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RESUMO 

 

 

A bioprospecção de fungos filamentosos termofílicos com possível potencial para a produção 

de enzimas de interesse industrial tem aumentado nos últimos anos. Além disso, esses estudos 

auxiliam na compreensão da diversidade microbiana e podem elucidar questões relacionadas a 

evolução e dispersão desses microrganismos no hábitat. Dentre as enzimas de relevância 

biotecnológica, as β-glicosidases se destacam pelo uso em setores como na produção de 

bioetanol, melhoramento do aroma de bebidas e na indústria farmacêutica. Este trabalho teve 

como objetivo isolar linhagens fúngicas termofílicas a partir do solo e da serapilheira de dois 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista da região Centro-Sul do Paraná. Objetivou-se 

também avaliar o potencial de produção de β-glicosidases pelos fungos obtidos, assim como 

identificar em nível molecular a melhor linhagem produtora. Adicionalmente, os efeitos de 

diversos parâmetros físico-químicos sobre a produção das β-glicosidases pela linhagem 

produtora previamente selecionada foram investigados, empregando-se o farelo de canola como 

substrato alternativo. Por fim, as enzimas produzidas foram bioquimicamente caracterizadas. 

Dentre as duas linhagens isoladas, sendo uma de cada área e ambas de amostras do solo, a que 

apresentou os melhores níveis de produção de β-glicosidases, quando cultivada na presença do 

farelo de canola, foi identificada em nível molecular como Aspergillus fumigatus. Com base 

nas características de crescimento apresentadas sob distintas temperaturas, esta linhagem foi 

classificada como termotolerante. Os níveis máximos de produção foram atingidos com a 

concentração de 2,9% de substrato, pH do meio ajustado para 4,2 em 101 horas de cultivo, 

correspondendo a 24,53 U mL-1. As β-glicosidases produzidas foram mais ativas a 80 ºC, em 

pH 5,5. Ao avaliar o efeito de íons metálicos e outras substâncias sobre a atividade β-

glicosidásica, a enzima foi ativada por Mn+2 e Cu+2 a 10 mM, e sofreu grande inibição pela 

adição de 10 mM de Hg+2. O farelo de canola mostrou-se um substrato promissor para a 

produção de β-glicosidases, por ser um resíduo com grande disponibilidade e baixo custo. O 

fungo termofílico A. fumigatus demonstrou grande potencial para a produção de β-glicosidases, 

as quais apresentaram propriedades desejáveis para a maioria das aplicações industriais, 

destacando-se sua atividade ótima a 80 ºC. 

 

Palavras-chave: Mata Atlântica, isolamento, fungos termotolerantes, celulases, farelo de 

canola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The screening of thermophilic filamentous fungi with possible potential for the production of 

enzymes of industrial interest has increased in recent years. Furthermore, these studies help to 

understand the microbial diversity and can elucidate issues related to the evolution and 

dispersion of these microorganisms in the habitat. Among the enzymes of biotechnological 

relevance, β-glucosidases stand out for their use in sectors such as bioethanol production, 

improvement of beverage aroma and in the pharmaceutical industry. This work aimed to isolate 

thermophilic fungal linage from the soil and litter of two remnants of Araucaria Forest from the 

Central-South region of Parana. The objective was also to evaluate the potential of β-

glucosidases production by the fungi obtained, as well as to identify molecularly the optimum 

producing lineage. In addition, the effects of various physico-chemical parameters on the 

production of β-glucosidases by the previously selected production linages were investigated, 

using canola meal as an alternative substrate. Finally, the enzymes produced were 

biochemically characterized. Between the two isolated linages, one of each area and both of 

soil samples, the one with the highest levels of β-glucosidases production, when cultivated in 

the presence of canola meal, was molecularly identified as Aspergillus fumigatus and based on 

the growth characteristics presented under different temperatures, this lineage was classified as 

thermotolerant. The highest levels of production were reached with the concentration of 2.9% 

of substrate, pH of the environment adjusted to 4.2 in 101 hours of culture, corresponding to 

24.53 U mL-1. The β-glucosidases produced were more active at 80 °C, with a pH of 5.5. When 
evaluating the effect of metal ions and other substances on β-glucosidase activity, the enzyme 

was activated by Mn2+ and Cu2+ at 10 mM, and it was strongly inhibited by the addition of 10 

mM of Hg2+ and SDS. Canola meal proved to be a promising substrate for the production of β-

glucosidases, being a residue with high availability and low cost. The thermophilic fungus A. 

fumigatus demonstrated great potential for the production of β-glucosidases, which presented 

desirable properties for most industrial applications, especially its optimum activity at 80 ºC.  

 

Keywords: Araucaria Forest, isolation, thermotolerant fungi, cellulases, canola meal. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

Constantemente, a Ciência e a Tecnologia trabalham em conjunto buscando modos de 

localizar, avaliar e explorar a diversidade microbiana existente, para que novos recursos 

genéticos e bioquímicos sejam descobertos (ANDRADE et al., 2009). O Brasil é um país muito 

diverso, abrigando uma gama de espécies animais, vegetais e microbianas distribuídas em seu 

território, ao longo dos seus seis biomas existentes (IBGE, 2018). Esses biomas, como a Mata 

Atlântica, podem ser divididos em fitofisionomias (COSTA; FRANCOY, 2017). 

O bioma Mata Atlântica é partilhado em sub-regiões como resultado de divergências 

climáticas, topográficas e de precipitação de cada região (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA, 2016). Esse bioma é um dos pontos mais ricos em biodiversidade do mundo e, 

sua história é marcada por grandes alterações antrópicas (RIBEIRO et al., 2011), que resultaram 

em prejuízos ambientais, relacionados à perda e fragmentação severa de hábitat. Desse modo, 

o bioma Mata Atlântica é classificado como hotspot de biodiversidade do planeta (ÁLVAREZ-

PRESAS et al., 2014) e demanda urgentemente de medidas preventivas, capazes de promover 

sua conservação. Muitos estudos já foram realizados para se mensurar a riqueza vegetal e 

animal dessa região, como o realizado por Bogoni et al. (2018) e Duarte et al. (2014). No 

entanto, nota-se uma carência de estudos relacionados à diversidade microbiana. 

A Floresta Ombrófila Mista (FOM) é a fitofisionomia da Mata Atlântica presente na 

região centro-sul do estado do Paraná. Na cidade de Guarapuava são encontrados apenas 

pequenos remanescentes florestais preservados e a FOM se encontra ameaçada (MIRANDA; 

ZAGO, 2015). O estudo da biodiversidade de um local é de extrema importância, pois desse 

modo, ações de preservação podem ser tomadas a tempo, evitando danos ambientais. Além 

disso, o conhecimento das populações microbianas, vegetais e animais facilita a compreensão 

dos processos evolutivos que ocorreram no local e auxiliam no entendimento da sua íntima 

relação (RANGEL et al., 2018). 

Os fungos são organismos muito importantes para o meio ambiente. Realizam funções 

fundamentais, como a degradação da matéria orgânica. Esta ação, realizada em conjunto com 

as bactérias, se deve a secreção de enzimas para o meio externo, participando assim dos ciclos 

biogeoquímicos essenciais para a manutenção do meio ambiente (MANOHARACHARY et al., 

2005). A fragmentação de hábitat é fonte de danos a esses organismos, gerando perda de 

diversidade biológica ao ambiente (MALTZ; TRESEDER; MCGUIRE, 2017). 

Durante o processamento industrial de produtos agrícolas, todos os anos são geradas 

grandes quantidades de resíduos. Sendo assim, esses materiais podem ser considerados como 



16 
 

os recursos renováveis mais abundantes na Terra. Existe um grande interesse no 

reaproveitamento desses resíduos, tanto pelo ponto de vista ambiental, a fim de promover um 

destino correto a esses materiais, quanto pelo ponto de visão econômico, a fim de conferir maior 

valor agregado aos resíduos agroindustriais (BHATIA et al., 2012). Como a produção de 

resíduos agroindustriais cresce mais a cada ano, os fungos filamentosos podem auxiliar no 

reaproveitamento desses materiais, que possuem uma rica composição e uma alta 

disponibilidade, se apresentando como substratos interessantes para a produção de enzimas 

microbianas. 

A maioria das enzimas utilizadas na indústria são de origem fúngica, pois os fungos 

apresentam fácil controle em laboratório, simples cultivo e, no caso de contaminações, sua 

recuperação é facilitada (SIMÕES, 2006). Sintetizam uma grande diversidade de compostos, e 

suas enzimas apresentam funções importantes em processos biotecnológicos (JAGTAP et al., 

2017), estabelecendo um elo entre a preservação da natureza e a extração de valor econômico, 

ajudando assim no desenvolvimento da economia nacional. 

Os fungos termofílicos são organismos que ocorrem de forma onipresente no hábitat 

natural, podendo ser isolados de uma grande variedade de ambientes (AHIRWAR et al., 2017). 

O termo compreende os fungos termófilos e termotolerantes, que se destacam na produção de 

enzimas de interesse industrial. Geralmente atuam em temperaturas elevadas, possuem 

termoestabilidade alta e tolerância a amplas faixas de pH (LU et al., 2013), que são 

características desejáveis para a aplicação em bioprocessos. Dentre os fungos termofílicos 

existem espécies que se destacam, como o fungo A. fumigatus que produz altos níveis de β-

glicosidases (WOJTUSIK et al., 2018). 

As celulases são enzimas que atuam de forma sinérgica no processo de conversão da 

celulose em glicose. Fazem parte desse grupo as β-glicosidases, endoglucanases e 

celobiohidrolases. Dentre elas, as β-glicosidases se destacam pela ampla gama de aplicações 

industriais que podem ser utilizadas, como no processamento de alimentos, realce do aroma de 

vinhos (GONZÁLEZ-POMBO et al., 2011), melhoramento do sabor de chá e suco de frutas 

(KEERTI et al., 2014), produção de biocombustíveis (MÉNDEZ-LÍTER et al., 2017), liberação 

de compostos aromáticos (ZANG et al., 2018), entre outros. 

Dentre os fungos utilizados nesses processos biotecnológicos, alguns se destacam em 

relação ao alto nível de produção enzimática, e outros em relação a características como a 

capacidade de resistir a exposição a condições extremas de pH e tolerar altas temperaturas 

(PELLEGRINI; SERPA; GODOY, 2015). Por isso, existe um grande interesse na prospecção 
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de microrganismos, para que assim sejam descobertos organismos com características mais 

favoráveis aos processos industriais (CASTRO; PEREIRA, 2010). 

Como mencionado anteriormente, os fungos filamentosos despertam grande interesse, 

devido a capacidade de produção de enzimas fúngicas, que podem ser utilizadas em uma gama 

de atividades industriais. O presente trabalho representa um esforço, a fim de levantar mais 

informações sobre os fungos termofílicos da FOM. Por meio dos estudos de bioprospecção, é 

possível encontrar âncoras de preservação, as quais podem dar suporte para a conservação desse 

bioma tão rico e ameaçado que é a Mata Atlântica. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Isolar linhagens de fungos filamentosos termofílicos, a partir de amostras de solo e 

serapilheira de remanescentes de FOM e avaliar seu potencial de produção de β-glicosidases. 

Objetivou-se, ainda, estabelecer as melhores condições de cultivo que induzem a maior 

produção de β-glicosidases, além de caracterizar bioquimicamente as enzimas produzidas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Isolar fungos filamentosos com características termófilicas a partir de amostras de solo 

e serapilheira de remanescentes de FOM, bioma Mata Atlântica; 

• Avaliar o potencial de produção de β-glicosidases termoestáveis pelos fungos obtidos; 

• Identificar molecularmente a melhor linhagem produtora de β-glicosidases isolada, a 

partir da amplificação da região ITS do rDNA; 

• Classificar a melhor linhagem produtora como termotolerante ou termófila; 

• Estabelecer os parâmetros físico-químicos ótimos para a produção de β-glicosidases 

pela melhor linhagem produtora, empregando-se farelo de canola como substrato, por 

meio da utilização do Delineamento Composto Central Rotacional aplicável à 

Metodologia de Superfície de Resposta (DCCR); 

• Determinar o pH e a temperatura ótimos da atividade enzimática; 

• Verificar a estabilidade das β-glicosidases frente à temperatura e ao 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 Mata Atlântica e Floresta Ombrófila Mista 

 

 A Mata Atlântica (MA) é a segunda maior floresta tropical da América do Sul, depois 

da Floresta Amazônica. Compreende cerca de 15% do território nacional, sendo 1,5 milhão de 

quilômetros ao longo de sua extensão. Apresenta uma faixa que se estende da costa brasileira 

até do interior do Paraguai e Argentina (GALINDO-LEAL; CAMARA, 2003; RIBEIRO et al., 

2009), como pode ser observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Mata Atlântica: extensão original e remanescentes florestais. Fonte: Adaptado de Brian Ally e IPCI-

Canada (https://www.ipci-canada.org/pernambuco). 

 

 No Brasil, a MA está presente em dezessete estados, sendo eles Alagoas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 

Estima-se que 92% da área total da MA pertence ao Brasil, sendo o restante distribuído entre o 

Paraguai e a Argentina (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2016).  

Esse bioma apresenta nos estados do Paraná e São Paulo vinte e cinco áreas protegidas 

que formam um sítio de preservação, que foi reconhecido como Reserva da Biosfera pela 

Mata Atlântica 
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florestais 
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Unesco, em seis fases sucessivas entre 1991 e 1988. Essa foi a primeira unidade da Rede 

Mundial de Reservas da Biosfera que recebeu esse decreto no Brasil (FUNDAÇÃO SOS 

MATA ATLÂNTICA, 2016). Essas regiões compreendem uma pequena extensão territorial, 

mas representam uma forma de conservar a riqueza biológica e a história evolutiva de alguns 

dos últimos remanescentes de Mata Atlântica existentes. 

A MA presente nos dezessete estados brasileiros é composta por cinco tipos principais 

de fitofisionomias: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila 

Aberta, Floresta Estacional Decidual e Floresta Estacional Semidecidual. É possível, também, 

encontrar campos de altitude, mangues e restingas que se integram em menor proporção (JOLY 

et al., 2012; OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000).  

O tipo de floresta presente na cidade de Guarapuava-PR é a FOM, também conhecida 

como Mata dos Pinhais ou Floresta de Araucárias, devido a ocorrência natural da Araucaria 

angustifolia (Bertol.) Kuntze (Araucariaceae) (Figura 2), conhecida também como Pinheiro-

do-Paraná (NARVAES, 2005). É uma conífera dióica, classificada como pioneira de vida longa 

(SOUZA et al., 2008), que domina o dossel da FOM (CARVALHO, 2003). Sua estrutura 

morfológica única e grande tamanho são característicos da FOM (NARVAES et al., 2005). 

 

A                                                 B                               C  

 
Figura 2. Exemplares de amostras da A. angustifolia em (A) folhas, (B) árvore adulta e (C) sementes. Fonte: 

Adaptado de Folhas e folhagens (https://www.floresefolhagens.com.br). 

 

No local de ocorrência natural, essa árvore é de grande importância, pois apresenta 

relevância econômica e ecológica. Suas nutritivas sementes aquecem a economia de pequenas 

cidades, por serem amplamente apreciadas pelos seres humanos (ADAN et al., 2016), além de 

naturalmente servirem como alimento da fauna silvestre (PAISE; VIEIRA, 2005), que por sua 

vez atua no ciclo de vida dessa espécie, ao dispersar suas sementes pela mata. A sombra de seus 

galhos cria um ambiente onde espécies de plantas tolerantes à sombra se desenvolvem, além da 

íntima relação que suas folhas possuem com fungos endofíticos (MOREIRA, 2013) e suas 

raízes com micorrizas (MOREIRA-SOUZA; CARDOSO, 2002).  
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A semente da A. angustifolia, o pinhão, é um produto sazonal e tem grande valor 

nutricional (BRANCO et al., 2016), sendo um ingrediente muito utilizado em pratos 

tradicionais da região. Sua coleta e comercialização representam uma fonte de renda extra para 

habitantes de áreas rurais, próximas das populações dessa árvore. 

As florestas naturais de araucária cobriam originalmente uma extensão de 185.00 km² 

no Brasil (CARVALHO, 2010). Porém, a exploração madeireira desenfreada da FOM reduziu 

a área de floresta natural a de 2 a 4 % da formação original existente (MANTOVANI et al., 

2004; SANTOS et al., 2015). Esta teve seu início no século XVII durante a colonização da 

região Sul do Brasil (DEAN, 1996) e se estendeu até a década de 1970.  

O grande declínio populacional e a diminuição do hábitat resultaram na classificação da 

Mata Atlântica como hotspot de biodiversidade do planeta (MITTERMEIER et al., 2005), e na 

inclusão da A. angustifolia na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional 

para a Conservação da Natureza (IUCN), como “criticamente em perigo” (THOMAS, 2013). 

Como resposta, muitos estudos têm sido realizados, para o levantamento de informações a 

respeito da biodiversidade existente na FOM.  

Vibrans e colaboradores (2015) estudaram as variáveis dendométricas desse ambiente, 

para a obtenção de estimativas precisas de atributos das comunidades vegetais presentes, 

fornecendo assim subsídio para trabalhos como o de Gomes e colaboradores (2016), que 

estudaram a distribuição da frequência de populações de Myrtaceae, contribuindo para 

compreensão da flora presente na FOM. São observados também trabalhos que contribuem para 

o repertório de informações a respeito da fauna desse local, como o realizado por Mateus, 

Machado e Simão-Silva (2018), que realizaram um levantamento espacial e sazonal de grupos 

de Drosophila em um enclave de vegetação xerofítica da FOM. Porém, estudos sobre a 

diversidade microbiana desse ambiente representam uma lacuna no inventário de espécies. 

Uma das preocupações da Estratégia Global para Conservação de Plantas (2011-2020) 

é garantir que a diversidade vegetal seja bem compreendida, documentada, reconhecida e 

conservada. Mas, para que isso ocorra, espécies animais e microbianas também devem ser 

preservadas. Ao se estabelecer uma “âncora de preservação”, as espécies que compartilham o 

mesmo ambiente ou participam de processos podem ser também conservadas. Uma das formas 

de se atingir esse objetivo é aliar a preservação aos estudos de bioprospecção (GEBUREK; 

KONRAD, 2008). 
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3.2 Bioprospecção de microrganismos do solo e da serapilheira 

 

 Desde a antiguidade, os seres humanos fazem uso de materiais provenientes da natureza 

para alimentação, tratamento de doenças e outras utilizações (REED, 2006).  Em 1993, Reid 

definiu esse processo como bioprospecção, sendo “uma exploração da biodiversidade de 

recursos genéticos e bioquímicos para valiosos fins comerciais” (LAIRD, 2002). 

 Atualmente, a bioprospecção é definida como a “busca sistemática por organismos, 

genes, enzimas, compostos, processos e partes provenientes de seres vivos, que possam ter um 

potencial econômico e possivelmente, levar ao desenvolvimento de um produto”. É uma 

maneira de extrair valor econômico da natureza, capaz de gerar inovação tecnológica, 

desenvolvimento social e econômico, sem acarretar prejuízos ao meio-ambiente. (SACCARO-

JUNIOR, 2011). 

 Segundo Saccaro Junior (2011), os alvos da bioprospecção são nomeados como recursos 

genéticos, podendo estar distribuídos em uma ampla variedade de ambientes. Sendo assim, o 

Brasil se mostra um país muito interessante para a bioprospecção, pois apresenta em sua 

extensão biomas com particularidades divergentes, que podem abrigar organismos com 

características favoráveis à exploração racional.  

A Biotecnologia é baseada na busca e descoberta da biologia explorável. O percurso 

para a descoberta de um possível recurso biotecnológico abrange etapas como a coleta do 

material biológico, a triagem de um atributo desejável, a análise de características de interesse 

e a seleção do melhor organismo. Assim, o organismo que apresentou a característica desejável 

é encaminhado para o desenvolvimento e elaboração de um produto, ou processo comercial 

(BULL et al., 2000). Nesse sentido, diversos estudos têm sido realizados buscando novas fontes 

para a Biotecnologia.  

Mais do que uma fonte de nutrientes para as plantas, o solo é na verdade um complexo 

ecossistema, que abriga fungos, bactérias, protistas e invertebrados (MÜLLER et al., 2016; 

BONKOWSKI et al., 2009). Acredita-se que a diversidade microbiana do solo é 

presumivelmente maior em comparação com outras comunidades microbianas. No entanto, a 

maioria dos microrganismos do solo ainda não foi caracterizada, pois apresentam complexidade 

em suas condições de cultivos, e os métodos de isolamento e cultura não são suficientes para 

mensurar a diversidade microbiana existente. Isso acontece porque existe uma dificuldade em 

adequar as condições laboratoriais com as características encontradas no meio ambiente (LEE; 

LEE, 2013). 
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A serapilheira é um componente importante de todos os ecossistemas florestais (REED; 

CLEVELAND; TOWNSEND, 2007). É composta por material orgânico, incluindo folhas, 

ramos, frutos, flores, cascas e outras partes de plantas que caíram sob o solo da floresta 

(CELENTANO et al., 2010; CAMARGO; GIARRIZZO; JESUS, 2015, NASCIMENTO; 

CERQUEIRA; HENDERSON, 2015). No entanto, esta camada representa mais do que o 

retorno de nutrientes ao solo (KRISHNA; MOHAN, 2017). Funciona como uma rota entre a 

vegetação e o solo, que mantém sua fertilidade, fazendo a transferência de nutrientes, o que é 

essencial para a sustentabilidade dos sistemas florestais (SILVER; HALL; GONZÁLEZ, 2014, 

CAMARGO; GIARRIZZO; JESUS, 2015, ERFANI et al., 2017).  

Além de proteger a superfície do solo contra flutuações de micro-habitat, a serapilheira 

atua impedindo a compactação e erosão do solo, cria um microclima que favorece a produção 

de corpos frutíferos por fungos e viabiliza o aumento da temperatura, durante os processos de 

degradação (EATON et al., 2004). Os ecossistemas florestais apresentam ao longo do ano 

diferentes proporções de serapilheira produzida, sendo que a quantidade produzida difere no 

tipo de vegetação considerado (WERNECK; PEDRALLI; GIESEKE, 2001). 

Dentre os microrganismos que estão presentes no solo e na serapilheira, os fungos têm 

uma contribuição significativa no processo de decomposição (PROMPUTTHA et al., 2010).  

São os decompositores primários da lignina, que é o componente principal desses ambientes, e 

sua ausência pode limitar o processo de decomposição (OSONO, 2007). A diversidade 

nutricional presente nesses ambientes permite a coexistência de várias espécies fúngicas no 

mesmo ambiente (PASQUALETTI et al., 2014). 

Como o solo e a serapilheira são ambientes ricos e apresentam um grande número de 

microrganismos, trabalhos de bioprospecção são realizados nesses locais, a fim de encontrar 

linhagens produtoras de enzimas, com características biotecnológicas interessantes, como a 

tolerância a altas temperaturas e ação em diferentes faixas de pH. A bioprospecção realizada 

em locais altamente devastados pelo homem pode resultar em uma ação positiva para o meio 

ambiente, quando os microrganismos encontrados se transformam em âncoras de preservação, 

garantindo assim a preservação de ambientes degradados (LEE; LEE, 2013). Desse modo, os 

fungos da FOM se mostram interessantes para estudos de bioprospecção. 

 

3.3 Fungos termofílicos 

 

 Existe no mundo uma grande variedade de microrganismos, que diferem entre si por 

apresentarem características particulares. A sobrevivência a altas temperaturas é uma delas, 
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sendo esse um fator decisivo na distribuição das espécies pelo globo terrestre. No domínio 

Eukarya, alguns fungos possuem a capacidade de se manter ativos e se propagar em ambientes 

com temperaturas elevadas (OLIVEIRA; GOMES; RODRIGUES, 2015). 

 Segundo Cooney e Emerson (1964), os fungos que toleram altas temperaturas são 

classificados de acordo com as suas temperaturas cardeais de crescimento em termófilos e 

termotolerantes. Assim, fungos termófilos são aqueles que exibem temperatura máxima de 

crescimento igual ou superior a 50 ºC e temperatura mínima de crescimento de 20 ºC ou 

superior. Já os fungos termotolerantes são aqueles que exibem uma temperatura máxima de 

crescimento de até 50 ºC e temperatura mínima de crescimento abaixo de 20 ºC (COONEY; 

EMERSON, 1964). No entanto, Morgenstern e colaboradores (2012) utilizam uma 

classificação diferenciada. De acordo com esta classificação, os fungos termotolerantes 

apresentam crescimento similar ou superior a 34 ºC, quando comparados os níveis de 

crescimento a 45 ºC, enquanto que os fungos termófilos são os que exibem melhores taxas de 

crescimento a 45 ºC, em comparação às observadas a 34 ºC. 

 Para que consigam sobreviver em ambientes com temperaturas elevadas, algumas 

adaptações foram necessárias, como a substituição em suas membranas de ácido graxos 

insaturados por saturados, obtendo, assim um equilíbrio entre sua fluidez e a densidade, 

essencial para a sua integridade funcional e física em um ambiente de altas temperaturas. Para 

a manutenção da estrutura do DNA, os organismos termófilos apresentam uma grande 

quantidade de 2,3-difosfoglicerato cíclico de potássio, que tem por função impossibilitar danos 

físicos na molécula de DNA (GOMES et al., 2007).   

A importância ecológica dos fungos termofílicos é muito grande, devido a funções 

fundamentais que exercem nos processos de decomposição de materiais lignocelulósicos, como 

a biomassa encontrada em ecossistemas florestais (HEATON, et al., 2012). Esses 

microrganismos promovem a degradação de materiais orgânicos, por meio da secreção de 

enzimas. As enzimas produzidas pelos fungos termófilos apresentam frequentemente alta 

estabilidade em temperaturas elevadas, em comparação com enzimas de fungos mesófilos (LEE 

et al., 2014). Essa peculiaridade garante vantagem e é de grande interesse, devido a sua 

potencial utilização em diversos processos biotecnológicos (OLIVEIRA; GOMES; 

RODRIGUES, 2015). 

Pesquisas com fungos termofílicos podem ser muito prósperas biotecnologicamente, 

além de contribuírem para a obtenção de conhecimento sobre esse grupo de fungos, tão 

importante e promissor. 

 



25 
 

3.4 Matérias-primas lignocelulósicas 

  

 A biomassa lignocelulósica é o recurso biorenovável mais abundante na Terra (ZHOU 

et al., 2011), e se encontra disponível em todo o mundo (SOMERVILLE et al., 2010). 

Apresenta, assim, grande potencial para a obtenção de produtos de interesse comercial 

(TAARNING et al., 2011), sendo atualmente explorada por vários setores, como o de produção 

enzimática (PERIYASAMY et al., 2018) e de biocombustíveis (WANGA et al., 2018). 

As paredes celulares são o principal componente da biomassa vegetal (SOREK et al., 

2014) e são formadas por três tipos principais de moléculas: a celulose, a hemicelulose e a 

lignina (SWEENEY; XU et al., 2013) (Figura 3), apresentando proporções relativas dos três 

componentes dependendo da fonte do material (SERRANO-RUIZ; LUQUE; SEPÚLVEDA-

ESCRIBANO, 2011), do tipo de tecido ou em resposta às condições ambientais 

(KNOX, 2008 ). 

 

 
Figura 3. Principais componentes e estrutura da lignocelulose. Fonte: adaptado de Isikgor e Becer (2015). 
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O componente principal da biomassa lignocelulósica é a celulose, sendo também o 

biopolímero mais abundante na Terra (SOMERVILLE, 2006).  Sua estrutura é formada por 

extensas redes de ligações de hidrogênio intramoleculares e intermoleculares que ligam 

fortemente unidades de glicose formando microfibrilas (SOMERVILLE et al., 2010). Estas 

microfibrilas apresentam dois tipos de regiões, com disposição diferenciada: as regiões 

cristalinas e amorfas (PECIULYTE et al., 2015) (Figura 4). As cristalinas apresentam cadeias 

de celodextrinas rigorosamente organizadas, que podem variar o seu grau de polimerização, 

dependendo do tipo de tecido (SOMERVILLE, 2006). Já as regiões amorfas são formadas por 

fibras mais esparsas, nas quais a estrutura cristalina não se formou ou teve a sua síntese 

interrompida. Desse modo, as microfibrilas de celulose são inseridas em uma matriz de 

hemiceluloses e lignina, constituindo no todo a parede celular (SOREK et al., 2014). 

A estrutura cristalina representa aproximadamente 2/3 da celulose total (SOREK et al., 

2014), o que confere uma alta rigidez e recalcitrância a esse material. Visto que essa estrutura 

geralmente não é acessível para a atividade enzimática, a degradação da matéria orgânica 

geralmente se inicia nas regiões amorfas, as quais são mais susceptíveis ao ataque enzimático 

(ZAHRA; BOUICHE; BOUCHERBA, 2018). 

  

 
Figura 4. Esquema mostrando as regiões cristalina e amorfa da lignocelulose. Fonte: adaptado de Huang, 

Anderson e Clubb (2014). 
 

A hemicelulose, o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza depois da 

celulose (LUO et al., 2012), é composta por uma família de polissacarídeos, que ligam as fibras 

de celulose e formam ligações cruzadas com a lignina, criando uma rede complexa de 

associações que conferem resistência estrutural ao material (WYK, 2001). Já a lignina é um 

polímero tridimensional, que fornece aos tecidos e fibras da planta resistência à compressão, 

bem como rigidez à parede celular (RIO, 2007). Além disso, confere resistência a insetos e 

patógenos, garantindo proteção às plantas (RUBIN, 2008). 

Região amorfa Região cristalina 

Lignina 
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A parede celular vegetal pode ser chamada de primária ou secundária, dependendo da 

sua localização e composição. A primária e mais externa é formada principalmente por celulose 

(30%), hemicelulose (30%) e pectina (30%), e a parede secundária, que se encontra mais 

interna, é formada por celulose (50-80%), hemicelulose (5-30%) e lignina (15-35%). A parede 

das células vegetais conta também com a presença de diversas proteínas (TAIZ; ZIEGER, 

2009), que variam a sua proporção de acordo com variáveis, como a camada da parede 

considerada, tipo de tecido, estágio de desenvolvimento e espécie da planta (PAULY; 

KEEGSTRA, 2010). 

Os componentes celulares da biomassa lignocelulósica interagem fortemente entre si, 

resultando em uma robustez e recalcitrância, tendo assim certa resistência a processos 

degradativos (BARAKAT; VRIES; ROUAU, 2013). Em virtude da complexidade química de 

seus constituintes, o uso da biomassa celulósica como matéria-prima nos processos 

biotecnológicos requer a utilização de um complexo enzimático formado pelas celulases, a fim 

de promoverem a hidrólise de ligações glicosídicas e a liberação de unidades de glicose (LIMA 

et al., 2005). 

 

3.5 Enzimas Celulolíticas 

 

 As enzimas são biocatalizadores que aumentam a velocidade das reações bioquímicas 

nos seres vivos (ROBINSON, 2015) e ao serem extraídas de células, podem ser utilizadas em 

uma ampla gama de processos comercialmente importantes (LIU; KOKARE, 2017). O termo 

“enzima” é derivado das palavras gregas “em” (dentro) e “zume” (fermento) e foi criado pelo 

fisiologista alemão Wilherm Kühne, no ano de 1878 (KÜHNE, 1878).  

 As celulases, também conhecidas como enzimas celulolíticas atuam na degradação da 

celulose (BHAT; BHAT, 1997), hidrolisando as ligações glicosídicas β-1,4 a fim de liberar 

unidades de glicose (LIMA et al., 2005). A classificação das celulases é realizada de acordo 

com as propriedades estruturais em sua sequência de aminoácidos, e em seu local de atuação 

no substrato celulósico. O CAZy (Carbohydrate-Active enZymes Database) é um banco de 

dados que classifica as celulases como Glicosil Hidrolases (GHs) e as agrupa em diferentes 

famílias (HENRISSAT, 1991; LEVASSEUR et al., 2013; LOMBARD et al., 2013). A União 

Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular (IUBMB) com base na reação catalisada e 

no tipo de substrato de atuação das enzimas, provê às GHs um código específico denominado 

Enzyme Comission number (EC). 
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 O grupo das celulases é formado pelas endo-1,4-β-D-glucanases (EC 3.2.1.4) (EG), 

celobiohidrolases (EC 3.2.1.91) (CBH) ou exoglucanases e β-glicosidases (EC 3.2.1.21) (BG) 

(SWEENEY; XU, 2013), que, em conjunto, são capazes de realizar a hidrólise da celulose na 

natureza. As EG são enzimas que atacam preferencialmente regiões amorfas, clivando as 

ligações glicosídicas β-1,4 internas da fibra celulósica. Já as CBH atuam clivando as 

extremidades não redutoras das cadeias de celulose, dessa forma liberando celobiose. Os 

produtos originados pela ação das EG e CBH são hidrolisados pelas BG, que convertem 

oligossacarídeos e celobiose em glicose, as quais rompem as ligações glicosídicas a partir de 

extremidades não redutoras (TANI, KAWAGUCHI, KOBAYASHU, 2014) (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Figura esquemática da ação das diferentes celulases sobre a celulose. Fonte: adaptado de Phitsuwan et 

al. (2013). 

 

As BG são consideradas as enzimas-chave no processo da hidrólise da celulose. As BG 

utilizam como substrato o produto final das demais enzimas celulolíticas, os quais, ao se 

acumular no meio, poderiam promover a inibição das EG e CBH. Desta forma, as BG permitem 

a continuidade do processo de degradação da biomassa lignocelulósica (YU et al., 2011; 



29 
 

AHMED et al., 2017). Como resultado de sua ação sinérgica, esse conjunto de enzimas reduz 

as cadeias de celulose a monômeros de glicose (TANI, KAWAGUCHI, KOBAYASHU, 2014). 

 As BG são responsáveis por papéis essenciais em muitos sistemas biológicos. Por 

exemplo, nas plantas as BG estão envolvidas em muitos processos fisiológicos, como a 

lignificação da parede celular, diferenciação das paredes do xilema (WANG et al., 2013) e 

ativação de fitohormônios (LEE et al., 2006). Em mamíferos, desempenham papéis como a 

atuação no metabolismo dos glicolipídios e glicosídeos da dieta (TOMME; WARREN; 

GILKES, 1995). Cinco tipos de BG foram identificadas nos humanos, diferindo em sua 

especificidade de substratos e localização (SINGH; VERMA; KUMAR, 2015). Uma das BG 

mais estudadas é a β-glicocerebrosidase; defeitos funcionais dessa enzima levam a doença de 

Gaucher, que é caracterizada pela acumulação de leucócitos nos lisossomos, ocasionando 

inchaços nos pacientes (BUTTERS, 2007). 

 A importância das BG excede suas funções naturais, pois também são empregadas em 

processos de geração de produtos de valor comercial, como a produção de biocombustíveis 

(ARAÚJO et al., 2017), desenvolvimento de novos alimentos à base de soja (SINGH; VERMA; 

KUMAR, 2015), produtos comerciais derivados da celulose (KRISCH et al., 2010), cosméticos 

(BANKOVA et al., 2006), cervejas, sucos e vinhos (JANG; CHEN, 2003), biopolimento de 

fibras têxteis (KUHAD; GUPTA; SINGH, 2011), ração animal (JANG; CHEN, 2003), entre 

outros. Como resultado, cada vez mais esses processos são otimizados, a fim de se obter a ação 

máxima dessas enzimas (TIWARI; MISRA; SANGWAN, 2013). 

  

3.6 Processos fermentativos para a produção de enzimas microbianas 

 

 A fermentação é definida por Subramaniyam e Vimala (2012) como a técnica de 

conversão biológica de substratos complexos em compostos simples, por intermédio de 

microrganismos, como fungos e bactérias. No desenvolvimento desse processo, compostos são 

liberados, os quais podem apresentar aplicabilidade industrial, como é o caso das celulases 

(ALBAEK et al., 2011). Para sua obtenção, são utilizados dois tipos de processos fermentativos: 

a fermentação submersa (FSm) e a fermentação em estado sólido (FES).   

 Na atualidade, aproximadamente 90% das enzimas industriais são produzidas por FSm, 

sendo esse o processo industrial mais aplicado, o qual apresenta componentes do cultivo 

completamente homogêneos e proporciona a obtenção de diferentes produtos, o que assegura 

vantagem a esse processo (ISMAIL et al., 2018). Este tipo de cultivo ocorre em sistemas de 

fermentação, onde os nutrientes se encontram dissolvidos em uma grande quantidade de água, 
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apresentando um bom controle sobre as condições químicas e físicas do processo, como pH e 

temperatura. Por meio da FSm, a separação da biomassa é facilitada, sendo realizada por 

filtração simples ou centrifugação. O sobrenadante resultante desse processo pode assim ser 

utilizado para estudos enzimáticos e o crescimento microbiano pode ser quantificado, após a 

secagem da biomassa (LIMA et al., 2003). Porém, apresenta também algumas desvantagens, 

como o gasto de energia e água (JAIN; MORLOK; HENSON, 2012). 

 A FES é caracterizada por possuir uma menor quantidade de água livre e presença de 

substratos sólidos para o crescimento do microrganismo. Isso assegura vantagens a esse 

processo, pois resíduos ricos em nutrientes podem ser reciclados como substratos nesse cultivo. 

Nesta técnica de fermentação, os substratos são utilizados lentamente, desse modo, o mesmo 

material pode ser empregado em longos períodos de fermentação (SUBRAMANIYAM; 

VIMALA, 2012). Este processo simula da melhor forma o hábitat natural em que o 

microrganismo cresce e, reduzindo a quantidade total de água, pode-se minimizar as 

contaminações microbianas, além de diminuir a quantidade de água gasta no processo. Porém, 

o controle de parâmetros fermentativos e a dissipação do calor se mostram desvantagens 

marcantes nesse processo fermentativo (JAIN; MORLOK; HENSON, 2012). 

 Nos últimos tempos tem sido realizado o emprego de resíduos agroindustriais em ambas 

as técnicas de fermentação, para assim, reaproveitar os nutrientes que compõem esse material, 

produzindo dessa forma enzimas de interesse industrial e minimizando, assim, a contaminação 

do meio-ambiente. 

 

3.7 Resíduos agroindustriais 

 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior fornecedor de produtos agrícolas e alimentos e 

acredita-se que, no futuro, seja o principal produtor mundial (FAO, 2017). Nas últimas décadas, 

um grande aumento na produção agrícola brasileira foi observado, resultado de uma gama de 

ações desempenhadas, como avanços nas práticas agronômicas e investimento em 

agroquímicos (LOPES; GUILHERME, 2016) atrelado as características próprias do país que 

propiciaram isso, como a vasta área territorial, clima geralmente favorável e solos férteis 

(MARIN et al., 2016). 

Uma das consequências do aumento da produção agrícola e da comercialização destes 

recursos em larga escala é uma grande quantidade de resíduos gerados no país. Todo ano são 

produzidas aproximadamente 500 milhões de toneladas deste tipo de resíduo na América 
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Latina, sendo o Brasil responsável por mais da metade desta produção (SOUZA; SOUZA; 

SANTOS, 2007). 

Dessa forma, os resíduos industriais e agrícolas representam uma relevante fonte de 

poluição ambiental. Realizar o aproveitamento destes materiais em processos biotecnológicos 

pode contribuir para minimizar a contaminação decorrente da disposição inadequada destes 

materiais (SHARADA et al., 2013). Ao analisar a composição química desses resíduos, 

percebeu-se que a sua eliminação resulta em perda de valor agregado (MUSSATTO; 

TEIXEIRA, 2010). Diante disso, os resíduos agroindustriais têm sido utilizados como matéria-

prima para uma ampla diversidade de bioprocessos, como FES (HEERD et al., 2012) ou FSm 

(MARTINS et al., 2018), entre outros. 

Diversos resíduos industriais e agroindustriais vêm sendo amplamente avaliados como 

potenciais substratos para a produção de enzimas fúngicas, incluindo resíduo de cervejaria 

(KNOB et al., 2013), casca de maracujá (MARTINS et al., 2018), resíduos de palma 

(HERNÁNDEZ-FERNÁNDEZ; PÉREZ; PIÑEROS-CASTRO, 2018), resíduos de babaçu, 

canola, mamona e girassol (CASTRO; CASTILHO; FREIRE, 2016), bagaço de cana, sabugo 

de milho, casca de coco e talos de candelila (BUENROSTRO-FIGUEROA et al., 2014), farelo 

de trigo (JAHAN et al., 2017), melaço, resíduos de peixe (NOOH et al., 2018), resíduo de 

rabanete (ZUKOVSKI et al., 2017), bagaço de cana de açúcar (FERREIRA et al., 2018), 

resíduos de indústria têxtil (HU et al., 2018), entre outros. 

Essa prática, além de tornar os processos biotecnológicos mais sustentáveis, é capaz 

de reduzir os custos de produção de enzimas fúngicas (ALVIRA et al., 2010), além de ter a 

garantia do suprimento de substrato, devido ao fato de os resíduos agroindustriais serem os 

recursos renováveis mais abundantes do planeta (BHATIA et al., 2012). 

 

3.8 Resíduos de canola 

 

 Um dos principais produtos da cesta básica é o óleo vegetal. O seu grande consumo 

mundial está atrelado aos ácidos graxos da sua composição, que apresentam vantagens em 

comparação aos óleos de origem animal. O óleo de canola é o terceiro mais produzido no 

mundo, sendo antecedido pelo óleo de palma e de soja (USDA, 2018). A canola utilizada na 

atualidade é resultante do melhoramento genético de espécies utilizadas anteriormente, 

principalmente da Brassica napus e Brassica campestres. Essa ação foi realizada, a fim de 

melhorar a sua digestibilidade e palatabilidade, uma vez que exibia altos teores de glicosinalatos 

e ácido erúcico (CHAVARRIA et al., 2011).  



32 
 

 Os países integrantes da União Europeia são os maiores produtores e consumidores de 

grãos de canola no mundo, com cerca de 20,0 milhões de toneladas produzidas na safra de 

2016/17 e consumo de aproximadamente 24,2 milhões de toneladas, sendo o restante importado 

de outros países produtores. O Canadá ocupa a segunda posição, com uma produção de cerca 

de 18,5 milhões de toneladas, consumindo cerca de 9,4 milhões de toneladas, seguido da China 

com uma produção de 13,5 milhões de toneladas e consumo de 17,1 milhões de toneladas desse 

grão. Na quarta posição se encontra a Índia, com 6,8 milhões de toneladas produzidas e 

consumo de 6,65 milhões de toneladas. O restante da produção mundial, cerca de 9,0 milhões 

de toneladas, é produzido em menor escala por outros países, que consomem aproximadamente 

9,5 milhões de toneladas de grãos de canola, como pode ser observado na Figura 6 (CONAB, 

2017). 

 

 
Figura 6. Produção e consumo mundial de canola, safra 2016. Fonte: Adaptado de CONAB (2017). 

 

 No Brasil, a canola é cultivada no Sul do país onde o clima é propício, sendo os estados 

do Paraná e Rio Grande do Sul os responsáveis pela produção de 71,9 mil toneladas na safra de 

2016 e 40,8 mil toneladas de grãos de canola na safra de 2017, como pode ser observado na 

Figura 7. 

No entanto, segundo Tukker e Jansen (2006), o óleo vegetal está entre os produtos 

agroindustriais que ocasionam maiores impactos ambientais em seu processo de produção e 

consumo. A canola apresenta uma notória importância econômica, em virtude da produção do 

óleo de canola, mas o seu cultivo pode ocasionar efeitos prejudiciais ao meio ambiente, 
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causando emissão de gases, depleção de recursos e grande geração de resíduos 

(MACWILLIAM et al., 2016).  

 

 
Figura 7. Relação entre área plantada, produtividade e produção de canola pelas regiões do Brasil, nas safras de 

2016 e 2017. Fonte: Adaptado de CONAB (2017). 

 

Após a colheita, se inicia o processamento da canola que começa com a sua 

higienização. Em seguida, as sementes são pré-condicionadas com calor, sendo posteriormente 

esmagadas por rolos, a fim de realizar o rompimento das células, facilitando, assim, a extração 

do óleo. O produto resultante é cozido e submetido a uma técnica de prensagem, que remove 

uma porção do óleo e comprime a massa em grandes fragmentos.  Após isso, o material passa 

por um processamento adicional para a remoção de maior parte do óleo. Nesse momento, já se 

tem o óleo separado do farelo: o óleo passará por processos de acordo com os requisitos do seu 

produto final; já o farelo pode ser processado em pellets ou deixado como uma massa solta, 

para assim ser descartado ou utilizado em outros processos (USDA, 2018).  

O farelo de canola é caracterizado como um subproduto da fabricação do óleo de canola. 

Sua composição varia de acordo com as técnicas utilizadas para a extração do óleo, assim como 

em relação à espécie de canola empregada (NAIR; DUVNJAK, 1990). A composição química 

desse resíduo pode ser observada na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Composição do farelo de canola canadense. 

Componente Média 

Proteína bruta (%)   36 

Proteína não degradada no rúmen (%)  35 

Óleo (%)  3,5 

Ácido linoléico (%)  0,6 

Cinzas (%) 6,1 

Açúcares (%)  7,8 

Amido (%)  0,6 

Sacarose (%)  6,2 

Glicose frutose (%)  0,6 

Celulose (%)  4,5 

Oligossacarídeos (%)  2,2 
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Polissacarídeos não amiláceos (%)  15,7 

Polissacarídeos não amiláceos solúveis (%)  1,4 

Polissacarídeos não amiláceos insolúveis (%)  14,4 

Fibra bruta (%)  12,0 

Nn\Fibra em detergente ácido (%)  16,8 

Lignina em detergente ácido (%)  5,1 

Fibra em detergente neutro (%)  20,7 

Fibra dietética total (%)  32,3 

Taninos (%)  1,5 

Sinapina (%)  1,0 

Ácido fítico (%)  3,3 

Glicosinolatos (µmol/g)  7,2 

Fonte: Adaptado de Canadian International Grains Institute (2009). 

 

Em geral, a proteína é o principal componente desse resíduo, representando cerca de 

36% do total. Entretanto, esse material apresenta também quantidades significativas de celulose 

(4,5%) e polissacarídeos não amiláceos (15,5%), que são componentes interessantes para o uso 

em processos de obtenção de enzimas. Atualmente, a principal utilização do farelo de canola é 

na alimentação de aves, suínos e bovinos, como componente da ração oferecida a esses animais 

(RAATZ et al., 2018). Porém, devido a sua interessante composição química, podem ser 

utilizados também na obtenção de produtos de alto valor agregado (KAMBLE; JADHAV, 

2012). Nesse sentido, o farelo de canola vem sendo investigado como possível substrato para a 

produção de enzimas fúngicas, como pode ser observado no estudo de Almeida et al. (2015), 

os quais utilizaram o resíduo de canola como substrato para produção de β-glicosidases pelos 

fungos Trichoderma viride e Penicillium verruculosum. 

 

3.9 Microrganismos produtores de β-glicosidases 

 

As β-glicosidases são enzimas produzidas por todos os domínios de vida, estando 

presentes em organismos eucarióticos e procarióticos, representados por bactérias, fungos, 

plantas e animais (TIWARI; MISRA; SANGWAN, 2013). Porém, como fonte de enzimas para 

aplicação industrial, a preferência é atribuída aos microrganismos por diversas razões, como o 

rápido crescimento e produção enzimática, facilidade no manuseio, menor uso do espaço para 

a produção, fácil manipulação com auxílio da engenharia genética, melhoria de características 

por meio da mutagênese e evolução direta, produção de enzimas com grande variação de 

características, como alcalofilicidade e termoestabilidade, podendo, assim, serem aplicadas em 

uma diversa gama de processos (AHMED et al., 2017). 
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As bactérias são microrganismos que secretam moderadas quantidades de β-

glicosidases, porém apresentam características interessantes para a produção dessas enzimas, 

como elevada taxa de crescimento em um curto período de tempo, capacidade de sobrevivência 

em ambientes hostis e produção de enzimas com alta resistência a condições extremas de pH e 

temperatura (SADHU; MAITI, 2013). Dentre elas algumas merecem destaque, como 

Pyrococcus furiosus, uma bactéria hipertermofílica que produz β-glicosidases com atividade 

ótima a 90–105 °C (KATAOKA; ISHIKAWA, 2014) e Leuconostoc mesenteroides com 

excelente produção de β-glicosidases em pH 2,5 (SON et al., 2018). 

Dentre os microrganismos produtores de β-glicosidases, os fungos têm grande 

relevância, pela grande quantidade de enzimas secretadas diretamente no meio de cultivo, 

facilitando, assim, a sua recuperação e aplicação (POLIZELI et al., 2005). Os gêneros 

Penicillium e Aspergillus são responsáveis pelo maior número de investigações científicas a 

respeito das β-glicosidases (ADAV; CHAO; SZE, 2012). Alguns destes organismos apresentam 

-glicosidases com características particularmente interessantes, como Penicillium 

purpurogenum, que se sobressai, devido sua alta estabilidade em pH 2,0 (DHAKE; PATIL, 

2005) e Penicillium citrinum, pela atividade ótima em pH 4,2 (SANTA-ROSA et al., 2018).  

Os fungos do gênero Aspergillus apresentam destaque, sendo conhecidos como ótimos 

produtores de β-glicosidases (VAITHANOMSAT et al., 2011) e pela produção de enzimas com 

tolerância à glicose (RAJASREE et al., 2013). Dentre os microrganismos que fazem parte desse 

gênero, Aspergillus niger é amplamente conhecido no meio científico, em razão dos elevados 

níveis de β-glicosidases produzidos (LIMA et al., 2013) (BARALDO-JUNIOR et al., 2014), 

assim como Aspergillus terreus, devido a sua atividade ótima a pH 5,0 e 65 ºC (YAN et al., 

2016). Já A. fumigatus tem atraído interesse mundial pela sua potencialidade em aplicações 

industriais, como resultado da produção de β-glicosidases altamente termoestáveis e com 

tolerância à glicose (DODDA et al., 2018). 

 

3.9.1 O Gênero Aspergillus e a Espécie A. fumigatus 

  

Aspergillus é um gênero de fungos filamentosos saprófitos, pertencente ao filo 

Ascomycota. O gênero foi originalmente descrito no ano de 1729, pelo padre e botânico 

Antonio Micheli, recebendo esse nome devido à semelhança de sua estrutura assexuada 

produtora de esporos (conidióforo) com um instrumento de borrifar água benta (Figura 8) 

(ROKAS, 2013). O seu nicho principal é o solo ou a vegetação em decomposição. Porém, 

devido ao fato de apresentarem conídios pequenos e hidrofóbicos, possuem fácil dispersão por 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/penicillium-citrinum
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anemocoria, sendo levados pelo vento a uma gama de ambientes e sobrevivendo a diferentes 

condições ambientais (DAGENAIS; KELLER, 2009).  

Este gênero compreende cerca de 339 espécies distribuídas pelo mundo, sendo esse 

número atualizado constantemente desde a implementação de ferramentas moleculares para a 

identificação de espécies, visto que similaridades morfológicas dificultam a identificação de 

suas linhagens (SAMSON et al., 2014). 

 

 
Figura 8. Conidióforo de uma espécie pertencente ao gênero Aspergillus. Fonte: www.leibniz-hki.de. 

 

 As espécies desse gênero apresentam alto impacto social e econômico. São conhecidos 

pela produção de micotoxinas, patogenicidade em humanos e animais, além de causarem 

prejuízos nos setores alimentícios. Porém, muitas espécies apresentam rico perfil de produção 

enzimática, sendo utilizadas em processos biotecnológicos para a produção de enzimas, 

antibióticos, medicamentos, entre outros metabólitos (SAMSON et al., 2014).  

Certas espécies, como A. fumigatus Fresen. (1863) são capazes de crescer rapidamente 

a 37 ºC e tolerar temperaturas mais elevadas, acima dos 50 ºC, sendo, assim, classificadas como 

termotolerantes. A capacidade de sobreviver em temperaturas elevadas é uma característica 

compartilhada pelos fungos termotolerantes e termófilos. Porém, as formas termotolerantes 

mantém o crescimento a temperaturas abaixo de 20 ºC, o que representa um número maior de 

ambientes para a sua sobrevivência (BHABHRA; ASKEW, 2005). Desta forma, são 

encontradas, por exemplo, como parasitas no corpo humano (DAGENAIS; KELLER, 2009), 

em matéria orgânica em decomposição (MOUSAVI et al., 2016), no solo (HONG et al., 2010), 

entre outros ambientes. 

A. fumigatus é conhecido como patógeno oportunista, sendo caracterizado pela 

produção de micotoxinas (NIERMAN et al., 2005). Porém, nos últimos anos, essa espécie tem 
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ganhado atenção devido aos seus altos níveis enzimáticos produzidos, como foi observado no 

trabalho de Mehta, Bodh e Gupta (2018), que isolaram A. fumigatus de solo contaminado com 

óleo e concluíram que a lipase produzida por essa linhagem é uma potencial candidata a 

aplicações industriais, como nas indústrias de detergente, couro e usos na biorremediação. Já 

Yang et al. (2015) isolaram a partir do solo uma linhagem de A. fumigatus boa produtora de 

xilanases. Os autores alcançaram a sua purificação e concluíram que a enzima encontrada 

apresenta uma grande capacidade de converter xilano em xilobiose. 

Essa espécie se destaca também como produtora de celulases, como pode ser observado 

no trabalho de Sarkar e Aikat (2014), que isolaram uma linhagem de A. fumigatus de amostras 

de solo da Índia. Por meio da fermentação submersa empregando palha de arroz como substrato, 

estes autores observaram altos níveis de celulases. Em um estudo similar Mehboob e 

colaboradores (2014) ao empregar a metodologia de superfície de resposta testaram 11 

parâmetros diferentes e otimizaram a produção de celulases por este fungo, resultando em alta 

atividade endoglucanásica e β-glicosidásica.  

O fato de ser termotolerante eleva o interesse sobre essa espécie, visto que as enzimas 

produzidas podem ter atividade a altas temperaturas e boa termoestabilidade. Sendo assim, 

dados na literatura evidenciam que A. fumigatus se apresenta como um interessante produtor de 

enzimas fúngicas e que ao isolar diferentes linhagens, existe a possibilidade de encontrar 

características mais desejáveis à determinadas aplicações industriais, o que estimula a condução 

de estudos com essa espécie.  
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CAPÍTULO I – Bioprospecção de fungos termofílicos produtores de -glicosidases: 

potencial de produção de Aspergillus fumigatus 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O bioma Mata Atlântica é um hotspot de biodiversidade do planeta (MITTERMEIER 

et al., 2005), devido a sua relevância relacionada à vegetação diferenciada, elevada 

endemicidade e alto nível de devastação. Estudos em áreas degradadas são de grande 

importância, pois documentam as espécies da região, subsidiando a sua preservação quando 

encontrados recursos genéticos importantes, além de servirem de suporte para o entendimento 

dos processos evolutivos que moldam a distribuição da diversidade na Terra (HUGHES, 2017).  

Ao longo de sua extensão, a Mata Atlântica é dividida em fitofisionomias, sendo a 

Floresta Ombrófila Mista (FOM) uma das principais (RODERJAN et al., 2001). A FOM, 

caracterizada pela presença da Araucaria angustifolia em suas áreas florestais, prevalece na 

cidade de Guarapuava (GOMES, 2012), onde exibe grandes fontes de microrganismos, como 

o solo e a serapilheira (OSONO, 2007). Os fungos, habitantes desses ambientes, desempenham 

funções fundamentais no processo de degradação da matéria orgânica por meio da ação de suas 

enzimas (KRISHNA; MOHAN, 2017). Estas têm atraído interesse por parte da Biotecnologia 

nos últimos anos, uma vez que catalisam um grande número de reações químicas, tendo ação 

significativa nos processos industriais modernos, além de atuar na substituição de produtos 

químicos tradicionais, diminuindo, assim, a poluição ambiental (GUDYNAITE-SAVITCH; 

WHITE, 2016). 

Nos ambientes florestais fungos com características distintas podem ser encontrados, 

capazes de se desenvolver em diferentes faixas de temperatura, como os fungos termotolerantes, 

que apresentam temperatura máxima de crescimento de 50 ºC e mínima abaixo de 20 ºC 

(COONEY; EMERSON, 1964). As enzimas produzidas por esses organismos despertam 

interesse industrial, devido ao fato da maioria desses processos envolverem temperaturas 

elevadas.  

Dentre as enzimas que possuem importância econômica, industrial e biotecnológica, as 

-glicosidases merecem destaque, sendo utilizadas em uma gama de processos, como na 

vinificação, produção de biocombustíveis e desenvolvimento de alimentos funcionais 

(SANTOS et al., 2016). No entanto, essas enzimas competem comercialmente com tecnologias 

industriais tradicionais e de baixo custo.  

O grande empecilho para a viabilização da aplicação de enzimas microbianas no meio 

industrial está vinculado ao seu elevado custo de produção (GUDYNAITE-SAVITCH; 

WHITE, 2016). Um modo de reverter essa situação é a utilização de resíduos agroindustriais 

como fonte de nutrientes no processo de produção enzimática, reduzindo, assim, seus custos e 
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sanando o problema ambiental provocado pelo descarte inadequado desses materiais no meio 

ambiente.  

O óleo de canola é o terceiro mais produzido no mundo (USDA, 2017). Em seu processo 

de obtenção, grandes quantidades de farelo são produzidas, sendo assim um resíduo abundante 

e de baixo custo. Uma das principais aplicações envolvendo o uso deste farelo é na produção 

de ração animal. Porém, quando comparado a demais farelos empregados neste fim, o farelo de 

canola não apresenta boa apetibilidade e exibe menor digestibilidade (PAULA et al., 2018). Por 

outro lado, esse material apresenta rica composição química, podendo assim ser utilizado na 

obtenção de produtos de maior valor agregado (KAMBLE; JADHAV, 2012), como na 

produção de enzimas microbianas. 

Diante disso, o presente estudo teve como objetivo isolar fungos filamentosos com 

características termofílicas, a partir de amostras de solo e serapilheira de remanescentes de 

FOM. Objetivou-se avaliar o potencial fúngico de produção de -glicosidases com o uso de 

resíduos provenientes da agroindústria como substratos, assim como estabelecer os parâmetros 

ótimos e as melhores condições de produção pela linhagem definida como melhor produtora. 

Por fim, as enzimas produzidas foram bioquimicamente caracterizadas.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Áreas de estudo 

 

 Para a realização do presente estudo, foram elegidas duas áreas representativas de FOM, 

ambas localizadas no Centro-Oeste do Estado do Paraná. Essas regiões são remanescentes de 

florestas nativas, sem ação humana evidente; estão em condição clímax, exibem predomínio de 

Araucaria angustifolia, assim como apresentam variadas espécies herbáceas, arbustivas e 

arbóreas. As duas áreas amostradas foram georreferenciadas conforme exposto abaixo: 

• Área A (25º08’18.2’’S19’36.3’’W), propriedade particular de pessoa física (Chácara 

Recanto da Natureza), localizada no Distrito do Guairacá, área rural da cidade de 

Guarapuava-Paraná (Figura 1A); 

• Área B (25º21’5.90’’S51º28’3.83’’O), Parque Natural Municipal das Araucárias, 

localizado na cidade de Guarapuava-Paraná (Figura 1B). 

 

                                                                                                                            

 

Figura 1. Áreas de amostragem do estudo. Fragmentos de FOM do Distrito do Guairacá (A) e Parque Natural das 

Araucárias, Guarapuava-Paraná (B). Fonte: Google Earth. 

 

2.2 Estratégia experimental 

 

 As áreas elegidas se mostraram com grande homogeneidade e não apresentaram 

variabilidade visível. Portanto, o princípio da casualização e da repetição foi utilizado. Em cada 

área de coleta foi demarcada uma parcela de 0,3 hectares, onde 10 árvores de A. angustifolia 

foram selecionadas, em um delineamento inteiramente casualizado. As coletas foram realizadas 

a uma distância de 1 a 2 metros do tronco de cada árvore selecionada para o estudo. 

 

A B 
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2.3 Coletas e processamento das amostras 

 

 As coletas foram realizadas nos meses de agosto e novembro de 2017. Em cada área de 

amostragem, 30 amostras de solo e de serapilheira pesando aproximadamente 200 g cada foram 

coletadas. Cada amostra foi coletada em três pontos distintos em torno de cada árvore, os quais 

foram unidos constituindo amostras compostas, totalizando-se 10 amostragens de solo e 10 de 

serapilheira para cada área. A coleta das amostras de solo (0-10 cm) foi realizada utilizando-se 

um trado (10 cm), devidamente desinfetado. As amostras coletadas foram armazenadas em 

caixa de isopor durante o transporte, em seguida foram conservadas a 4 ºC no Laboratório de 

Microbiologia Aplicada da UNICENTRO. 

 

2.4 Isolamento das linhagens fúngicas 

 

 A técnica de isolamento por diluições foi realizada de acordo com Clark (1965), para a 

obtenção de linhagens puras. Inicialmente 1,0 g de solo foi suspenso em 10 mL de água 

destilada estéril, correspondendo à diluição 10-1. Desta solução, 1,0 mL foi incorporado a 9,0 

mL de água destilada esterilizada, obtendo-se, assim, uma diluição 10-2. O processo acima 

descrito foi novamente realizado, a fim de se obter a diluição 10-3. Em seguida, 0,1 mL de cada 

diluição foi disperso com auxílio de uma alça de Drigalski em placas de Petri contendo ágar 

Sabouraud adicionado de cloranfenicol (100 mg L-1).  

Para o isolamento de fungos da serapilheira, as amostras foram trituradas em 

individualmente em liquidificador. De cada ponto de coleta 10 g do material triturado foi 

incorporado a 90 mL de água destilada estéril, essas soluções ficaram em agitação em Shaker 

por 30 min a 170 rotações por minuto (rpm). Posteriormente, a técnica de diluição seriada foi 

realizada, conforme a descrição acima.  

 As placas foram incubadas a 45 °C e o crescimento fúngico foi acompanhado por sete 

a dez dias. Constatado o crescimento de colônias fúngicas, as mesmas foram selecionadas e 

transferidas para uma nova placa de ágar Sabouraud, a fim de confirmar a pureza da cultura.  

Os isolados foram preservados em tubos de ensaio contendo meio sólido de Vogel 

(1956). Após o crescimento fúngico, foi realizada a adição de óleo mineral esterilizado, os tubos 

foram estocados a 4 ºC, assim como preservados pela técnica de Castellani (1939), para 

posterior identificação. 
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2.5 Manutenção das culturas fúngicas em laboratório 

 

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

(1956). Repiques foram realizados periodicamente, nos quais os tubos foram incubados a 45 

ºC, por sete dias. Passado este período, os isolados foram preservados a 4 ºC ou utilizados como 

fonte de esporos. 

 

2.6 Bioprospecção de fungos termófilos produtores de β-glicosidases 

 

As linhagens fúngicas isoladas foram cultivadas em meio sólido de Vogel, a 45 ºC por 

sete dias. Os conídios obtidos foram suspensos em água destilada esterilizada, em seguida 

foram filtrados em lã de vidro estéril, para assim realizar a remoção de hifas e se obter uma 

solução de esporos. Posteriormente, com o auxílio de Câmara de Neubauer, os conídios 

passaram por contagem em microscópio óptico e sua concentração foi ajustada a 1,0 x 107 

conídios mL-1.  

Utilizando uma micropipeta, um mililitro dessa suspensão padronizada foi inoculado 

em frascos de Erlenmeyer de 125 mL, contendo 25 mL de meio líquido de Vogel. Esse meio 

teve o seu pH ajustado para 6,5 e foi suplementado com 1% de farelo de canola ou casca de 

eucalipto como fontes de carbono. Todos os ensaios foram realizados em duplicata.  

Anteriormente, as cascas de eucalipto e o farelo de canola foram submetidos a lavagem 

com água destilada e secos em estufa a 60 ºC; posteriormente, os resíduos foram triturados, 

tendo seu tamanho padronizado (35 mesh), estando prontos para serem utilizados nas 

fermentações. 

As fermentações foram mantidas sob agitação a 100 rpm, por 5 dias, a 45 ºC. Após esse 

período, o meio fermentado foi submetido a filtragem a vácuo em funil de Büchner para a 

separação do filtrado e do micélio. Dessa forma, obteve-se o filtrado bruto de cada linhagem 

isolada, em duas distintas fontes de carbono, sendo utilizado para a determinação de β-

glicosidases extracelulares. 

 

2.7 Determinação da atividade β-glicosidásica 

 

 A determinação da atividade β-glicosidásica foi realizada seguindo um protocolo 

previamente definido (OLIVEIRA; GOMES; RODRIGUES, 2015). Foram utilizados 0,2 mL 

de p-nitrofenil-β-D-glucopiranosídeo (PNPG) 5 mM em tampão McIlvane pH 5,0 e 0,3 ml do 
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filtrado enzimático apropriadamente diluído em tampão McIlvane pH 5,0. A mistura reacional 

foi  incubada em banho-Maria, a 60 °C. Após 5 min de reação, esta foi paralisada pela adição 

de 2,0 ml de solução de Na2CO3 2 M. Posteriormente, a leitura em espectrofotômetro foi 

realizada a 405 nm, utilizando-se brancos apropriados. 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. As determinações enzimáticas foram 

realizadas em quadruplicada. 

 

2.8 Identificação molecular 

 

A linhagem que apresentou os maiores níveis de β-glicosidases foi identificada a nível 

de gênero e espécie por meio de análise molecular, utilizando como marcador a região Internal 

Transcribed Spacers (ITS) ribossomal (WHITE et al., 1990).  

 

2.8.1 Extração de DNA 

 

 Para a extração de DNA, o fungo foi cultivado em fermentação submersa em meio 

Czapeck suplementado com glicose 1%, em pH 6,5, a 45 ºC sob agitação à 100 rpm por 30 

horas (GÓES-NETO; LOGUERCIO-LEITE; GUERREIRO, 2005). 

O micélio foi coletado por centrifugação (4000 g, por 10 minutos) e o pellet obtido foi 

utilizado para a extração do DNA empregando-se o método Cationic hexadecyl trimethyl 

ammonium bromide (CTAB). Esta metodologia consiste nos passos de rompimento de paredes 

celulares, digestão de proteínas, precipitação do DNA, lavagem, secagem e eluição do DNA 

seguida da degradação do RNA. A quantificação do DNA foi realizada por eletroforese em gel 

de agarose 0,9%, corado com brometo de etídio, visualizado sob luz UV. A quantificação foi 

conduzida por meio da comparação com um padrão com quantidade de DNA conhecida do 

Fago λ (GÓES-NETO; LOGUERCIO-LEITE; GUERREIRO, 2005). 

 

2.8.2 Amplificação, clonagem e sequenciamento 

 

A amplificação foi realizada pela reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando o 

protocolo padrão da enzima Taq DNA polimerase. A região ITS1-5.8S-ITS2 do rDNA foi 

amplificada, utilizando-se os primers ITS1 e ITS5 (WHITE et al., 1990).  

Após a PCR, a reação foi dividida em duas alíquotas. A primeira foi utilizada para 
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visualização dos fragmentos em gel de agarose 1,8% a fim de confirmar a amplificação, 

enquanto que a segunda alíquota foi utilizada nas reações de sequenciamento.  

As sequências de bases dos fragmentos amplificados foram sequenciadas na ACTGene 

Análises Moleculares Ltda (Alvorada, RS). Ambas as fitas de DNA foram sequenciadas para a 

determinação mais robusta e confiável da sequência de nucleotídeos. 

 

2.8.3 Edição e alinhamento de sequências 

 

A edição das sequências e o alinhamento da posição de cada base nitrogenada foram 

realizados com o programa BioEdit Sequence Aligment Editor. A edição foi executada, cortando 

as extremidades das sequências que apresentavam imperfeições. Já o alinhamento da posição 

de cada base foi determinado através da análise das duas sequências de cada amostra.  

Primeiramente, as sequências amplificadas de ITS foram confrontadas com as já 

existentes em um banco de genes, disponibilizado pela U.S. National Library of Medicine 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov) utilizando-se a ferramenta Nucleotide BLAST. Ao inserir as 

sequências obtidas, elas foram comparadas com as já depositadas no banco de dados. Os 

resultados foram listados com base na similaridade das sequências. Assim, foi possível a 

identificação em nível de gênero e espécie da amostra de interesse. 

 

2.9 Determinação do crescimento micelial sob diferentes temperaturas 

 

 A linhagem foi cultivada em placas de Petri com ágar Sabouraud, em pH 5,5, sendo 

inicialmente inoculados no centro dessas placas 2 L de uma solução de esporos contendo 107 

esporos por mL. Posteriormente, as placas foram incubadas a 22 ºC, 34 ºC, 45 ºC e 55 ºC. Após 

o período de três dias, com crescimento claramente visível, as taxas de crescimento foram 

registradas para a cepa em estudo. O diâmetro do crescimento micelial foi medido, com auxílio 

de uma régua e os resultados posteriormente analisados, a fim de classificar a referida linhagem 

como termófila ou termotolerante, de acordo com a classificação proposta por Morgenstern et 

al. (2012).   

 

2.10 Delineamento experimental para a produção de β-glicosidases 

 

 Combinações de variáveis e seus respectivos níveis foram utilizados na etapa de 

otimização da produção de β-glicosidases pela linhagem previamente selecionada, a partir do 



46 
 

emprego do Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR). A Tabela 1 apresenta uma 

descrição das diferentes condições investigadas. 

 
Tabela 1. Condições experimentais para a otimização da produção de β-glicosidases, empregando-se o DCCR. 

Valores reais (codificados) 

Corrida Concentração da 

fonte de Carbono (%) 

Tempo de 

cultivo (horas) 

pH de 

cultivo 

1 1,1 (-1) 43 (-1) 4,2 (-1) 

2 1,1 (-1) 43 (-1) 7,8 (1) 

3 1,1 (-1) 101 (1) 4,2 (-1) 

4 1,1 (-1) 101 (1) 7,8 (1) 

5 2,9 (1) 43 (-1) 4,2 (-1) 

6 2,9 (1) 43 (-1) 7,8 (1) 

7 2,9 (1) 101 (1) 4,2 (-1) 

8 2,9 (1) 101 (1) 7,8 (1) 

9 0,5 (-1.68) 72 (0) 6,0 (0) 

10 3,5 (-1.68) 72 (0) 6,0 (0) 

11 2,0 (0) 24 (-1.68) 6,0 (0) 

12 2,0 (0) 120 (-1.68) 6,0 (0) 

13 2,0 (0) 72 (0) 3,0 (-1.68) 

14 2,0 (0) 72 (0) 9,0 (-1.68) 

15 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 

16 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 

17 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 

18 2,0 (0) 72 (0) 6,0 (0) 
Fonte: a autora. 

 

O delineamento experimental empregado (23 fatorial) teve como variáveis 

independentes consideradas a concentração do substrato [S], o tempo de cultivo [T] e o pH do 

meio de cultivo. O experimento foi realizado sob agitação a 100 rpm, a 45 ºC.  Para cada fator, 

foram utilizados cinco níveis, totalizando 18 combinações de tratamentos, com quatro amostras 

no ponto central e seis nos pontos axiais. Posteriormente, as respostas da atividade β-

glicosidásica foram analisadas pelo Método de Superfície de Resposta (MSR).  

A fim de validar o modelo proposto, a produção de β-glicosidases pelo fungo A. 

fumigatus foi avaliada nas condições estabelecidas como ótimas pelo delineamento, em 

triplicata. A análise de variância (ANOVA) e as superfícies de resposta para os experimentos 

de otimização foram geradas pelo programa STATISTICA versão 8.0 (StatSoft, USA). 
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2.11 Caracterização enzimática 

 

2.11.1 Efeito da temperatura e do pH sobre a atividade enzimática 

 

A fim de avaliar o efeito da temperatura sobre a atividade β-glicosidásica, o filtrado 

enzimático foi incubado em presença do substrato em diferentes temperaturas, na faixa de 50 

°C a 95 °C, em intervalos de 5 °C. A determinação do pH ótimo para a atividade da β-

glicosidase foi verificada na melhor temperatura de atuação previamente estabelecida, 

utilizando-se tampão McIlvaine em distintos valores de pH, tanto no preparo do substrato 

quanto para completar o volume reacional. A faixa de pH avaliada foi entre o pH 3,0 e 8,0, com 

variação de 0,5 unidade. 

 

2.11.2 Estabilidade das β-Glicosidases em diferentes valores de temperatura e pH 

 

A estabilidade térmica das enzimas produzidas foi determinada após incubação do 

filtrado bruto na ausência de substrato a 75 °C, 80 °C e 85 °C em diferentes intervalos de tempo, 

em pH ótimo.  

A fim de avaliar a estabilidade enzimática frente ao pH, os extratos enzimáticos brutos 

diluídos em tampão McIlvaine (1:2 v/v) foram incubados em valores de pH de 3,0 a 8,0, a 4 °C. 

Após 24 horas, a atividade residual foi determinada nas condições ótimas previamente 

estabelecidas, de acordo com experimentos anteriores. 

 

2. 11.3 Efeito de íons metálicos e de outras substâncias sobre a atividade enzimática 

 

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

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

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

enzimáticas foram conduzidas nas condições ótimas de temperatura e pH, previamente 

estabelecidas.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Isolamento de linhagens fúngicas termófilas do solo e serapilheira 

 

A técnica de isolamento é amplamente utilizada em estudos de diversidade microbiana 

e de bioprospecção. Na atualidade, os fungos termófilos têm instigado o interesse dos 

pesquisadores, devido a produção de enzimas de grande interesse industrial que suportam altas 

temperaturas e apresentam boa estabilidade térmica (AHIRWAR et al., 2017). Trabalhos com 

isolamento de fungos termófilos têm sido realizados nos mais inusitados ambientes como pilhas 

de bagaço de cana-de-açúcar (GRIGOREVSKI-LIMA et al., 2009), material de nidificação de 

aves (KORNILLOWICZ-KOWALSKA, KITOWSKI, 2013; AHIRWAR et al., 2017), frutas 

em decomposição, ração animal (PEREIRA et al., 2015), sementes de armazenamento, áreas 

agrícolas (MAHAJAN et al., 2014) e matéria-prima para chá (ZHANG et al., 2016), com o 

propósito de encontrar linhagens fúngicas com características termofílicas peculiares e 

promissoras na indústria.  

A partir de 40 amostras de solo e serapilheira coletadas dos dois remanescentes de FOM, 

duas linhagens fúngicas morfologicamente distintas e com características termofílicas foram 

isoladas, sendo um de cada área amostrada e ambos das amostras de solo (Figura 2). Os 

resultados obtidos no presente estudo diferem dos encontrados por Mcguire et al. (2011), que 

ao estudarem a comunidade fúngica de uma floresta tropical, observaram maior número de 

linhagens nas amostras de serapilheira, em comparação com as do solo. Porém, estes autores 

afirmam, que ao longo do ano, podem haver diferenças na composição dessas comunidades, 

devido a variações de precipitação e temperatura, que influenciam diretamente na estruturação 

das comunidades fúngicas desse ambiente. 

 

                         

Figura 2. Linhagens fúngicas com características termofílicas isoladas. Área A e Área B. Fonte: a autora. 

A B 
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Em um estudo similar, Ahirwar e colaboradores (2017) isolaram fungos termófilos de 

solo, palha de trigo e material orgânico em decomposição, empregando a técnica de isolamento 

em placa. O mesmo foi realizado por Lee et al., (2014), que isolou fungos filamentosos de 

diferentes tipos de compostagem, encontrando, assim, linhagens de fungos termofílicos.  

Dentre os fatores responsáveis pela distribuição de espécies no globo terrestre, a 

temperatura tem uma válida importância. Apresentando grande influência na manutenção das 

estruturas biológicas e na função das biomoléculas, a maioria dos organismos existentes só pode 

crescer dentro de uma limitada faixa de temperatura (PUTTEN; MACEL; VISSER, 2010). 

Porém, ao longo da sua extensão territorial, o planeta Terra apresenta ambientes geotérmicos e 

organismos que a eles resistem, assim como organismos que exigem temperaturas elevadas para 

a sua sobrevivência. Esses organismos são classificados como termofílicos (COONEY; 

EMERSON, 1964). 

 Ao viver em ambientes tão variados, alguns microrganismos desenvolveram 

adaptações, que lhes permitem colonizar e sobrevier sob condições diferenciadas, que para a 

grande maioria dos organismos existem seriam prejudiciais (OLIVEIRA; GOMES; 

RODRIGUES, 2015). Estudos mostram que, nos fungos termofílicos, houve uma redução do 

tamanho do genoma, frequência mais baixa de ácidos aspárticos e lisinas e um enriquecimento 

significativo na quantidade de argininas e alaninas produzidas, o que confere aumento de 

estabilidade térmica. Devido a isso e a outras adaptações que foram conferidas por seleção 

natural, os fungos termofílicos apresentam diferenças em relação aos mesofílicos, que estão 

marcadas no seu maquinário metabólico e no seu genoma (VAN-NOORT et al. 2013). 

Os fungos termofílicos são organismos que sobrevivem a elevadas faixas de 

temperatura. Porém, não são encontrados apenas em locais com essas características, podendo 

ser isolados também de ambientes diversos como amostras do solo de floresta, como observado 

no presente estudo, serapilheira (VORISKOVÁ; BALDRIAN, 2012) e ninhos de aves 

(KORNILLOWICZ-KOWALSKA, KITOWSKI, 2013), onde desempenham funções como a 

de degradação da matéria orgânica existente no local, participando, assim, da ciclagem de 

nutrientes (MANOHARACHARY et al., 2005). Durante o processo de degradação da matéria 

orgânica, uma elevação na temperatura é observada, favorecendo, desta forma, o crescimento 

desses organismos. 

Segundo o estudo realizado por Fraga e colaboradores (2012), as condições climáticas 

podem influenciar as comunidades fúngicas encontradas no solo. Os autores concluíram que 

existe na serapilheira e no solo uma distribuição desigual de microrganismos, devido à variação 

da temperatura e umidade relativa do ar, o que pode explicar a presença de fungos termófilos 
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apenas nas nossas amostras de solo. No presente estudo foi isolada uma linhagem termofílica 

em cada local de coleta, sendo áreas com características climáticas similares, dentro do clima 

subtropical que apresenta estações bem definidas, com precipitações bem distribuídas ao longo 

do ano. Segundo a classificação de Köppen-Geiger, as regiões de estudo estão na zona de clima 

Cfb (mesotérmico, úmido ao longo de todo o ano e verão brando) (MAACK, 1981). 

Sabe-se que a grande maioria dos microrganismos existentes ainda não foi 

caracterizada, porque os seus membros não foram prontamente cultiváveis nos meios de cultivo 

conhecidos (LEE; LEE, 2013) e as técnicas laboratoriais não são suficientes para mensurar a 

comunidade microbiana existente em um ambiente, devido sua complexidade (TANG et al., 

2004). Essa dificuldade em adequar as condições laboratoriais correspondente ao ambiente 

natural dos microrganismos e suas necessidades nutricionais acaba limitando o seu 

conhecimento (LEE; LEE, 2013). 

Atualmente, são conhecidas mais de 120.000 espécies de fungos em todo o mundo 

(HAWKSWORTH; LÜCKING, 2017). Porém, apenas uma pequena parcela este são 

termófilos, compreendendo aproximadamente 40 espécies (MORGENSTERN et al., 2012). 

Este fato corrobora com os nossos resultados, que mostram apenas um pequeno número de 

fungos termófilos encontrados, o que incentiva ainda mais os estudo com esse tipo de 

microrganismos tão importantes e pouco explorados. 

  

3.2 Bioprospecção de fungos termofílicos produtores de β-glicosidases 

 

As duas linhagens isoladas tiveram o seu potencial de produção de β-glicosidases 

avaliado, cultivando-as na presença de substratos lignocelulósicos, como o farelo de canola e a 

casca de eucalipto. Os resultados desse experimento estão apresentados na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Produção de β-glicosidases por fungos termófilos isolados da FOM, em meio líquido suplementado com 

1% farelo de canola e casca de eucalipto, cultivados por 5 dias, em pH 5,0, a 45 ºC, sob 100 rpm. 

  Atividade β-glicosidásica (U mL -1) 

Fungo Área Farelo de canola Casca de eucalipto 

AR39 A 0,355 ± 0,022 0,270 ± 0,164 

AR40 B 4,144 ± 0,192 0,211 ± 0,013 

Fonte: a autora. 
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A linhagem AR40, isolada da área B, apresentou os maiores níveis de produção de β-

glicosidases na presença do farelo de canola (4,14 U mL-1). Com os níveis enzimáticos 

produzidos, o fungo AR40 se mostrou promissor na produção de β-glicosidases.  

A habilidade de um microrganismo em crescer em substratos lignocelulósicos tem 

relação com a produção de um amplo espectro de enzimas, que atuam de forma sinérgica na 

degradação do substrato. Isso pode ser observado no meio ambiente, onde os fungos termófilos 

participam de maneira ativa na decomposição da matéria-orgânica (HEATON et al., 2012). Este 

processo ocorre juntamente com os microrganismos mesófilos que, em razão da sua intensa 

atividade metabólica, promovem uma elevação de temperatura, favorecendo, assim, a ascensão 

dos fungos termófilos e termotolerantes. Este fato foi observado por Tang e colaboradores 

(2004), que ao analisar as características físicas durante o processo de degradação da matéria 

orgânica, observaram um aumento da temperatura passado o primeiro dia de experimento. 

Porém, como uma grande quantidade da fonte de carbono solúvel existente no início desse 

processo foi inicialmente utilizada pelos fungos mesófilos, o material disponível para a nutrição 

dos fungos termofílicos inclui principalmente os polissacarídeos constituintes da biomassa 

(MAHESHWARI; BHARADWAJ; BHAT, 2000).  

A maior atividade das β-glicosidases obtidas por meio do uso do farelo de canola revela 

que esse fungo possui maior facilidade em degradar seus componentes, quando comparado à 

casca de eucalipto. Segundo Subramaniyam e Vimala (2012), os organismos reagem de maneira 

diferente para cada substrato testado, devido as fontes energéticas terem composições que 

diferem em cada substrato, desse modo influenciando a produção enzimática. Segundo os 

autores, a seleção do substrato varia também em relação a forma de fermentação escolhida.  

No ambiente natural, os fungos utilizam substratos de diferentes composições, que lhes 

garantem novos nichos a serem ocupados, bem como a oportunidade para expandir a sua 

maquinaria enzimática (SUBRAMANIYAM; VIMALA, 2012). Informações referentes a 

produção enzimática dos fungos são importantes não apenas para fins biotecnológicos, como 

também para o entendimento das relações filogenéticas desses organismos, como realizado no 

trabalho de Lange e colaboradores (2018), que por meio de estudos filogenéticos de proteínas, 

sugeriu-se um ancestral comum entre os ascomicetos e os basidiomicetos. 

A busca por enzimas produzidas por linhagens termofílicas se justifica em razão das 

vantagens obtidas por meio da conversão da biomassa sob altas temperaturas, as quais são 

baseadas em maiores taxas de reação e transferência de massa, menor viscosidade do substrato 

e reduzido risco de contaminações por fungos mesófilos (VIIKARI et al., 2007). Todas estas 
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características conferem vantagens a nível industrial, em relação ao uso de enzimas 

provenientes de fungos mesofílicos. 

 

3.3 Identificação molecular 

 

Após a comparação das sequências obtidas com as disponíveis no GenBank, a linhagem 

foi identificada como Aspergillus fumigatus. Dados da literatura fornecem suporte para o nosso 

local de isolamento desse fungo, devido ao fato que A. fumigatus é um fungo filamentoso, 

saprófito pertencente ao filo Ascomycota, sendo comumente encontrado no solo e em matéria 

orgânica em decomposição. Devido a sua fácil dispersão por anemocoria, são levados para a 

mais diversa gama de ambientes (DAGENAIS; KELLER, 2009).  Este fungo é conhecido por 

causar infecções invasivas em pessoas com sistema imunológico comprometido (PAPPAS et 

al., 2010), podendo ser isolado de corpos de humanos portadores da aspergilose (UFFREDI et 

al., 2003).  

Ainda, podem desempenhar um papel importante no processo de decomposição de 

matéria orgânica, devido a sua alta produção de enzimas extracelulares, como as β-glicosidases 

(MAHMOOD et al., 2013). Nesse sentido, esse fungo tem sido isolado de solos, como realizado 

por Hong et al. (2010), que, para o conhecimento dos microrganismos do solo da Coréia 

isolaram A. fumigatus a partir de 17 amostras de solo arável. Existem relatos também da 

presença desse fungo em ninhos de aves (KORNILLOWICZ; KITOWSKI, 2012), sendo 

observada a penetração desse fungo nos ovos, matando assim os embriões das aves 

(HUBALEK, 1994). 

Sendo a termotolerância, característica crítica para a capacidade de microrganismos 

infectarem aves e mamíferos e ainda crescerem em faixas de temperatura elevadas, Nierman 

et al. (2005) investigaram a sequência genômica de A. fumigatus. Para buscar explicações. 

Assim concluíram que esse fungo apresenta vários genes homólogos aos encontrados em 

bactérias e arqueas, que podem explicar essa vantagem seletiva na adaptação de ambientes 

tão diversos em nutrientes e temperatura, quanto corpos humanos, pilhas de compostagem e 

solo.  

Devido a característica de produção de enzimas, esse fungo tem atraído a atenção de 

pesquisadores. Inúmeros trabalhos estão sendo realizados, no intuito de avaliar a produção de 

enzimas de interesse industrial por esse fungo, como o trabalho realizado por Mahmood e 

colaboradores (2013), que avaliaram a produção de exoglucanases sob FES utilizando como 

substrato a palha de trigo. Nesse estudo, os autores concluíram que A. fumigatus é um fungo 



53 
 

interessante, devido aos seus altos níveis de exoglucanases produzidas, alcançando 83 U g-1, 

em 72 h de fermentação, a 55 ºC e pH 5,5, mostrando assim, características de interesse 

industrial. 

 

3.4 Determinação do crescimento micelial sob diferentes temperaturas 

 

  No intuito de classificar a linhagem em estudo como termorresistente ou termófila, o 

fungo A. fumigatus foi incubado sob quatro temperaturas distintas: 22 °C, 34 °C, 45 °C e 55 

°C. As taxas de crescimento observadas podem ser visualizadas na Figura 3. A linhagem isolada 

apresentou crescimento evidente em todas as faixas de temperatura testadas, sendo 22 ºC (1,9 

mm), 34 ºC (5,9 mm), 45 ºC (5,8 mm) e 55 ºC (0,4 mm). 

 

Figura 3. Crescimento (mm) de A. fumigatus em diferentes temperaturas. Fonte: a autora. 

 

Na literatura, existem incertezas a respeito da classificação desse fungo em relação as 

suas temperaturas ótimas de crescimento. Nos estudos como o de Fulleringer e colaboradores 

(2006), A. fumigatus é considerado termófilo, sendo isolado a 40 ºC, assim como nos estudos 

de Sabino e Pinheiro (2016), ao afirmarem que A. fumigatus é um exemplo de fungo termófilo. 

Normalmente, preconiza-se que a temperatura de incubação para a detecção de espécies 

termofílicas seja 40 ºC, para que fungos mesófilos não cresçam.  

Ressalta-se que, em ambos os trabalhos citados anteriormente, o teste de crescimento 

sob diferentes temperaturas não foi realizado. Desta forma, essas afirmações podem estar 

incorretas, visto que fungos termotolerantes também apresentam crescimento acima de 40 ºC, 
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apesar deste ser menos pronunciado sob temperaturas mais elevadas. Assim, destacamos a 

necessidade da determinação do crescimento micelial sob diferentes temperaturas, de forma 

que os resultados apresentados sejam mais robustos e confiáveis. 

Baseado nas taxas de crescimento relativo sob diferentes temperaturas, Morgenstern et 

al. (2012) classificam como fungos termófilos os que exibem melhores taxas de crescimento a 

45 °C quando comparadas às verificadas a 34 °C, enquanto que fungos termotolerantes são 

aqueles que apresentam crescimento similar ou superior a 34 °C, quando comparadas as taxas 

de crescimento exibidas a 45 °C.   

Com base no seu desempenho de crescimento e a classificação apresentada por estes 

autores, a linhagem isolada no presente trabalho foi classificada como termotolerante, visto que 

as taxas de crescimento observadas a 34 ºC foram muito próximas das observadas a 45 ºC. 

Ressalta-se, ainda, que o crescimento fúngico foi evidenciado sob todas as temperaturas 

investigadas, inclusive a 55 ºC, apesar de o crescimento ter sido mínimo sob esta temperatura 

mais elevada.  

 

3.5 Otimização da produção de β-glicosidases por A. fumigatus 

  

Na busca por organismos termotolerantes que produzem enzimas ativas e estáveis em 

altas temperaturas, A. fumigatus tem destaque (COUGER et al., 2018). Esse fungo é conhecido 

como bom produtor de endo-β-mananases, que são enzimas hidrolíticas com atuação industrial 

no biobranqueamento, além do seu potencial uso na produção de mano-oligossacarídeos, que 

são benéficos a saúde humana, sendo usados como prebióticos (DURUKSU et al., 2009). Já 

como produtor de β-glicosidases a atividade desse microrganismo não está totalmente 

elucidada, justificando a condução de estudos nesse sentido. 

 A análise individual do efeito de fatores sobre a produção de -glicosidases por A. 

fumigatus revelou que a concentração da fonte de carbono, o tempo e o pH de cultivo exercem 

efeitos significativos na produção destas enzimas. Em razão disso, estas variáveis foram 

consideradas no DCCR, o qual foi conduzido a fim de estabelecer as melhores condições para 

a produção de -glicosidases, empregando-se o farelo de canola como substrato. 

 Na Tabela 3 podem ser observados os valores reais e codificados, e os resultados obtidos 

após a condução do planejamento experimental. Os tratamentos de 1 a 18 fazem parte do 

delineamento experimental, e a corrida 19 se refere à validação do modelo utilizado. 

Baseando-se no modelo experimental utilizado, os valores codificados permitiram a 

simulação de dados da produção de β-glicosidases pelo fungo A. fumigatus, como evidenciado 
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na Figura 4. As condições que proporcionaram a maior produção de β-glicosidases foram 2,9% 

de concentração de substrato, pH 4,2 e tempo de incubação de 101 horas (corrida 7, Tabela 3), 

correspondendo a 24,53 U mL-1. Observa-se, assim, que maiores concentrações de substrato 

aliadas a um maior tempo de cultivo e menores valores de pH do meio resultaram em maiores 

níveis enzimáticos. 

 

Tabela 3. Condições experimentais e otimização do processo da produção de β-glicosidases por A. fumigatus. 

Valores reais (codificados) 

Corrida Concentração da fonte 

(%) 

Tempo de 

cultivo (horas) 

pH de cultivo Atividade β -glicosidásica 

(U mL-1) 

1 1.1 (-1) 43 (-1) 4.2 (-1) 2,92 ± 0,07 

2 1.1 (-1) 43 (-1) 7.8 (1) 1,91 ± 0,05 

3 1.1 (-1)         101 (1) 4.2 (-1) 10,00 ± 0,33 

4 1.1 (-1) 101 (1) 7.8 (1) 3,11 ± 0,04 

5 2.9 (1) 43 (-1) 4.2 (-1) 7,11 ± 0,04 

6 2.9 (1) 43 (-1) 7.8 (1) 11,48 ± 0,16 

7 2.9 (1) 101 (1) 4.2 (-1) 24,53 ± 0,12 

8 2.9 (1) 101 (1) 7.8 (1) 9,73 ± 0,13 

9 0.5 (-1.68) 72 (0) 6.0 (0) 1,27 ± 0,02 

10 3.5 (1.68) 72 (0) 6.0 (0) 11,79 ± 0,26  

11 2.0 (0) 24 (-1.68) 6.0 (0) 4,58 ± 0,22  

12 2.0 (0) 120 (1.68) 6.0 (0) 14,17 ± 0,25  

13 2.0 (0) 72 (0) 3.0 (-1.68) 18,49 ± 0,09 

14 2.0 (0) 72 (0) 9.0 (1.68) 7,83 ± 0,05 

15 2.0 (0) 72 (0) 6.0 (0) 6,96 ± 0,02 

16 2.0 (0) 72 (0) 6.0 (0) 6,96 ± 0,04 

17 2.0 (0) 72 (0) 6.0 (0) 7,01 ± 0,05 

18 2.0 (0) 72 (0) 6.0 (0) 7,12 ± 0,02 

 19* 2.9 (1) 101 (1) 4.2 (-1) 24,39 ± 0,12 

* Valores referentes à validação interna em triplicata. Fonte: a autora. 

 

Os níveis de β-glicosidases produzidas nesse trabalho foram superiores aos produzidos 

pelo fungo termófilo Thermoascus crustaceus, quando cultivado em meio contendo 2,9% de 

casca de maracujá como substrato, correspondendo a 20,08 U mL-1 (ANTONELLI, 2018). 

Também foram mais elevados que os obtidos por Almeida e colaboradores (2015), ao avaliarem 

o potencial de produção de β-glicosidases por Penicillium verruculosum, com o emprego de 

farelo de canola substrato. Estes autores também estabeleceram a melhor concentração de 

substrato como 2,9%, atingido uma produção de 4,32 U mL-1. Pode-se observar que na presente 

investigação e nos estudos acima apresentados, concentrações mais elevadas de substrato e, por 

consequência, uma maior disponibilidade de nutrientes favoreceram a produção de β-

glicosidases.  

A análise de variância (ANOVA) do modelo gerado está resumida na Tabela 4. O 

modelo da atividade β-glicosidásica foi significativo (p<0,05). Segundo o teste F, o modelo foi 

preditivo, pois o valor de F calculado foi maior do que o valor de F tabelado (9,86 vezes). Os 



56 
 

coeficientes de determinação R2 de 0, indicam que 80,90% da variabilidade dos dados podem 

ser explicadas por este modelo, valores considerados altos por se tratar de experimentos 

biológicos. A análise estatística dos dados é muito importante, pois fornece estimativas dos 

efeitos que cada fator exerceu sobre a produção enzimática avaliada, auxiliando, assim, no 

entendimento dos resultados obtidos no ensaio realizado.  Compreender com os processos 

ocorrem, assim como entender como a interação de fatores compostos por um conjunto de 

variáveis operam, nos fornece mais informações sobre os processos biológicos (FALLER; 

KLINGMÜLLER; TIMMER, 2003). 

 
Tabela 4. Análise de variância (ANOVA), coeficientes de regressão para β-glicosidases produzidas pelo fungo A. 

fumigatus cultivado em farelo de canola e os valores de R² e F-valor. 

 Produção de β-glicosidases – Farelo de canola  

Termos SQ Gl MQ F F tab F/Ftab R² 

M     1442,02 9  160,22 20,71 2,10 9,86 0,8090 

R 340,32    44 7,73 - - - - 

T 1782,35 53 - - - - - 

            Termos     Coeficientes p-valor  

Média/Intercepto 7,0639                         0,000000  

[S] 5,3479 0,000001  

[S]2 -0,7690 0,404720  

Tempo 5,9029 0,000000  

Tempo2 1,2469 0,179461  

pH -5,3446 0,000001  

pH2 3,9290 0,000094  

[S] x tempo -2,1769 0,101562  

[S] x pH 3,3885                              0,012546  

tempo x pH -6,3152 0,000014  

 
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. Fonte: a autora.  
             

            Os dados obtidos foram analisados por regressão linear múltipla e o modelo matemático 

que representa a atividade da β-glicosidase foi expresso pela equação abaixo, levando-se em 

consideração somente os termos significativos: 

 

𝐴𝑡𝑖𝑣. 𝐺𝑙𝑖 = 7,063 + 5,347 𝑆 + 5,902 𝑇 − 5,344 𝑝𝐻 + 3,929 𝑝𝐻2 + 3,388 𝑆 𝑝𝐻 − 6,315 𝑇 𝑝𝐻 

Onde: Ativ. Gli é atividade β-glicosidásica, S é concentração do substrato, T é o tempo e pH é o potencial 

hidrogeniônico. 
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Na Tabela 4 também estão apresentados os coeficientes de regressão. A análise do p-

valor se mostra muito importante para a avaliação da significância dos coeficientes, sendo que 

quanto menor o p-valor, maior a significância do coeficiente de variação correspondente. No 

presente estudo, os termos lineares das variáveis independentes concentração de substrato [S], 

tempo [T] e pH foram significativos para a produção de β-glicosidases em farelo de canola, 

apresentando p-valor menor que 0,005. Em relação aos termos quadráticos, somente o pH foi 

significativo.  

Em relação às interações entre os termos, a interação entre a concentração de substrato 

[S] e o pH se mostrou significativa, assim como a interação exercida entre o tempo [T] e o pH, 

sendo que a interação entre a concentração de substrato [S] e o tempo [T] não contribui para a 

variabilidade da resposta. Esta análise é relevante para o entendimento de como o processo 

biológico estudado funciona e como a interação de cada fator tem influência no resultado final 

de produção (FALLER; KLINGMÜLLER; TIMMER, 2003). Observa-se então, que os termos 

significativos atuaram como fatores limitantes para a produção de β-glicosidases por A. 

fumigatus. 

Segundo Amin e colaboradores (2011), o aumento da disponibilidade de substrato 

favorece a produção enzimática até o ponto de saturação do meio de cultura. Após esta 

saturação ter sido atingida, a adição extra de substrato deixa de ter influência positiva sobre os 

níveis de produção enzimática, pelo fato de que a viscosidade do meio interfere na transferência 

de oxigênio (GUPTA et al., 2009). 

Dentre as variáveis estudadas, o pH exerceu grande influência na produção de β-

glicosidases por A. fumigatus, devido a sua forte influência no transporte de componentes 

através da membrana celular, que dão suporte para o crescimento fúngico e síntese de produtos, 

como enzimas (ELLAIAH; SRINIVASULU; KUNAMNENI, 2002). 

Evidências indicam que o crescimento de fungos ocorre em sua maioria em meios 

ácidos, porém a faixa de pH que permitirá o melhor crescimento e maior produção de enzimas 

varia em relação a espécie estudada (SHAFIQUE; BAJWA; SHAFIQUE, 2009). A maior 

produção enzimática em pH 4,2 sugere a natureza acidófila da linhagem isolada. Resultados 

similares aos obtidos no presente trabalho foram relatados por Almeida et al. (2015), que 

estudou a produção de β-glicosidases de P. verruculosum e por meio de um planejamento 

experimental, concluiu que o melhor pH do meio de cultivo para a produção dessa enzima é pH 

4,2.  
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 Figura 4. Superfície de resposta para a produção de β-glicosidases por A. fumigatus cultivado em farelo de canola 

(A, B e C). Interação de parâmetros: Tempo de cultivo e concentração de substrato (A), pH e concentração do 

substrato (B) e pH e tempo de cultivo (C). Fonte: a autora. 
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Diferindo dos resultados encontrados por Mallek-Fakhfakh e colaboradores (2016), que 

estabeleceram o pH 7,0 como ótimo para a produção de -glicosidases pelo termófilo 

Talaromyces thermophilus, usando o farelo de trigo como fonte de carbono. 

A principal limitação técnica para a produção de enzimas por Fsm é a sua longa duração 

(SUKUMARAN; SINGHANIA; PANDEY, 2005).  Desse modo, uma elevada produção em 

um curto período de tempo é uma característica desejável para a aplicação industrial, visto que 

a agilidade na obtenção do filtrado enzimático, além de reduzir os custos dispensados durante 

o processo de obtenção, evita uma maior perda de tempo, em casos de problemas durante sua 

produção e acelera a geração do produto final. No presente trabalho, a maior produção de β-

glicosidases foi observada em um curto período de tempo, correspondente a 101 horas de 

cultivo. Resultados similares foram encontrados por Pereira et al. (2014), que estudaram a 

produção desta mesma enzima pelo fungo termofílico Thermomucor indicae-seudaticae, o qual 

exibiu máxima produção enzimática após 96 horas de crescimento. Diferem dos nossos 

resultados os encontrados por Silva e colaboradores (2016), que avaliaram a produção de -

glicosidases pelo fungo termófilo Myceliophthora heterothallica, observando maiores níveis 

enzimáticos após 192 horas de cultivo. O maior nível de produção enzimática obtido no tempo 

de fermentação estabelecido como ótimo pode ser explicado pela grande disponibilidade de 

nutrientes no meio de cultivo. Após o pico de produção β-glicosidásica, uma queda na produção 

foi observada, a qual pode ser explicada pelo esgotamento de nutrientes ou pelo acúmulo de 

produtos inibidores da síntese enzimática (KRAM-UL-HAQ; JAVED; KHAN, 2006). 

Para a validação do modelo experimental gerado, a corrida experimental que 

proporcionou a obtenção dos maiores níveis de β-glicosidases foi novamente conduzida em 

triplicata (corrida 7, Tabela 3). A média dos valores obtidos de 24,39 U mL-1 esteve próxima 

ao valor predito pelo modelo de 23,17 U mL-1, validando, assim, o modelo utilizado. 

Como um dos principais fatores que limitam a aplicação de enzimas celulolíticas em 

processos industriais é o seu elevado custo de produção, pesquisas com substratos alternativos 

têm grande importância e podem solucionar esse problema (CHEN et al., 2010). Neste estudo 

o farelo de canola se mostrou um substrato alternativo viável para a produção de β-glicosidases 

por A. fumigatus. Essa matéria-prima apresenta ampla disponibilidade e baixo custo, que são 

características desejáveis para o uso em bioprocessos. O emprego do farelo de canola como 

substrato agrega valor a este resíduo, reduz a sua deposição na natureza, assim como beneficia 

processos de produção enzimática, por meio da redução de seus custos, substituindo, assim, 

substratos de valor elevado. 
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3.6 Caracterização físico-química das β-glicosidases produzidas por Aspergillus fumigatus 

  

3.6.1 Efeito do pH e da temperatura 

 

As β-glicosidases produzidas por A. fumigatus foram testadas em uma faixa de pH 3,0 

a 8,0. Apresentaram maior atividade relativa em pH 5,5 e baixa atividade nos valores extremos 

de pH (pH 3,0-3,5 e 7,5-8,0) (Figura 5).  

 

Figura 5. Influência do pH sobre a atividade das β-glicosidases produzidas pelo fungo A. fumigatus. Fonte: a 

autora. 

 

O pH ótimo encontrado em nosso estudo é similar ao encontrado para a maioria das β-

glicosidases conhecidas, que exibem tipicamente pH ótimo abaixo de 7,0 (ZHANG et al., 2017) 

e está em desacordo com o afirmado por Sorensen et al. (2013), segundo o qual, na maioria das 

vezes, as β-glicosidases fúngicas apresentam atividade ótima entre os valores de pH 4,0 e 5,0. 

Nossos resultados corroboram os encontrados por Li e colaboradores (2013), que estudaram as 

β-glicosidases termicamente estáveis de Pyrococcus furiosus e observaram atividade ótima em 

pH 6,0, sendo pouco ativas em pHs extremos, como pH 4,0 e 9,0. 

Similarmente, Chen et al. (2010), ao estudar as β-glicosidases provenientes de 

Penicillium recumbes, estabeleceu sua atividade ótima entre valores de pH 4,5 a 5,5, assim 

como a atividade β-glicosidásica produzida por Aspergillus terreus, a qual exibiu atividade mais 

elevada em pH 5,0 (YAN et al., 2016). Um valor aproximado a este (pH 6,0) também foi 
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encontrado para as β-glicosidases de A. fumigatus (LIU et al., 2012). Já Ahmed e colaboradores 

(2015) estudaram β-glicosidases nativas e modificadas e observaram que ambas as enzimas 

foram otimamente ativas em pH 4,0, um valor mais baixo do que o observado em nosso estudo. 

Dados obtidos por Oriente e colaboradores (2015) também revelaram que as β-glicosidases 

provenientes de Aspergillus niger foram mais ativas em pH 4.0. 

Grupos iônicos envolvidos na catálise enzimática e mudanças no potencial 

hidrogeniônico podem prejudicar o mecanismo catalítico e diminuir a atividade β-glicosidásica 

(SORENSEN et al., 2013), o que pode explicar os níveis diferentes de atividade enzimática 

encontrados nos distintos valores de pH testados. 

A atividade β-glicosidásica foi determinada nas faixas de temperatura de 40 a 90 ºC. A 

atividade aumentou com a elevação da temperatura, constatando-se pico de atividade ótima a 

80 ºC. Acima dessa temperatura, a atividade β-glicosidásica decaiu acentuadamente, sendo que 

a 40 e a 95 °C a atividade relativa das β-glicosidases foi consideravelmente reduzida (Figura 

6). 

 

Figura 6. Influência da temperatura sobre a atividade das β-glicosidases produzidas pelo fungo A. fumigatus. 

Fonte: a autora. 

 

O aumento na atividade enzimática até o seu ponto ótimo está intimamente relacionado 

com a alta energia cinética, vinculado ao aumento da temperatura que provoca maior colisão 

entre as moléculas de enzima e substrato, resultando, assim, em uma maior atividade enzimática 

(KUSUMA; REDDY, 2014). Já a redução da atividade observada após o ponto ótimo pode ser 

esclarecida pela sua desnaturação, resultado da alteração conformacional da estrutura da enzima 

(REHMAN et al., 2015).  
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A temperatura estabelecida como ótima em nosso trabalho é superior a reportada pela 

maioria dos estudos similares, inclusive para a mesma espécie. Liu e colaboradores (2012) 

isolaram uma linhagem de A. fumigatus e ao realizar a caracterização bioquímica, 

estabeleceram que a atividade β-glicosidásica máxima foi exibida a 60 ºC Resultados similares 

a esse foram encontrados no trabalho de Saroj e Narasimhulu (2018), que isolaram uma 

linhagem de A. fumigatus do solo da cidade indiana de Warangal. Ao avaliarem a produção de 

β-glicosidases por esta linhagem, observaram que as enzimas produzidas foram mais ativas a 

50 ºC, divergindo assim, das nossas observações, o que indica que linhagens diferentes 

produzem enzimas com características distintas. De acordo com Darwin (1859), organismos 

que vivem em ambientes diferentes, vivenciam condições inerentes ao nicho que ocupam, 

podendo, assim, apresentar inovações e divergências quanto a suas características.  

Souza e colaboradores (2010) estudaram β-glicosidases produzidas pelo fungo 

termofílico Humicola insolens e observaram atividade enzimática máxima a 60 ºC, sendo 

inferior a estabelecida no presente trabalho. Resultados similares aos obtidos por esses autores 

foram encontrados por Silva e colaboradores (2016), em relação as enzimas do termofílico 

Myceliophtora heterothallica, as quais exibiram temperatura ótima a 65 ºC. 

Na literatura, apenas o trabalho de Yang e colaboradores (2014) reporta β-glicosidases 

fúngicas mais ativas a 80 ºC, as quais foram produzidas por uma linhagem termofílica de 

Neosartorya fischeri. Os resultados obtidos no presente trabalho são de grande importância, 

pois a atividade β-glicosidásica em temperaturas elevadas confere vantagens para a aplicação 

industrial, como a redução da viscosidade do substrato e a diminuição do risco de 

contaminações com microrganismos mesófilos (BADIEYAN; BEVAN; ZHANG, 2011). Desse 

modo, as β-glicosidases produzidas por A. fumigatus apresentam um alto potencial para 

aplicação em indústrias de biocombustíveis (SAROJ; P; NARASIMHULU, 2018) e realce do 

aroma de vinhos (ZANG et al., 2018), aplicações cujos processos envolvem altas temperaturas. 

 

3.6.2 Estabilidade das β-glicosidases produzidas frente à temperatura e ao pH  

 

Dependendo da extremidade do valor e do tempo de exposição, as enzimas fúngicas 

podem ser inativadas por variações de pH e temperatura (SORENSEN et al., 2013). Por isso, a 

avaliação da estabilidade enzimática é tão importante, e assegura a sua melhor atuação durante 

uma determinada aplicação. 

A tolerância ao calor é uma das características fundamentais para o emprego de enzimas 

em processos industriais. Para verificação da estabilidade térmica, o extrato enzimático bruto 
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foi incubado a 75, 80 e 85 °C (Figura 7). Observa-se que estas enzimas se apresentaram 

sensíveis a exposição a altas temperaturas, perdendo a sua atividade nos primeiros minutos de 

incubação. 

 

Figura 7. Estabilidade térmica apresentada pelas β-glicosidases de A. fumigatus. Fonte: a autora. 

 

Apesar da estabilidade térmica ter sido baixa nas temperaturas investigadas, essa 

situação pode ser revertida com uma mutação sitio-dirigida, que consiste em desenvolver 

organismos mutantes com atividades melhoradas, como termoestabilidade prolongada 

(ZHANG et al., 2015). O fato das β-glicosidases de fungos termofílicos apresentarem boa 

atividade em temperaturas elevadas e, assim, serem mais favoráveis a aplicação industrial, serve 

como estímulo para estudos de evolução enzimática dirigida, melhorando assim características 

de interesse, como a termoestabilidade (XIA et al., 2016).  

Em um estudo similar ao realizado no presente trabalho, as β-glicosidases produzidas 

por A. fumigatus foram moderadamente estáveis quando incubadas por uma hora a 50 ºC; 

porém, perderam mais da metade de sua atividade inicial quando incubadas por uma hora a 

temperaturas entre 60 e 80 ºC (LIU et al., 2012). As β-glicosidases produzidas pelo fungo 

termofílico Thermoascus aurantiacus foram termicamente estáveis quando incubadas a 75 ºC 

por uma hora, enquanto que as produzidas pelo fungo mesofílico Aureobasidium pullulans 

mostraram boa estabilidade térmica a 70 ºC. As meia-vidas (T1/2) exibidas por ambas as 

linhagens acima reportadas a 80 ºC corresponderam a 90 e 30 minutos, respectivamente. 

Na literatura, existem registros que relatam a atividade de β-glicosidases estáveis em 

temperaturas elevadas por apenas um curto período de tempo (YEOMAN et al., 2010), assim 

como foi observado em nosso trabalho. Supõem-se que a termofilia eucariótica envolva um 
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repertório de mecanismos de estabilização de enzimas, operando para diferentes proteínas: 

termoestabilidade intrínseca, estabilização por íons e possivelmente associações covalentes e 

não-covalentes com os constituintes poliméricos da parede celular (MAHERSHWARI; 

BHARADWAJ; BHAT, 2000) 

Em relação à estabilidade frente ao pH (Figura 8), as β-glicosidases de A. fumigatus se 

apresentaram mais estáveis nos valores de pH 3,0-4,0 e 5,5, onde mais de 80% de sua atividade 

residual foi constatada. Uma menor estabilidade foi verificada nos demais valores de pH 

investigados.    

 

Figura 8. Estabilidade do pH na atividade enzimática de β-glicosidase do fungo A. fumigatus. Fonte: a autora. 

 

Normalmente, enzimas provenientes de linhagens distintas de uma mesma espécie 

microbiana apresentam variações em suas características bioquímicas, como sua estabilidade 

frente a diferentes valores de pH. Este fato pode ser constatado ao compararmos nossos 

resultados com os apresentados por Santos e colaboradores (2015). Contrariamente ao nosso 

estudo, estes autores constataram uma alta estabilidade frente a uma ampla faixa de pH (3,0 a 

8,0) em relação as β-glicosidases produzidas por uma outra linhagem de A. fumigatus. Sabe-se 

que cada linhagem investigada é proveniente de uma área diferente, com disponibilidade de 

nutrientes e condições ambientais distintas, e que esses fatores aliados a uma gama de fatores 

evolutivos podem levar a divergências metabólicas e funcionais. 

Segundo Bisswanger (2014), a enzima é mais estável no seu valor de pH ótimo, pois 

valores mais extremos de pH em ambas as direções atacam a sua estrutura terciária de maneira 

irreversível. Este processo tem relação com pH testado e com a rapidez da inativação; quanto 

mais ele se desvia do seu pH ótimo, mais rápida será a inativação enzimática. No entanto, essa 
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afirmação não corresponde aos nossos resultados, visto que as β-glicosidases de A. fumigatus 

foram mais estáveis em um valor de pH interior ao encontrado como ótimo. 

He e colaboradores (2014) avaliaram a estabilidade frente ao pH das β-glicosidases 

produzidas pelo fungo termofílico Rhizomucor pusillus e observaram que elas se mantiveram 

estáveis em torno do pH 5,5, o que corrobora com nossos resultados. Contrariamente, Leite e 

Silva (2007) avaliaram as β-glicosidases produzidas pelo fungo termofílico T. aurantiacus e 

observaram que suas enzimas retiveram mais de 90% da sua atividade inicial em pH 6,5, após 

24 horas de incubação. 

Uma baixa estabilidade frente a determinados valores de pH pode limitar as possíveis 

aplicações industriais das enzimas. Nesse sentido, uma das formas de contornar esse problema 

é por meio da mutação sitio-dirigida, como realizado por Xia e colaboradores (2016). Ao 

empregar esta técnica nas β-glicosidases termofílicas de Talaromyces leycettanus, os autores 

obtiveram enzimas capazes de atuar em uma faixa de pH mais ampla, além de conferirem maior 

estabilidade frente ao pH a essas enzimas.  

 

3.6.3 Efeito de íons metálicos e outras substâncias sobre a atividade das β-glicosidases 

produzidas por A. fumigatus 

  

Íons metálicos têm grande impacto sobre a atividade enzimática, uma vez que 

estabelecem uma forte interação através da sua ligação no sítio catalítico, podendo, assim, 

inibir, ativar ou mesmo estabilizar as moléculas de enzima (QADER et al., 2017). Uma vez que 

estas substâncias podem estar presentes em processos industriais afetando, assim, a atividade 

dessas enzimas, a atividade das β-glicosidases foi mensurada na presença de íons metálicos e 

outros compostos nas concentrações de 2 e 10 mM (Tabela 5). 

Os resultados mostram que os íons Mn+2 e Cu+2 foram ativadores da enzima testada, 

sendo a maior ativação observada em presença do íon Mn+2 nas duas concentrações avaliadas, 

correspondendo a 284,30% na concentração de 2 mM e a 404,15% na concentração de 10 mM. 

O aumento na atividade enzimática na presença destes íons metálicos pode ser devido à resposta 

destes íons a certos resíduos de aminoácidos no sítio ativo da proteína, causando uma mudança 

conformacional que resulta em maior atividade enzimática (OLAJUYIGBE; NLEKEREM; 

OGUNYEWO, 2016). Em um estudo similar, Bai e colaboradores (2013) obtiveram resultados 

semelhantes: a atividade β-glicosidásica de Penicillium simplicissimum  foi elevada a 120,46% 

na concentração de 10 mM do íon Mn+2. O mesmo foi observado por Xia et al. (2016) ao estudar 
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as β-glicosidases de H. insolens, relatando um aumento da atividade enzimática pela adição do 

íon Mn+2 a 5 mM.  

 
Tabela 5. Efeito de diferentes íons e substâncias sobre a atividade β-glicosidásica de A. fumigatus. 

Substâncias 
         Concentração        Atividade relativa (%) 

2 mM 10 mM         2 mM                    10 mM 

CuSO4 83,10 ± 0,49 90,44 ± 0,81 149,81 163,04 

ZnSO4 27,63 ± 0,50 41,08 ± 0,43 49,81 74,06 

BaCl2 35,68 ± 0,54 50,79 ± 0,54 64,32 91,56 

CaCl2 37,20 ± 0,12 28,41 ± 0,62 67,06 51,22 

NH4Cl 35,11 ± 0,50 41,15 ± 0,45 63,30 74,18 

NaCl 40,29 ± 0,33 38,71 ± 0,25 72,63 69,79 

SDS 17,27 ± 0,22 7,34 ± 0,78 31,13 13,23 

MgSO4 32,45 ± 0,54 37,62 ± 0,50 58,50 67,82 

Citrato de sódio 32,66 ± 0,54 27,41 ± 0,43 58,88 49,41 

MnCl2 157,70 ± 2,17 224,18 ± 1,99 284,30 404,15 

HgCl2 1,20 ± 0,05 0,76 ± 0,37 2,16 1,37 

Pb(CH3COO)2 44,25 ± 0,43 46,12 ± 0,82 79,77 83,14 

EDTA 38,20 ± 0,22 28,42 ± 0,62 68,87 51,23 

β-mercaptoetanol 31,22 ± 0,66 29,71 ± 1,40 56,28 53,56 

EDTA: ácido etilenodiamino tetra-acético, SDS: dodecil sulfato de sódio. Fonte: a autora. 

 

O íon Cu+2 elevou a atividade β-glicosidásica a 149,82% na concentração de 2 mM e a 

163,04% na concentração de 10 mM, o que difere dos resultados encontrados por Bai et al. 

(2013) que observaram uma diminuição na atividade desta enzima, correspondente a 29,08% 

da atividade inicial, em decorrência deste íon na concentração de 10 mM. Em um trabalho 

similar, Kaur e colaboradores (2007) ao estudar a atividade β-glicosidásica de Melanocarpus 

sp. também reportara uma redução da atividade causada pela adição do íon Cu+2. Isto nos mostra 

a importância da realização dos testes para cada enzima encontrada, pois cada uma apresenta 

características próprias e respostas diferentes aos compostos testados. 

Em presença de 2 e 10 mM de Ca+2, a atividade das β-glicosidases de A. fumigatus foi 

reduzida a 67,06%, e 51,22%, respectivamente. Os demais íons também mostraram ação 

inibitória em ambas as concentrações testadas. Essas enzimas foram fortemente inibidas por 

Hg+2, detectando-se atividades relativas mínimas por meio do uso desse íon nas concentrações 

de 2 e 10 mM, correspondendo a 2,16% e 1,37%, respectivamente. Resultados similares foram 

encontrados no estudo de Olajuyigbe, Nlekerem e Ogunyewo (2016) que observaram forte 

inibição da atividade β-glicosidásica na presença do íon Hg+2 nas concentrações de 5 e 10 mM. 

Essa inibição sugere a presença de grupos tiol dos resíduos de cisteína em torno ou em locais 

ativos da enzima.  

Ainda, a enzima avaliada apresentou perda da atividade na presença das substâncias 

testadas. Quando adicionado o agente quelante EDTA, houve uma redução da atividade β-
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glicosidásica a 68,87% e 51,23% nas concentrações de 2 e 10 mM, respectivamente, o que 

sugere que a enzima testada é dependente do cátion divalente que foi sequestrado (PEREIRA 

et al., 2015). Nossos resultados corroboram com os encontrados por Liu (2012), que observaram 

ação inibitória de EDTA nas β-glicosidases produzidas por A. fumigatus. Porém, no estudo 

realizado por Kaur et al. (2007) as β-glicosidases de Melanocarpus sp. não apresentaram 

atividade enzimática afetada pelo agente quelante EDTA. O mesmo foi observado no trabalho 

de Kuo et al. (2018), que não constataram redução da atividade β-glicosidásica de Dekkera 

bruxellensis pela adição de EDTA nas concentrações de 1 e 10 mM. 

Na presença do agente redutor β-mercaptoetanol, a atividade enzimática sofreu redução 

correspondente a 56,28% e 53,56%, nas concentrações de 2 e 10 mM, respectivamente. Nossos 

resultados corroboram com os encontrados por Xia e colaboradores (2016) que investigaram a 

atividade β-glicosidásica de H. insolens, a qual se mostrou sensível à adição de β-

mercaptoetanol. Diferindo dos resultados encontrados no presente trabalho, as β-glicosidases 

produzidas por D. bruxellensis não tiverem atividade afetada pela presença de β-mercaptoetanol 

nas concentrações de 1 e 10 mM (KUO et al., 2018). 

A enzima também apresentou perda da atividade na presença de citrato de sódio, 

apresentando uma redução correspondente a 58,88% e 49,41%, nas concentrações de 2 e mM, 

respectivamente. Uma possível explicação para o efeito do citrato observado está relacionada a 

sua ação quelante, com uma pronunciada seletividade pelos íons Mn+2, Mg+2 e outros íons que 

apresentam tamanho similar (GLUSKER, 1980). Como mencionado anteriormente, os íons Mn 

foram importantes ativadores da enzima em estudo.  

A adição do detergente SDS também teve efeito adverso sobre a atividade enzimática, 

indicando que as interações hidrofóbicas possuem ação importante na manutenção da estrutura 

terciária da enzima. Nossos resultados corroboram com os encontrados por Dikshit e 

Tallapragada (2015) que, ao avaliar a influência de reagentes químicos perante a atividade β-

glicosidásica de Monascus sanguineus, observaram ação inibitória exercida pela adição do SDS 

na mistura reacional. Porém, no estudo de Kaur e colaboradores (2007) com β-glicosidases de 

Melanocarpus sp., este detergente não exerceu ação inibitória. 

As informações referentes à ativação ou inibição por íons metálicos e outras substâncias 

comuns na indústria são de fundamental importância. Esse tipo de estudo permite que sejam 

selecionadas previamente certas condições para o processo de produção, evitando, assim, o 

contato das preparações enzimáticas com certas substâncias, impedindo futuros prejuízos, 

especialmente quando transpomos a pequena escala laboratorial e estamos trabalhando em 

escala industrial com o uso grandes fermentadores. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O solo da Floresta Ombrófila Mista (FOM) é fonte de uma ampla gama de 

microrganismos. A partir de amostras coletadas em remanescentes de FOM, espécies de fungos 

com características termofílicas foram isoladas. Apesar de um baixo número de isolados, uma 

linhagem potencialmente produtora de -glicosidases foi obtida, destacando-se os elevados 

níveis produzidos quando cultivada na presença do farelo de canola. A respectiva linhagem, 

identificada como A. fumigatus, exibiu crescimento similar quando crescida a 34 e 45 °C, sendo 

classificada como termotolerante. Com o auxílio de ferramentas estatísticas, as melhores 

condições de produção dessas enzimas foram estabelecidas, sendo elas: 2,9% de substrato, pH 

4,2 e 101 horas de cultivo sob agitação, a 45 ºC. Essas condições resultaram em significativos 

índices de produção enzimática, correspondentes a 24,53 U mL-1. 

A temperatura ótima das enzimas obtidas foi 80 ºC e o pH ótimo de ação foi 5,0. As -

glicosidases apresentaram propriedades atraentes e desejáveis para uso industrial, como em 

aplicações no realce do aroma de vinhos. A utilização do farelo de canola como substrato se 

apresenta muito promissora, devido ao fato de ser uma matéria-prima de baixo custo e grande 

disponibilidade, promovendo, assim, um destino correto a esse subproduto antes descartado no 

meio ambiente. Os resultados aqui apresentados poderão servir como estímulo para a 

conservação da FOM e como base para novos estudos relacionados ao uso deste resíduo na 

produção de enzimas de interesse industrial, auxiliando no desenvolvimento das tecnologias de 

produção enzimática no país. 
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