 (1)  5 (1)  2 (-1)   0,1 (-1)
10 100 (+1) 5,0 (-1)   25 (-1)  60 (-1)   3 (1)  5 (1)  5 (1)   0,3 (1)
11 0 (-1) 7,0(+1)   25 (-1)  60 (-1)   1 (-1)  5 (1)  5 (1)   0,1 (-1)
12 0 (-1) 5,0 (-1)   25 (-1)  60 (-1)   1 (-1)  2 (-1)  5 (1)   0,1 (-1)

4.6 Otimização da produção de β-glicosidases por A. flavus, utilizando-se o DCCR e a MSR

      

      Com o intuito de elevar os níveis de β-glicosidases produzidos, as condições de cultivo foram

testadas por meio do DCCR e as respostas das atividades de β-glicosidases foram analisadas pela

MSR.  O substrato  empregado  nestes  experimentos  também foi  casca  de  eucalipto,  preparada

conforme  descrição  no  item  4.3.2.  Os  experimentos  foram  conduzidos  por  24 fatorial:

concentração do resíduo [S], tempo de incubação (T), pH do meio de cultivo e agitação, com 5

níveis, gerando 27 combinações de tratamentos (Tabela 3). 
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Tabela 3. Matriz de dados codificados e reais para as variáveis estudadas no DCCR.

Corrida
Substrato

(%)
Tempo de crescimento

(dias)
pH 

Agitação 
(rpm)

1 1,1 (-1) 4,4 (-1) 4,0 (-1) 50 (-1)
2 1,1 (-1) 4,4 (-1) 4,0 (-1) 150 (1)
3 1,1 (-1) 4,4 (-1) 7,0 (1) 50 (-1)
4 1,1 (-1) 4,4 (-1) 7,0 (1) 150 (1)
5 1,1 (-1) 8,6 (1) 4,0 (-1) 50 (-1)
6 1,1 (-1) 8,6 (1) 4,0 (-1) 150 (1)
7 1,1 (-1) 8,6 (1) 7,0 (1) 50 (-1)
8 1,1 (-1) 8,6 (1) 7,0 (1) 150 (1)
9 2,9 (1) 4,4 (-1) 4,0 (-1) 50 (-1)
10 2,9 (1) 4,4 (-1) 4,0 (-1) 150 (1)
11 2,9 (1) 4,4 (-1) 7,0 (1) 50 (-1)
12 2,9 (1) 4,4 (-1) 7,0 (1) 150 (1)
13 2,9 (1) 8,6 (1) 4,0 (-1) 50 (-1)
14 2,9 (1) 8,6 (1) 4,0 (-1) 150 (1)
15 2,9 (1) 8,6 (1) 7,0 (1) 50 (-1)
16 2,9 (1) 8,6 (1) 7,0 (1) 150 (1)
17  0,5 (-2) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0)
18 3,5 (2) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0)
19 2,0 (0) 3,0 (-2) 5,5 (0) 100 (0)
20 2,0 (0) 10,0 (2) 5,5 (0) 100 (0)
21 2,0 (0) 6,5 (0) 2,5 (-2) 100 (0)
22 2,0 (0) 6,5 (0) 8,5 (2) 100 (0)
23 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 0 (-2)
24 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 200 (2)
25 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0)
26 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0)
27 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0)

4.7 Caracterização Enzimática

4.7.1 Efeito da temperatura e do pH sobre a atividade enzimática

A fim de determinar a temperatura ótima das enzimas produzidas, a atividade enzimática

foi avaliada em uma faixa de temperatura de 40 °C a 70 °C, em intervalos de 5 °C, pH 5,0. O pH

ótimo para atividade enzimática foi avaliado em tampão McIlvaine na faixa de pH de 4,0 a 7,0, em

intervalos de 0,5 unidades, sob temperatura ótima previamente estabelecida. Os resultados foram
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expressos  como  atividade  relativa,  sendo  a  atividade  obtida  em  pH  e  temperatura  ótimos

considerada 100%. 

4.7.2 Estabilidade da enzima em diferentes valores de temperatura e de pH

A estabilidade térmica das enzimas produzidas foi determinada após incubação do extrato

bruto em 50 °C, 55 °C e 60 °C em diferentes intervalos de tempo, em pH ótimo. A fim de avaliar a

estabilidade enzimática frente ao pH, os extratos brutos diluídos em tampão McIlvane (1:2 v/v)

foram incubados em valores de pH de 4,0 a 70, a 4 °C. Após 24 horas, a atividade residual foi

determinada. 

4.7.3 Efeito de íons metálicos e de outras substâncias sobre a atividade enzimática

O efeito  de  alguns  íons  metálicos  (Cu+2,  Zn+2,  Mn+2,  Ca+2,  NH4+,  Na+,  Mg+2,

Citrato de sódio, Hg+, Pb+2)  e de outras substâncias (EDTA, β-mercaptoetanol,  SDS)  sobre a

atividade  β-glicosidásica  foi  verificado,  nas  concentrações  de  2  mM  e  10  mM.  As  reações

enzimáticas  foram  conduzidas  nas  condições  ótimas  previamente  estabelecidas.  Os  controles

(100%)  foram  desenvolvidos,  determinando-se  a  atividade  enzimática  nas  condições  ótimas

previamente estabelecidas, na ausência dessas substâncias. 

5. RESULTADOS e DISCUSSÃO

5.1 Isolamento de linhagens fúngicas a partir de solo de remanescentes de FOM

Como resultado,  57  linhagens  fúngicas  foram isoladas  a  partir  de  amostras  de  solo

provenientes de remanescentes de FOM na região Centro-Sul do Estado do Paraná. Na região
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onde o presente estudo foi desenvolvido,  a Floresta  Ombrófila  Mista (FOM) prevalece,  sendo

apontada  como  um  dos  hotspots de  extrema  importância  biológica  para  a  conservação  da

biodiversidade (MMA, 2010). A partir do solo coletado da área A foi possível o isolamento de 27

linhagens fúngicas distintas, enquanto que a partir do solo coletado na área B 25 linhagens foram

obtidas.

Estudos têm investigado os principais fatores bióticos e abióticos  que determinam a

estrutura  e  funcionamento  das  comunidades  microbianas  do  solo.  Destaca-se  a significativa

ligação entre  a  biodiversidade  da  microfauna do solo e  impactos causados,  a  preservação do

ambiente,  o tipo  de  solo,  a  idade,  mineralogia  do  solo,  pH, e  tipos  de  plantas  presentes

(JEANBILLE et al.,  2016). Esses fatores podem alterar a biodiversidade de micro-organismos

presentes  (NERCESSIAN,  2015).  Em  um estudo  realizado  por  Fraga  e  Pereira  (2012),  187

linhagens foram isoladas a partir de ambientes com grau de preservação distintos, sendo a maior

parte proveniente de solos com maior nível de preservação. Esse fato justifica o número similar de

linhagens fúngicas isoladas a partir do solo de dois remanescentes de FOM no presente estudo, os

quais apresentam níveis de preservação similares. 

As condições laboratoriais  podem também interferir  no número de linhagens isoladas,

visto que a temperatura de incubação empregada pode não ser compatível  com a temperatura

ótima  de  crescimento  dos  micro-organismos  presentes  na  amostra.  Adicionalmente,  outras

variáveis podem interferir nesse processo, como o pH de cultivo, disponibilidade de nutrientes,

aeração, entre outros. Sem dúvidas, essas limitações nas técnicas de cultivo limitaram o número de

linhagens recuperadas neste trabalho. 

No  entanto,  apesar  da  dificuldade  ainda  existente  na  adequação  das  condições

laboratoriais  em relação ao ambiente natural desses micro-organismos, o número de linhagens

fúngicas  isoladas  neste  estudo  pode  ser  considerado  representativo  (LEE  e  LEE,  2013).

Atualmente, essas limitações podem ser superadas por meio do emprego de técnicas moleculares,

como a metagenômica, a qual permite a identificação de espécies microbianas sem a necessidade

de cultivo. Porém, apesar dos avanços da técnica, uma lacuna no conhecimento sobre a função

desempenhada pelos micro-organismos nos respectivos ecossistemas ainda persiste (LANGILLE

et al., 2013). Nesses casos, técnicas dependentes e independentes de cultivo podem ser aliadas, a

fim  de  se  obter  maior  conhecimento  da  diversidade  de  fungos  presentes  em  solo  de  Mata
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Atlântica, fornecendo dados que possam subsidiar o desenvolvimento de políticas de conservação

dessas áreas, preservando-as para uma utilização sustentável de seus recursos genéticos. 

Em  muitos  casos,  o  número  de  morfoespécies  fúngicas  encontrado  neste  estudo  foi

relativamente maior do que o apresentado por outros pesquisadores. Fato este já esperado, visto

que a Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo, caracterizada por

sua elevada riqueza e endemismo de espécies (SOUZA, 2010). Ao avaliar a diversidade de fungos

existentes em solo proveniente de três unidades de conservação de Mata Atlântica no interior do

estado  de  São Paulo,  Souza  (2010)  verificou  que  as  áreas  amostradas  abrigavam uma  maior

diversidade de fungos, quando comparada a outras regiões. 

Em um estudo argentino,  19 linhagens  fúngicas  foram isoladas  a partir  de ambientes

halofílicos  e  avaliadas  quanto  ao  seu  potencial  de  produção  de  enzimas  de  interesse

biotecnológico  (NERCESSIAN,  2015).  Rosa  (2014)  visou  o  isolamento  de  cepas  fúngicas

termofílicas, sendo isoladas 32 linhagens capazes de crescer em temperaturas entre 20 e 60 ºC.

Satish et al. (2007) encontraram 46 morfoespécies distintas em florestas tropicais decíduas no sul

da Índia.  Já no estudo conduzido por Elyas  et al.  (2010), 60  isolados fúngicos de sedimentos

marinhos tiveram potencial enzimático avaliado. 

5.2 Bioprospecção

Testes de detecção em placa foram desenvolvidos, a fim de se obter uma avaliação semi-

quantitativa  da produção de celulases  pelas  linhagens  previamente  isoladas.  Aqui,  a  atividade

celulolítica é evidenciada pelo surgimento de halos claros que circundam a colônia (JOHNSEN e

KRAUSE,  2014).  Nesses  casos,  o  halos  originados  por  meio  da  hidrólise  da  celulose  estão

diretamente  relacionados  à  região  de  ação  das  enzimas  celulolíticas,  uma  vez  que  o  corante

permanece  ligado  apenas  a  regiões  onde  ligações  glicosídicas  do  tipo  -(1,4)  estão  presentes

(LAMB e LOY, 2005). A Figura 4 mostra o teste semi-quantitativo realizado em placa contendo a

CMC como única fonte de carbono e a revelação do halo utilizando solução de vermelho congo. 

  Das 57 linhagens fúngicas purificadas, 33 foram capazes de crescer nos meios de cultura

suplementados com CMC (Tabela 5). Destas, o halo de degradação foi evidenciado em apenas 16

linhagens (48,5% das linhagens avaliadas). 
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Figura 4 -  Halo de degradação da CMC produzido por alguns fungos filamentosos isolados de remanescentes de
FOM.

Por meio da análise da Tabela 4, verifica-se que o isolado FX24 apresentou o maior índice

enzimático (3,4), seguido pelas linhagens SF47 e FX38, as quais apresentaram índices enzimáticos

correspondentes a 3,2 e 2,6, respectivamente.  Alguns autores recomendam índices enzimáticos
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superiores a 2,5, a fim de considerar um micro-organismo como um bom produtor de enzimas em

meio sólido (LOPES et al., 2011).

Nota-se que os índices enzimáticos apresentados por algumas das linhagens avaliadas no

presente  estudo  são  superiores  aos  exibidos  por  outros  fungos  celulolíticos.  Nos  estudos

conduzidos  por  Florencio  et  al.,  (2012),  78 linhagens  fúngicas  do gênero  Trichoderma foram

avaliadas quando ao seu potencial de produção de celulases. Por meio da realização de testes em

placa utilizando o vermelho congo e a CMC como fonte de carbono, os autores foram capazes de

selecionar  as  10  linhagens  que  apresentaram  os  maiores  índices  enzimáticos,  os  quais

apresentaram valores entre 1,51 a 1,90. 

Tabela 4. Índice enzimático apresentado pelas linhagens isoladas no teste de degradação em placa, empregando-se a 
CMC como substrato

Fungo Local de coleta Halo da
colônia (cm)

Halo de degradação
(cm)

Índice enzimático

FX24 Área A 1,0 3,4 3,40
SF47 Área A 1,0 3,2 3,20
FX38 Área B 0,5 1,3 2,60
SF64 Área B 1,2 3,0 2,50
FX32 Área B 0,5 1,1 2,20
FX21 Área A 0,5 1,1 2,20
FX33 Área B 1,6 3,5 2,18
FX19 Área B 1,0 2,1 2,10
FX9 Área B 1,0 2,0 2,00
FX28 Área B 0,7 1,3 1,80
SF48 Área A 1,0 1,6 1,60
FX17 Área B 1,0 1,5 1,50
SF49 Área A 1,5 2,0 1,33
FX34 Área A 0,9 1,0 1,20
FX8 Área B 5,5 6,5 1,18
SF57 Área A 4,5 5,3 1,17
FX1 Área A 5,0 0,0 0,00
FX7 Área A 5,0 0,0 0,00
FX27 Área A        2,7 0,0 0,00
FX31 Área A 0,6 0,0 0,00
FX13 Área A 5,0 0,0 0,00
FX35 Área A 2,0 0,0 0,00
FX20 Área A 0,0 0,0 0,00
FX30 Área A 0,0 0,0 0,00
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FX23 Área A 0,0 0,0 0,00
FX25 Área A 0,0 0,0 0,00
FX15 Área A 0,0 0,0 0,00
FX4 Área A 0,0 0,0 0,00
FX2 Área A 0,0 0,0 0,00
FX10 Área A 0,0 0,0 0,00
FX22 Área A 0,0 0,0 0,00
FX31 Área A 0,0 0,0 0,00
SF46 Área B 0,0 0,0 0,00
SF40 Área B 0,0 0,0 0,00
SF42 Área B 0,0 0,0 0,00
SF43 Área B 0,0 0,0 0,00
SF44 Área B 0,0 0,0 0,00
SF46 Área B 0,0 0,0 0,00
SF50 Área B 0,8 0,0 0,00
SF56 Área B 0,0 0,0 0,00
FX15 Área A 0,0 0,0 0,00
SF51 Área B 0,0 0,0 0,00
SF52 Área B 0,0 0,0 0,00
SF53 Área B 0,0 0,0 0,00
SF54 Área B 0,5 0,0 0,00
SF55 Área B 0,0 0,0 0,00
SF59 Área B 0,0 0,0 0,00
SF61 Área B 0,0 0,0 0,00
SF62 Área B 0,0 0,0 0,00
SF63 Área B 0,0 0,0 0,00
SF64 Área B 0,0 0,0 0,00
SF68 Área B 0,0 0,0 0,00
SF69 Área B 0,0 0,0 0,00

Colonia e Júnior (2014) avaliaram a atividade celulolítica de fungos filamentosos isolados

a partir de solos provenientes da Bahia. Ao empregar metodologia similar a utilizada no presente

estudo, os melhores índices enzimáticos corresponderam a valores entre 0,65 a 1,84. Ruegger e

Tauk-Tornisielo  (2004)  também  utilizaram  índices  enzimáticos  obtidos  pelo  emprego  do

procedimento do vermelho congo para avaliar a capacidade celulolítica de 80 fungos isolados do

solo  de  uma  reserva  ecológica  de  Mata  Atlântica,  no  estado  de  São  Paulo.  Entre  os  fungos

isolados, 45% apresentaram zonas claras ao redor de suas colônias, as quais corresponderam à

degradação da CMC. Os índices enzimáticos obtidos variaram de 1,4 a 6,0; os melhores resultados

foram exibidos por linhagens de Trichoderma hamatum e Penicillium herquei. 
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Desta forma, os resultados aqui apresentados evidenciam o potencial de algumas linhagens

fúngicas provenientes de solo de FOM em produzir celulases. Com base nesses resultados, todas

as  linhagens  que  apresentaram índices  enzimáticos  foram posteriormente  cultivadas  em meio

líquido de Vogel, suplementados com a casca de eucalipto como fonte de carbono, por cinco dias,

a 28 °C. 

Assim,  foi  possível  avaliar  qualitativamente  a  produção  de  -glicosidases  pelas

respectivas  linhagens,  conforme  apresentado  na  Tabela  5.  Verifica-se  que  os  fungos  que

apresentaram os melhores  índices  enzimáticos  no teste  semi-quantitativo  (FX24, SF47, FX38,

SF64, FX32 e FX33), não foram capazes de crescer no meio líquido suplementado com casca de

eucalipto como única fonte de carbono. Esses resultados divergiram, possivelmente, visto que a

CMC é uma fonte celulósica pura, enquanto que a casca de eucalipto, além de celulose, apresenta

em sua composição outros constituintes como lignina e hemicelulose. Sabe-se que o substrato é

um fator decisivo para o crescimento fúngico e para a produção enzimática (CARVALHO et al.,

2015).

Tabela 5 -  Índices de produção de  -glicosidases por fungos filamentosos cultivados em meio líquido de Vogel
suplementado com casca eucalipto

Isolado fúngico Local de coleta
Produção de -glicosidases

 (U mL-1)
FX19 Área B 1,64 ± 0,14
FX8 Área B 1,17 ± 0,10 
SF49 Área B 0,87 ± 0,07 
FX28 Área B 0,17 ± 0,01
SF48 Área B 0,36 ± 0,05
SF57 Área A 0,29 ± 0,03
FX24 Área A ND
SF47 Área A ND
FX38 Área A ND
SF64 Área B ND
FX32 Área B ND
FX21 Área A ND
FX33 Área B ND
FX9 Área B ND
FX17 Área B ND

FX34 Área A ND
* ND: crescimento e atividades enzimáticas não detectados
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Além disso, sugere-se que os micro-organismos tenham permanecido na fase líquida, não

tendo  acesso  a  elementos  essenciais  para  seu  crescimento  encontrados  na  casca  de  eucalipto

(RUEGER  e  TAUK-TORNISIELO,  2004).  Similarmente  aos  resultados  aqui  apresentados,

Florencio et al. (2012) não verificaram uma correlação direta entre os resultados obtidos nos testes

em placa com avicel e vermelho congo e os resultados observados em FSm, empregando o papel

filtro  como  fonte  de  carbono.  No  entanto,  no  estudo  destes  mesmos  autores,  uma  elevada

correlação  (0,977)  foi  encontrada  entre  os  valores  dos  índices  enzimáticos  obtidos  nos

experimentos com o vermelho congo e os valores de atividade endoglucanásica obtidos por meio

de FES, utilizando-se o farelo de trigo e o bagaço de cana como substratos. 

A linhagem FX19, isolada da área A, apresentou os maiores  níveis de produção de β-

glicosidases em presença da casca de eucalipto (1,64 U mL-1), seguida pela linhagem FX8 (1,17

U mL-1) também isolada a partir da área A e pela linhagem SF49 (0,87 U mL-1), isolada da área

B. Os níveis de atividade -glicosidásica apresentados pela linhagem FX19 foram considerados

promissores para um estudo inicial, quando comparados com os níveis de produção exibidos por

outras linhagens fúngicas reportados na literatura. 

A busca por micro-organismos capazes de produzir celulases é de extrema importância,

pois a celulose é considerada a fonte menos onerosa de biomassa para a obtenção de produtos de

alto valor agregado, como etanol, açúcar, proteínas, entre outros (BALAMURUGAN et al., 2011).

Atualmente, muitos pesquisadores estão investindo em técnicas de isolamento e seleção, a fim de

encontrar fungos filamentosos bons produtores de celulases. Segundo Florencio (2012), a

condução de processos de seleção de linhagens produtoras da substância de

interesse dentro de uma grande população é de particular interesse. 

Nos  estudos  conduzidos  por  Carvalho  et  al.  (2015),  145  linhagens  fúngicas  foram

isoladas  de  solo  amazônico,  com  o  objetivo  de  encontrar  micro-organismos  produtores  de

celulases. No teste em placa, 49% das linhagens apresentaram índice enzimático relacionados à

degradação da celulose. 

Oito linhagens de fungos foram pré-selecionadas por Gerhardt et al.  (2015), a partir da

técnica de degradação da CMC em placa. Ao empregar como fonte de carbono o bagaço de cana

em cultivos líquidos, uma linhagem Aspergillus sp. apresentou os maiores níveis de produção de

β-glicosidases  (8,46  U mL-1).  Já  nos  estudos  de  Liao  et  al.  (2015),  por  meio  do  teste  semi-

quantitativo, o fungo Penicillium oxalicum destacou-se em relação à produção de endoglucanases.
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Este micro-organismo foi posteriormente empregado nos cultivos líquidos contendo a casca de

arroz como substrato, resultando na produção de 2,0 U mL-1. 

Os resultados  obtidos  neste  estudo evidenciam que  a  linhagem FX19 apresentou altos

níveis de produção de β-glicosidases, utilizando a casca de eucalipto como substrato, um resíduo

agroindustrial  de  baixo  custo  e  gerado  em  grandes  quantidades  pelas  indústrias  de  papel  e

celulose.  Por  esta  razão,  esta  linhagem foi  selecionada  para  os  estudos  posteriores.  Análises

moleculares obtidas por meio do sequenciamento da região ITS (Internal Transcribed Spacer) do

DNA ribossomal permitiram a caracterização do fungo FX19, sendo identificado como A. flavus. 

5.3 Seleção de variáveis que afetam a produção de celulases por  A. flavus  empregando-se

delineamento Plackett-Burman

  É possível, por meio da manipulação das condições físico-químicas de cultivo, elevar os

níveis  enzimáticos  produzidos.  Para  este  fim, planejamentos  fatoriais  podem ser  adotados,  os

quais possibilitam considerar os efeitos dos fatores simultaneamente, culminando no aumento dos

níveis de enzima, por meio da realização de um número mínimo de experimentos (HECK et al.,

2005; ALAM et al., 2008). A Tabela 6 apresenta a matriz do planejamento Plackett-Burman com

os valores codificados das variáveis, bem como a resposta de cada experimento realizado.

Verifica-se que os maiores níveis de atividade -glicosidásica foram obtidos no experimento

9, correspondendo a 1,896 ± 0,149 U mL-1.  A análise da variância está apresentada na Tabela 7

Por  meio  desta,  observa-se  que  a  concentração  do  substrato,  o  pH  do  meio,  o  tempo  de

crescimento e a agitação apresentaram efeito significativo sob a produção de -glicosidases por A.

flavus,  ao nível de confiança 90%. Os fatores  que não tiveram influência  na produção dessas

enzimas foram: temperatura e os suplementos extrato de levedura, NH4SO4 e KH2PO4.

 Observa-se que a agitação apresentou um efeito positivo na produção das β-glicosidases por A.

flavus. Sabe-se que agitação promove uma melhor aeração, permitindo a oxigenação de todas as

células fúngicas presentes no meio.  Na ausência de agitação, o oxigênio difunde-se lentamente,

devido  sua  baixa  solubilidade  em  água,  comprometendo  o  crescimento  microbiano  e,

consequentemente, a formação de produtos (DENG et al., 2012). 
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Tabela 6. Matriz de dados codificados para as variáveis estudadas no delineamento Plackett-Burman PB 12, tendo como resposta a produção de -glicosidases
pelo fungo A. flavus

Ensaios Níveis das variáveis       Resposta
Agitação pH Temperatura Tempo de

crescimento

Concentração do

substrato

NH4SO4 KH2PO4 Extrato de

levedura

Atividade -glicosidásica

 (U mL-1)
1  100 ( +1) 5,0 (-1) 30 (+1)    60 (-1) 1 (-1) 2 (-1) 5 (1) 0,3 (1) 0,089 ± 0,012
2  100 ( +1) 7,0 (+1) 25 (-1)    120 (+1) 1 (-1) 2 (-1) 2(-1) 0,3 (1) 0,055 ± 0,005
3  0 (-1) 7,0 (+1) 30 (+1)    60 (-1) 3 (1) 2 (-1) 2 (-1) 0,1 (-1) 0,115 ± 0,010
4  100 ( +1) 5,0 (-1) 30 (+1)    120 (+1) 1 (-1) 5 (1) 2 (-1) 0,3 (1) 0,344 ± 0,004
5  100 ( +1) 7,0 (+1) 25 (-1)    120 (+1) 3 (1) 2 (-1) 5 (1) 0,3 (1) 0,191 ± 0,022

6  100 (+1) 7,0 (+1) 30 (+1)    60 (-1) 3 (1) 5 (1)  2 (-1) 0,3 (1) 0,000 ± 0,000
7  0 (-1) 7,0 (+1) 30 (+1)    120 (+1) 1 (-1) 5 (1) 5 (1) 0,1 (-1) 0,135 ± 0,008
8  0 (-1) 5,0 (-1) 30 (+1)    120 (+1) 3 (1) 2 (-1) 5 (1) 0,1 (-1) 0,810 ± 0,040
9  0 (+1) 5,0 (-1) 25 (-1)    120 (+1) 3 (1) 5 (1) 2 (-1) 0,1 (-1) 1,896 ± 0,149
10  100 (+1) 5,0 (-1) 25 (-1)    60 (-1) 3 (1) 5 (1) 5 (1) 0,3 (1) 0,452 ± 0,008
11  0 (-1) 7,0(+1) 25 (-1)    60 (-1) 1 (-1) 5 (1) 5 (1) 0,1 (-1) 0,173 ± 0,005
12  0 (-1) 5,0 (-1) 25 (-1)    60 (-1) 1 (-1) 2 (-1) 5 (1) 0,1 (-1)       0,310 ± 0,007
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Assim, a agitação é uma variável importante a ser considerada nos estudos com FSm.

Nesse caso, a agitação adequada está diretamente associada com o substrato utilizado no meio de

cultura, visto que, quanto maior a viscosidade do meio, maior deve ser a velocidade da agitação

empregada (GIBBS et al., 2000). Em um estudo realizado por Hu et al. (2008), verificou-se que a

agitação também exerceu influência significativa sobre a produção de β-glicosidases por A. niger.

Tabela 7. Resultados estatísticos e efeitos das variáveis estudadas para o planejamento Plackett-Burman.

Variáveis Efeitos p-valor
Agitação  0,3846 0,081029
pH -0,5386 0,036049
Temperatura -0,2640 0,173469
Tempo de crescimento 0,3820 0,082301
Concentração do substrato 0,3930 0,077207
NH4SO4 0,2383 0,206812
KH2PO4 -0,1450 0,400816
Extrato de levedura 0,2460 0,196147

As variáveis em negrito apresentaram efeito significativo sobre a produção de -glicosidases a 90% de confiança; p-

valor= valor estatístico da probabilidade.

Outro parâmetro que exerceu grande influência sobre a produção de -glicosidases por A.

flavus foi o pH de cultivo. Sabe-se que a concentração do íon hidrogênio em um meio pode afetar

diretamente  a  ação  nas  superfícies  celulares  e,  indiretamente,  o  crescimento  fúngico,  pela

disponibilidade  de  nutrientes  (CARLILE  e  WATKINSON,  1997).  Além  disso,  estudos

evidenciaram que em fungos, bem como em outros micro-organismos, o pH exerce um importante

papel  na  regulação  da  expressão  de  genes  relacionados  à  produção  de  enzimas  e  de  outras

proteínas (AMORE et al., 2013). O pH ideal para a produção de celulases fúngicas reportado na

literatura pode variar de espécie para espécie, sendo os valores reconhecidos como ótimos entre

3,0-6,0 (GARG e NEELAKANTAN, 1981; NIRANJANE et al.,  2007).  O pH também afetou

significativamente a produção de -glicosidases por uma linhagem de A. niger. Similarmente ao

presente estudo, seu efeito foi negativo, indicando que meios mais ácidos favorecem a produção

dessas enzimas (VAITHANOMSAT et al., 2015). 

O tempo  de  fermentação  também exerceu  influência  positiva  sobre  a  produção  de  -

glicosidases por A. flavus. Esses níveis aumentados de -glicosidases ao longo do tempo podem

ser justificados em virtude do envelhecimento celular. Sabe-se que as -glicosidases microbianas
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podem ser tanto intracelulares, quando extracelulares (CAIRNS e ESEN, 2010). A medida que a

cultura  fúngica  envelhece,  a  ruptura  de  células  pode  promover  a  liberação  de  -glicosidases

intracelulares para o meio de cultivo, o que resulta em uma maior atividade no filtrado bruto. No

entanto, tempos de cultivo mais prolongados podem afetar negativamente os níveis de enzimas

produzidos. No caso, essa redução pode ser resultante da inibição ou inativação do processo de

fermentação, devido à exaustão de nutrientes no meio ou à acumulação de compostos tóxicos, os

quais, por sua vez, inibem o crescimento fúngico (SHAHZADI et al., 2014). 

Wang et al (2012) empregaram o delineamento Plackett-Burman, constando que o tempo

de crescimento e pH apresentaram efeito significativo sobre a produção das  β-glicosidases por

Palustris  fomitopsis.  Similarmente  a  este  estudo,  o  tempo  de  fermentação  e  o  pH  do  meio

apresentou influência positiva na produção de β-glicosidases (RAMANI et al., 2012).

Ainda,  dentre  os  fatores  avaliados,  a  concentração  do  substrato  também  influenciou

positivamente  a  produção das  β-glicosidases  por  A. flavus.  A concentração do substrato pode

afetar  a  dinâmica  do  processo  hidrolítico,  podendo  inibir  ou  induzir  a  produção  de  enzimas

(GUPTA et al., 2010). Devido à saturação do meio, uma elevada concentração do substrato pode

inativar, significativamente, a produção de enzimas (SINGHANIA et al.,  2007). De acordo com

Amin et al. (2011), à medida que a concentração de substrato aumenta, a produção enzimática

aumenta proporcionalmente, até o ponto em que o meio esteja saturado com o substrato. Quando

este ponto de saturação é alcançado, a adição extra de substrato deixa de influenciar os níveis de

enzimas  produzidos.  Nos estudos  conduzidos  por  Mekaela  et  al.  (2008),  a  concentração  do

substrato  e  o  tempo  de  cultivo  também  foram fatores  significativos  sobre  a  produção  de  β-

glicosidases. 

A suplementação  do meio  de  cultivo  com extrato  de levedura,  NH4SO4  e  KH2PO4  não

influenciou  os  níveis  de  -glicosidases  obtidos  (p>0,05).  Esses  resultados  divergem  dos

encontrados nos estudos de  VAITHANOMSAT et al. (2011), onde o extrato de levedura foi o

parâmetro que mais influenciou a produção de -glicosidases por A. niger, utilizando a celobiose

como  substrato.  Infere-se,  nesse  caso,  que  o  meio  de  cultura  empregado  no  presente  estudo

apresente  um  teor  representativo  de  nitrogênio,  enxofre  e  fósforo,  sendo,  portanto,  a

suplementação de compostos contendo esses elementos químicos desnecessária. 

5.4 Otimização da produção de β-glicosidases por  A. flavus, empregando-se a Metodologia

de Superfície de Resposta (MSR)
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A partir dos fatores selecionados pelo delineamento Plackett-Burman, um Delineamento

Central  Composto  Rotacional  (DCCR)  foi  desenvolvido,  a  fim de  se  elevar  os  níveis  de  -

glicosidases produzidos por  A. flavus.  Para tal,  o fungo foi cultivado em presença de casca de

eucalipto.  Os  valores  reais  e  codificados,  bem  como  os  resultados  obtidos  no  planejamento

experimental estão apresentados na Tabela 08.

Tabela 8. Condições experimentais e resultados do planejamento experimental para produção de β-glicosidases por A.
flavus.

Valores reais (codificados)

Corrida Substrato (%)
Tempo de crescimento

(dias)
pH 

Agitação 
(rpm)

Atividade 
(U mL-1)

1 1,1 (-1) 4,4 (-1) 4,0 (-1) 50 (-1) 0,00 ± 0,00
2 1,1 (-1) 4,4 (-1) 4,0 (-1) 150 (1) 0,24 ± 0,02 
3 1,1 (-1) 4,4 (-1) 7,0 (1) 50 (-1) 2,27 ± 0,27
4 1,1 (-1) 4,4 (-1) 7,0 (1) 150 (1) 2,08 ± 0,15
5 1,1 (-1) 8,6 (1) 4,0 (-1) 50 (-1) 0,48 ± 0,04
6 1,1 (-1) 8,6 (1) 4,0 (-1) 150 (1) 0,76 ± 0,04
7 1,1 (-1) 8,6 (1) 7,0 (1) 50 (-1) 1,94 ± 0,06
8 1,1 (-1) 8,6 (1) 7,0 (1) 150 (1) 0,94± 0,02
9 2,9 (1) 4,4 (-1) 4,0 (-1) 50 (-1) 0,43 ± 0,05
10 2,9 (1) 4,4 (-1) 4,0 (-1) 150 (1) 1,59 ± 0,07
11 2,9 (1) 4,4 (-1) 7,0 (1) 50 (-1) 0,00 ± 0,00
12 2,9 (1) 4,4 (-1) 7,0 (1) 150 (1) 0,90 ± 0,11
13 2,9 (1) 8,6 (1) 4,0 (-1) 50 (-1) 1,88 ± 0,22
14 2,9 (1) 8,6 (1) 4,0 (-1) 150 (1) 2,30 ± 0,13
15 2,9 (1) 8,6 (1) 7,0 (1) 50 (-1) 0,00 ± 0,00
16 2,9 (1) 8,6 (1) 7,0 (1) 150 (1) 1,94 ± 0,08
17 0,5 (-2) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0) 1,06 ± 0,01
18 3,5 (2) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0) 3,93 ± 0,06
19 2,0 (0) 3,0 (-2) 5,5 (0) 100 (0) 1,44 ± 0,05
20 2,0 (0) 10,0 (2) 5,5 (0) 100 (0) 4,16 ± 0,20
21 2,0 (0) 6,5 (0) 2,5 (-2) 100 (0) 0,00 ± 0,00
22 2,0 (0) 6,5 (0) 8,5 (2) 100 (0)   0,92 ± 0,03
23 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 0 (-2) 0,44 ± 0,06
24 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 200 (2) 0,04 ± 0,03
25 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0) 1,81 ± 0,06
26 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0) 1,77 ± 0,06
27 2,0 (0) 6,5 (0) 5,5 (0) 100 (0) 1,74 ± 0,04

As melhores condições estabelecidas como ótimas para a produção de β-glicosidases pelo

fungo  A. flavus  foram 2,0% de substrato, pH de cultivo de 5,5, tempo de cultivo de 10 dias e



48

agitação de 100 rpm, correspondendo a uma produção de 4,16 U mL-1 (corrida 20, Tabela 8). 

Os níveis de produção de β-glicosidases  obtidos neste  estudo são superiores a outros

reportados  previamente  na  literatura,  empregando-se  outros  resíduos  agroindustriais  como

substratos. Uma linhagem de Trichoderma harzianum crescida em espigas de milho foi avaliada

quanto ao seu potencial de produção de -glicosidases, sendo esta correspondente a 0,35 U mL-1

(AHMED et  al.,  2009).  Quando  Trichoderma reesei  e  Aspergillus niger  foram cultivados  em

presença  de  resíduos  da  indústria  papeleira, uma  produção correspondente  a 3,07 U mL-1  foi

verificada (JUHÁSZ et al., 2003). Ainda, Trichoderma lignorum produziu apenas 0,24 U mL-1 em

resíduo de banana (BAIG, 2005), enquanto que uma outra linhagem de Trichoderma harzianum

apresentou uma produção de 1,968 U mL-1, quando crescida em bagaço de cana (BENOLIEL et

al., 2013).

A análise de variância (ANOVA) para o modelo gerado está resumida na Tabela 9. 

Tabela 9.  Análise de  variância (ANOVA),  coeficientes  de regressão  para β-glicosidases  produzida  por  A. flavus
cultivado em casca de eucalipto valores de R² e F-valor.

Produção de -glicosidases
Termos SQ Gl MQ F F tab F/Ftab R²

M 113,02 4 8,07 16,55 1,84 8,99 0,778
R 32,17   66 0,48
T 145,20 80

Termos Coeficientes p-valor

Media/Intercepto 1,7744 0,000000

[S] 0,6204 0,000031

[S]2 0,4910 0,006459

Tempo 0,8701 0,000002

Tempo2 0,6818 0,000223

pH 0,4188 0,013285

pH2 -0,7847 0,000029

Agitação 0,3579 0,033215

Agitação2 -0,8126 0,000016

[S] x Tempo 0,6138 0,003337

[S] x pH -1,4373               0,000000
[S] x Agitação 0,7780 0,000261
Tempo x pH -0,5344 0,010025

Tempo x Agitação -0,0462 0,819390

pH x Agitação -0,0969 0,632097

M = modelo; R = resíduo; T = Total; SQ: soma dos quadrados; MQ: média dos quadrados; gl: grau de liberdade; F: F
calculado; F tab: F tabelado 5%; [S]: concentração do substrato; T: tempo; pH: potencial hidrogeniônico. Os valores em
negrito são estatisticamente significativos.
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O modelo estatístico foi significativo (p<0,05). Considerando-se o teste F, o modelo foi

preditivo, pois o valor de  F calculado foi maior do que o valor de  F tabelado (8,99 vezes). O

coeficiente de determinação R2 de 0,778 indica que 77% da variação total da resposta pode ser

explicada pelo modelo.

Os coeficientes de regressão também estão apresentados na Tabela 9. A análise do  p-

valor é um instrumento útil para avaliar a significância dos coeficientes, de maneira que quanto

menor o p-valor, maior a significância do coeficiente de variação correspondente. Observa-se que

tanto os termos lineares quando os termos quadráticos das variáveis independentes concentração

do  substrato,  tempo,  agitação  e  pH  de  cultivo  foram  significativos  (p<0,05).  Em  relação  às

interações  entre  os  termos,  as  interações  concentração  do  substrato  versus tempo  de  cultivo,

concentração do substrato  versus pH e concentração do substrato  versus agitação influenciaram

significativamente a produção de -glicosidases.

      Diversos estudos reportam o emprego do DCCR e da MSR, a fim de aumentar os níveis de

enzimas microbianas produzidos. Em um trabalho realizado por Song et al. (2016), constatou-se

um aumento de 65% na produção de β-glicosidases por T. reesei. Dentre os parâmetros avaliados,

verificou-se que altos níveis enzimáticos foram obtidos na presença de 5% de palha de milho, pH

do meio ajustado em 4,8, e em agitação a 150 rpm. Almeida et al. (2015) também empregaram o

DCCR e a MSR para otimizar a produção dessas enzimas por P. verruculosum, utilizando a casca

de maracujá como substrato, obtendo-se  8,54 U mL-1. Já no estudo conduzido por Bansal et al.

(2013) a  influência  de nutrientes  distintos  sobre a  produção de β-glicosidases  foi  avaliada.  A

formulação do meio definido como ótimo para a produção dessas enzimas consistiu em farelo de

trigo  (5,0  g),  celulose  (1,0  %),  salicina  (1,0  %),  peptona  (1,0%),  MnSO4 (0,05%)  K2HPO4

(0,05%), o Triton-X (0,003%) e incubação dos frascos durante 96 horas, a 30 °C.

A descrição gráfica do modelo ajustado, também conhecida como superfície de resposta

(Figura 5), permite um melhor entendimento das interações entre as variáveis. Observa-se que

quando os valores da concentração do substrato,  pH e agitação se mantêm intermediários e o

tempo de cultivo aumenta, a produção de β-glicosidases é elevada. 

Desta  forma,  uma  velocidade  de  agitação  correspondente  a  100  rpm

proporcionou a obtenção dos maiores níveis de β-glicosidases. Como mencionado

anteriormente, os efeitos benéficos da agitação decorrem de uma melhor aeração
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do  meio  de  cultura,  a  qual  proporciona  a  obtenção  de  maiores  rendimentos

enzimáticos. 

Resultados similares foram reportados por Rasheed et al. (2015) e Elyas et al.

(2010), os quais constataram maior produção de  β-glicosidases por Byssochlamys fulva  e

Aspergillus sp. S458 quando os cultivos foram agitados  a 100 e 120 rpm, respectivamente.  A

produção de  β-glicosidases por A. flavus  apresentou-se mais elevada quando

comparada  a  produção  de  β-glicosidases  por  Daldinia  caldariorum,  a  qual

correspondeu a 1,3 U mL-1, empregando-se uma agitação de 150 rmp (SONG et al,

2010). Similarmente, HU et al. (2008) relatou maior produção da β-glicosidases

por A. niger, empregando uma agitação de 160 rpm.

Contrariamente,  OJumu et al. (2003) otimizaram a produção β-glicosidases de A. flavus

utilizando como substrato bagaço de cana, empregando uma agitação de 200 rpm. Dutta et al.

(2008) também obteve maior produção da enzima β-glicosidase por Penicillium citrinum, quando

a velocidade de agitação empregada foi a partir de  200 rpm, obtendo 1,72 U mL-1.  Já no estudo

conduzido por Bai et al. (2013) os melhores níveis de β-glicosidases produzidas por Penicillium

simplicissimum H-11  foram obtidos  por  meio  do  emprego  de  uma  agitação  de  280  rpm.  No

entanto,  apesar  de  favorecer  a  aeração,  em  muitos  casos  uma  agitação  mais  vigorosa  pode

comprometer a produção enzimática, devido à ruptura das hifas fúngicas. 

Um valor de pH (5,5) resultou em maior produção de  β-glicosidases por  A. flavus.  Na

natureza, a degradação enzimática de polímeros da parede celular das plantas pode ocorrer em

diferentes valores de pH do meio. 

Estudos constataram a existência de um mecanismo regulador da transcrição dependente

do  pH  em  fungos.  No  caso,  em  Neurospora  Crassa,  Aspergillus  nidulans e  Saccharomyces

cerevisiae, o fator de transcrição PacC responde a alterações no pH extracelular, promovendo a

ativação  de  genes  alcalinos  específicos,  bem  como  a  inibição  de  genes  ácidos  específicos

(GONÇALVES et al., 2001; AMORE et al., 2013). Essa versatilidade implica na regulação do pH

homeostático  e  no  monitoramento  do  pH extracelular,  para  que  sejam sintetizadas  enzimas  e

permeases que funcionem de acordo com o pH ambiental,  como, por exemplo,  a secreção de

fosfatases ácidas em pH ácido e a secreção de fosfatases alcalinas em pH alcalino (ROSSI e
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HARST, 1990). Desta forma, infere-se que as  -glicosidases de  A. flavus sejam mais ativas em

valores de pH próximos ao determinado como o ótimo para sua produção. 

Figura 1. Superfície de resposta para a produção de -glicosidases por A. flavus em função (A) do tempo de cultivo x 
concentração do substrato; (B) pH x concentração do substrato (C); agitação x concentração do substrato; (D) pH x
tempo de cultivo; (E) agitação x tempo de cultivo e (F) agitação x pH.
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Ahmed et al. (2009) também estabeleceram o pH 5,5 como ótimo para a produção de β-

glicosidases por Trichoderma harzianum, a qual correspondeu a 1,74 U mL-1. Da mesma forma, a

produção de β-glicosidases por Penicillium decumbens foi otimizada, apresentando pH ótimo de

cultivo na faixa de 5,7 (LIU et al  2011). Contrariamente,  um valor mais alcalino de pH (8,0)

favoreceu a produção de  -glicosidases por  Byssochlamys fulva, investigada por Rasheed et al.

(2015).

Em relação ao parâmetro  tempo,  os melhores  resultados  foram evidenciados quando o

tempo  de  fermentação  correspondeu a  10  dias.  Normalmente,  após  um período de  incubação

prolongado, o que se observa é um decréscimo na produção enzimática em virtude da depleção de

nutrientes  no  meio  e  da  excreção  de  subprodutos  resultantes  do  metabolismo  dos  micro-

organismos empregados no processo fermentativo (SHAFIQUE et al., 2009). Tais subprodutos,

que podem interferir  com a síntese proteica,  bem como com a atividade  enzimática,  incluem

proteases e substâncias que alteram o pH e diminuem a disponibilidade de água (HAQ et al.,

2006).  No  entanto,  infere-se  que  no  presente  estudo  um  tempo  maior  de  cultivo  tenha

proporcionado a liberação de -glicosidases intracelulares, resultando na detecção de níveis mais

elevados de atividade no filtrado bruto. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Beitel e Knob (2013), quando Penicillium

miczynskii  atingiu  sua  máxima  produção  de  -glicosidases  em  pH  5,5,  após  9  dias  de

crescimento, correspondendo a 2,82U mL-1.  Falkoski et al. (2013) também encontraram maiores

níveis de β-glicosidases produzidas por Chrysoporthe cubensis após 8 dias de FES, utilizando o

farelo  de  trigo  como  fonte  de  carbono  (21,5  U/g  proteína).  Condições  diferentes  foram

estabelecidas para Penicillium funiculosum, o qual atingiu a máxima produção de β-glicosidases
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(3,1 U mL-1) em pH 5.0, após 4 dias de fermentação (RAMANI et al., 2012). Já para uma outra

linhagem de A. flavus, o tempo estabelecido como ótimo para a produção dessas enzimas foi de

apenas 3 dias (GOMATHI et al., 2012). 

Por fim, uma concentração intermediária de substrato (2%) favoreceu a produção de  -

glicosidases por A. flavus. Nesse caso, sugere-se que a disponibilidade de nutrientes favoreceu o

desenvolvimento fúngico e, consequentemente, a produção enzimática. A mesma concentração foi

estabelecida  como ótima no trabalho de  Almeida  et  al.  (2015),  ao empregar  2% de casca de

abacaxi  na  produção  de  -glicosidases  por  P.  verruculosum sob  FSm.  Bhatti et  al.  (2013)

verificaram que o emprego da casca de arroz na concentração de 1% resultou em maiores níveis

de -glicosidases produzidas por Fusarium solani. No entanto, concentrações de substratos mais

elevadas  foram  reportadas  como  ótimas  para  a  produção  de  -glicosidases  por  Aspergillus

phoenicis e  A.  flavus,  correspondendo  a  3%  de  casca  de  uva  e  4%  de  farelo  de  trigo,

respectivamente (SILVA et al., 2010; GOMATHI et al., 2012). 

Os elevados níveis enzimáticos obtidos após o processo de otimização evidenciam o potencial

de utilização da casca de eucalipto nos processos de produção de  -glicosidases, até então não

reportado na literatura. Recentemente, Reina et al. (2016) descreveram esse resíduo como uma

fonte em potencial para a obtenção de etanol de segunda geração. Por ser um resíduo amplamente

disponível e de baixo custo, diversas vantagens são esperadas por meio do emprego da casca de

eucalipto  em  bioprocessos,  como  a  redução  de  sua  deposição  no  meio  ambiente,  além  da

possibilidade de se agregar valor a este resíduo. Em adição, os processos de produção enzimáticos

podem ser beneficiados, por meio da redução de seus custos. De acordo com Liu (2013), um dos

principais fatores limitantes da utilização de enzimas celulolíticas em processos industriais é o

elevado custo de produção, sendo necessário o desenvolvimento de sistemas mais  eficientes e

menos onerosos.

5.5 Caracterização enzimática

A caracterização  bioquímica  enzimática  é  um passo  importante  para  se  estabelecer  as

condições do processo, tais como o pH e a temperatura nas quais a enzima de interesse se mantém

estável. O conhecimento destas propriedades permite avaliar o seu potencial de aplicação em um
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determinado processo, além de possibilitar  o controle da velocidade do processo, por meio da

variação destes parâmetros no meio reacional (MARTIN et al., 2006).

5.5.1 Efeito da temperatura e do pH sobre a atividade β-glicosidásica

A temperatura estabelecida como ótima para as -glicosidases produzidas por A. flavus foi

a de 55 °C (Figura 6A). Nota-se que a atividade enzimática diminuiu acentuadamente

a partir de 60 °C. Similarmente a este estudo, outras -glicosidases fúngicas

também  exibiram  atividade  máxima  a  55  °C,  incluindo  as  provenientes  de

Monascus purpurus (JAGER et al. 2011), e de Aspergillus sp. SA58 (ELYAS et al.,

2010). Já no estudo realizado por Jager et al. (2011), constatou-se que as β-

glicosidases produzidas por Aspergillus sp. exibiram atividade ótima entre 50

°C e 70 °C.

Figura 6. Influência da temperatura (A) e do pH (B) sobre as β-glicosidases produzidas por A. flavus.
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β-Glicosidases  fúngicas  atuantes  em  temperaturas  mais  baixas  também

foram descritas, como as produzidas por  T. harzianun, as quais mostraram-se

mais ativas a 35 °C (IRSHAD et al., 2013). Outros estudos reportaram maior

atividade -glicosidásica a  45 °C (LEITE et al, 2007; JEYA et al., 2009).

Temperaturas mais elevadas foram estabelecidas como ótimas para as β-glicosidases produzidas

pelo fungo termófilo  Thermomucor indicae,  as  quais apresentaram atividade máxima a 70 °C

(PEREIRA et al., 2015). 

Em relação ao pH, observou-se que as

β-glicosidases  de  A.  flavus

apresentaram  maior  atividade  relativa

em pH 4,5 (Figura 6B). Este valor de pH

também foi verificado como ótimo para

muitas β-glicosidases microbianas tais

como  as  de  F.  solani (BHATTI  et

al.,2013),  Trichoderma  ressei  RUTC30

(ZANG et al.,2014), T. indicae (PEREIRA

et  al.,  2015),  Penicillium  italicum
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(PARK et al.,2012) e P. simplicissimum

H-11 (BAI et al., 2013).

Dutta  et  al  (2008)  estabeleceram  o  pH  5,5  como  ótimo  para  as  β-glicosidase  de  P.

citrinum.  Similarmente,  quando  Ramani  et  al.  (2012)  caracterizaram  bioquimicamente  as  β-

glicosidases provenientes de P. funiculosum, a atividade ótima foi constatada entre os valores de

pH 4,0  e  5,0.  De acordo  Karray et  al.  (2016),  a  atividade  ótima  das  β-glicosidases  fúngicas

geralmente é verificada na faixa de pH 4,0-6,0 (KARRAY et al., 2016). Folasade et al. (2016)

observaram que a atividade das β-glicosidases provenientes de  Fusarium oxysporum  aumentou

gradualmente a partir do pH 3,0 até 6,0. O mesmo foi verificado para as β-glicosidases de A.

nidulans AN2227, mais atuantes em pH 6,0 (AUTA et al., 2016).

Apesar da natureza acidófila ser reportada para grande parte das -

glicosidases  fúngicas,  estudos  prévios  evidenciaram  enzimas  mais  ativas  em

valores de pH mais elevados, como as β-glicosidases de A. niger NS-2, que se

mostraram mais ativas em pH 7,0 (BANSAL et al., 2012). 

5.5.2 Estabilidade das β-glicosidases em diferentes temperaturas e valores de pH

A termotolerância  de uma enzima é uma característica importante  para a aplicação em

processos industriais. Para a determinação da estabilidade térmica, o extrato bruto foi incubado a

55, 60, 65 e 70 °C (Figura 7A). 

Figura 7. Estabilidade térmica (A) e estabilidade frente ao pH (B) exibida pelas β-glicosidases de A. flavus. 
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As  β-glicosidases  de  A.  flavus  se  mostraram  muito  estáveis  em  50  °C  e  55  °C,

apresentando meia vida (T1/2) de 180 e 150 minutos, respectivamente. Já na temperatura de 60

°C, a T1/2 estabelecida foi de 60 minutos. 

Assim  como  as  -glicosidases  de  A.  flavus,  as  enzimas  provenientes  de  Periplaneta

americana foram estáveis a 55 °C, exibindo uma T1/2 de 150 minutos (GROKORÉ et al 2012).

No entanto,  as  β-glicosidases de  A. flavus  foram mais estáveis termicamente do que outras  β-

glicosidases  fúngicas  como,  por  exemplo,  as  de  T.  reesei,  as  quais  exibiram uma  T1/2  de  60

minutos a 50 °C (KOROTKOVA et al., 2009) e as de A. terreus, estáveis por 120 minutos a 50 °C

(ELSHAFEI et al., 2011). De acordo com Tiwari et al. (2013), as β-glicosidases provenientes de

fungos mesofílicos são termoestáveis até 60 °C, sendo desnaturadas em temperaturas superiores a

esta.

Contudo, β-glicosidases mais estáveis termicamente foram previamente reportadas, como

as β-glicosidases de P. citrinum, as quais apresentaram uma T1/2 de 120 minutos a 58 °C (NG et

al., 2010) e as β-glicosidases de P. simplicissimum, estáveis por 240 minutos a 50 °C (BAI et al.,

2013). 

      Em relação à estabilidade frente ao pH (Figura 7B), as β-glicosidases de

A. Flavus, apresentaram elevada estabilidade quando incubadas em pH 6,0. Essas

enzimas também foram estáveis na faixa de pH compreendida entre 5,0 a 6,5, onde

mais de 60% de sua atividade residual foi constatada. Similarmente ao presente

estudo, as β-glicosidases de Melanocarpus sp. apresentaram maior estabilidade

em pH 6,0 (KAUR et al. 2007). 

Já em β-glicosidases de A. niger NS-2 foram estáveis em um intervalo de pH mais amplo,

de 3,0-9,0 (BANSAL et al., 2014), enquanto que as β-glicosidases de Thermotoga thermaruma

foram estáveis na faixa de pH compreendida entre 4,0 a 8,0 (ZHAO et al., 2013).
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As características exibidas pelas  -glicosidases de  A. flavus evidenciam seu potencial de

aplicação em processos industriais conduzidos em temperaturas e valores de pH moderados, como

a clarificação de sucos de frutas e a sacarificação de resíduos agroindustriais.

5.5.3 Efeito de íons metálicos e outras substâncias sobre a atividade β-glicosidásica

A  atividade  da  β-glicosidase  foi  mensurada  na  presença  de  íons  metálicos  e  outros

compostos nas concentrações de 2 e 10 mM (Tabela 10), a fim de verificar substâncias ativadoras

e inibidoras da respectiva atividade enzimática. 

Uma ativação mais  pronunciada da atividade β-glicosidásica foi observada em presença de  β-

mercaptoetanol na concentração de 10 mM, correspondendo a 123%, seguida pelos íons NH4+ a

10 mM e Ca+2  a 2 mM. De forma similar, as  β-glicosidases de  P. simplicissimum (BAI et al.,

2013) e de  P. verrucosum (BHOITE et al., 2013) foram ativadas por Ca2+, enquanto que as  β-

glicosidases  de  Scytalidium thermophilum  e de  T.  viride foram ativadas  por  β-mercaptoetanol

(SILVA et  al.,  2013,  ALMEIDA et  al.,  2015).  No caso,  O aumento  na  atividade  enzimática

observado em presença  de mercaptoetanol  pode ser  justificado pela  redução dos grupamentos

sulfidrila, em enzimas que possuem parte destes grupos no estado oxidado (WEI et al., 1996). 

Tabela 10. Efeito de diferentes substâncias sobre as -glicosidases de A. flavus. 

Substâncias
                  Concentração

2 mM 10 mM
Controle 100,00 100,00 

CuSO4 78,23 ± 0,05 75,05 ± 0,08

ZnSO4 86,00 ± 0,06 64,88 ± 0,02

MnSO4 64,51 ± 0,04 55,93 ± 0,10

MnCl2 71,37 ± 0,06 36,00 ± 0,09

CaCl2 112,03 ± 0,07 90,07 ± 0,06

NH4Cl 110,09 ± 0,07 116,96 ± 0,17

NaCl 65,01 ± 0,08 47,87 ± 0,08
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BaCl 100,00 ± 0,06 97,24 ± 0,09

MgSO4 81,25 ± 1,09 49,99 ±0,14

Citrato de sódio 71,07 ± 0,04 62,08 ± 1,83

HgCl2 44,82 ± 0,02 30,02 ± 0,11

EDTA 86,06 ± 1,16 80,23 ± 0,18

β-mercaptoetanol 107,54 ± 0,15 123,81 ± 0,28

Pb(C2H3O2)2 47,33 ± 0,07 34,08 ± 0,08

SDS 36,62 ± 0,46 28,00 ± 0,11

EDTA: ácido etilenodiamino tetra-acético, SDS: dodecil sulfato de sódio.

Ainda, as β-glicosidases de  A. flavus  foram moderadamente inibidas pelo EDTA, Cu+3,

Zn+2,  enquanto  que  o  SDS  e  os  íons  Na+,  Mn+2 e  Hg+  inibiram  a  atividade  enzimática,

especialmente na concentração de 10 mM. Forte inibição da atividade β-glicosidásica pelo Mn+2

também foi constatada por Almeida et al. (2015).  A inibição pelo Hg+ pode ser justificada pelo

fato  de  que  esse  íon  é  um bloqueador  dos  grupos  tiol,  os  quais  podem ser  fundamentais  na

atividade catalítica de algumas enzimas  (EN-SHENG et al.,  2013), sendo este efeito inibitório

também  relatado  em  outras  β-glicosidases  fúngicas  (YAZDI  et  al.,  2003;  LI  et  al.,  2005;

ELSHAFEI et al., 2011; ALMEIDA et al., 2013). A inibição pelo SDS pode estar relacionada à

desnaturação  da  proteína,  visto  que  esse  detergente  promove  o  rompimento  de  suas  ligações

hidrofóbicas, sugerindo a importância dessas ligações na manutenção da estrutura da enzima (LI et

al., 2005). De modo similar, as -glicosidases de Ceriporiopsis subvermispora foram inibidas em

presença de SDS (MAGALHÃES et al., 2006). 

A  redução  da  atividade  em  presença  do  agente  quelante  EDTA  sugere  que  cátions

bivalentes são necessários para a ação enzimática. Similarmente, as β-glicosidase de A. fumigatus

Z5 foram inibidas por EDTA (LIU et al., 2012). Resultados divergentes foram encontrados em

relação às -glicosidases de Flammulina velutipes, as quais foram ativadas na presença de EDTA

(MALLERMAN et al 2015), possivelmente pelo fato deste agente atuar como quelante de algum

íon inibidor da enzima de interesse. 
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6. Considerações finais

    Os resultados  obtidos  no presente  estudo evidenciam que o solo  da FOM apresenta  uma

diversidade de fungos filamentosos capazes de produzir celulases. Dentre as linhagens fúngicas

isoladas,  a  linhagem  FX19  posteriormente  caracterizada  como  A.  flavus  obteve  destaque,

especialmente  por  apresentar  uma  elevada  produção  de  -glicosidases  quando  crescida  em

presença de casca de eucalipto. 

Ferramentas  estatísticas  empregadas  no  presente  estudo  permitiram,  com  eficiência,

estabelecer que a concentração do substrato, a agitação, o pH e o tempo de cultivo são as variáveis
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que mais afetam a produção de  -glicosidases por A. flavus. Em adição, o emprego do DCCR

aplicável  a  MRS  proporcionou  a  obtenção  de  altos  níveis  de  atividade  -glicosidásica,

correspondentes a 4,16 U mL-1. 

     Estes resultados sugerem que a produção de β-glicosidases a partir da casca de eucalipto é

promissora, visto que este resíduo é encontrado a baixo custo e gerados em grandes quantidades

no  Brasil,  o  principal  produtor  mundial  de  celulose.  Adicionalmente,  as  características

bioquímicas apresentadas pelas  -glicosidases de  A. flavus como estabilidade térmica e atuação

em valores de pH moderadamente ácidos as tornam particularmente interessantes do ponto de

vista industrial,  especialmente para serem empregadas  na clarificação de sucos de frutas  e na

hidrólise enzimática de resíduos agroindustriais. 

Por  fim,  estudos  envolvendo  a  bioprospecção  de  micro-organismos  com  potencial

biotecnológico em áreas ainda não exploradas e consideradas como hotspots da biodiversidade são

relevantes, uma vez que fornecem subsídios capazes de estimular sua preservação, bem como seu

manejo sustentável. 
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