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RESUMO 

As pectinases têm sido alvo de muitos estudos devido a sua ampla variedade de aplicações 
nos mais diversos setores industriais. Dentre essas enzimas encontram-se as 

poligalacturonases, as quais são empregadas principalmente no processo na clarificação de 
sucos de frutas. A seleção de microrganismos produtores destas enzimas torna-se uma etapa 

importante em processos biotecnológicos. Deste modo, o objetivo desse estudo foi isolar 
diversas linhagens fúngicas e avaliar o seu potencial de produção de poligalacturonases, 
utilizando a casca de abacaxi e casca de maracujá como substrato. A partir da seleção da 

melhor linhagem produtora, o delineamento Plackett-Burmann foi empregado, a fim de 
selecionar as variáveis que mais influenciam a produção dessas enzimas. Posteriormente, os 

parâmetros ótimos para a produção de poligalacturonases foram verificados, empregando-se o 
Delineamento Central Composto Rotacional e a Metodologia de Superfície de Resposta. Por 
fim, as poligalacturonases produzidas foram caracterizadas bioquimicamente. Como 

resultado, 46 linhagens foram isoladas, evidenciando-se, por meio do teste semi-quantitativo, 
a capacidade de produção de poligalacturonases por todas as linhagens avaliadas. Já no teste 

quantitativo, verificou-se que o fungo FX32 foi o melhor produtor dessas enzimas utilizando 
casca de abacaxi como substrato, correspondendo a 6,12 U mL-1. A partir do delineamento 
Plackett-Burmann, constatou-se que a concentração do substrato, o pH e o tempo de cultivo 

foram os parâmetros que exerceram influência significativa sobre a produção de 
poligalacturonases. Por esta razão, esses fatores foram considerados como as variáveis 

independentes no Delineamento Central Composto Rotacional. Por meio de sua realização, 
estabeleceu-se as melhores condições para a produção de poligalacturonase por Penicillium 
sp. sendo elas 2,9% de casca de abacaxi como substrato, pH de cultivo de 7,8 e tempo de 

cultivo de 8,6 dias, correspondendo a uma produção de 106,20 U mL-1. Em relação as suas 
características bioquímicas, constatou-se que as enzimas produzidas por essa linhagem 

fúngica foram mais ativas a 50 °C e em pH 5,5. As poligalacturonases também foram muito 
estáveis em pH 5,0 e 5,5, onde mais de 80% de sua atividade inicial foi verificada. Em relação 
a estabilidade térmica, observou-se que essas enzimas foram mais estáveis a 45 ºC. O efeito 

de diversos íons e substâncias sobre a atividade poligalacturonásica também foi avaliado, 
evidenciando-se uma ativação enzimática na presença de íons Mn+2, Ca+2 e mercaptoetanol e 

uma forte inibição por Hg+. Por fim, a da hidrólise da casca de abacaxi foi realizada, 
utilizando-se os extratos brutos de Penicillium sp. e Aspergillus flavus. Uma liberação de 
glicose equivalente a 67,42 mg g-1 de substrato foi alcançada, após o estabelecimento das 

condições ótimas de hidrólise, correspondentes a 15 horas de reação, pH 5,0 e temperatura de 
50 °C. A casca de abacaxi mostrou-se uma boa fonte indutora da produção de 

poligalacturonases por Penicillium sp., como também um substrato promissor para a obtenção 
de monômeros de glicose por meio de sua hidrólise enzimática. Os resultados obtidos nesse 
estudo fornecem informações importantes, a fim de inferir possíveis aplicações industriais 

para as enzimas em estudo. 
 

Palavras-chave: Pectinases, substrato alternativo, Delineamento Central Composto 
Rotacional, sacarificação. 
 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Pectinases have been extensively studied due to their wide variety of applications in the many 
industrial sectors. Among these enzymes, polygalacturonases (PG) are used mainly in the fruit 
juices clarification process. The selection of enzyme producing microorganisms becomes an 

important step in biotechnological processes. Thus, this study aimed to isolate several fungal 
strains and evaluate its potential production of PGs, using pineapple pell and passion fruit 

peel as substrates. Following the selection of the best producer strain, the Plackett-Burmann 
design was used in order to select the variables that most influence the production of these 
enzymes. Afther that, the optimal parameters for PGs production were stablishedd, using the 

Central Composite Rotary Design and the Response Surface Methodology. Finally, the PGs 
produced were biochemically characterized. As a result, 46 strains were isolated, showing, 

through the semi-quantitative test, the PG production hability for all strains evaluated. In the 
quantitative test, it was verified that the FX32 fungus was the best producer of PGs, 
corresponding to 6.12 U mL-1. Through the use of Plackett-Burmann design, it was found that 

the substrate concentration, pH and culture time were the parameters that significant influence 
PGs production. For these reason, these factors were considered as the independent variables 

in the Central Composite Rotary Design. Thus, the best conditions established for PGs 
production PG by Penicillium sp. were 2.9% of pineapple peel as substrate, culture pH of 7.8 
and cultivation time of 8.6 days, corresponding to a production of 106.20 U mL-1. With regard 

to biochemical characteristics, it was verified that the enzymes produced by this fungal strain 
were more active at 50 °C and at pH 5.5. PGs were also very stable at pH 5.0 and 5.5, 

exibithing more than 80% of its initial activity under these conditions. Em relation to thermal 
stability, these enzymes were more stable at 45 °C. The effect of several ions and substances 
on the PG activity was studied. The PGs were activated by Mn2+, Ca2+ and mercaptoethanol 

and strong inhibited by Hg+. Finally, the hydrolysis of the pineapple peel was performed 
using Penicillium sp. and Aspergillus flavus crude extracts. A glucose yield equivalent to 

67.42 mg g-1 substrate was achieved, under optimal hydrolysis conditions, corresponding to 
15 hours of reaction, reactional pH 5.0 and reactional temperature of 50 °C. The pineapple 
peel was a good inducer for PGs production by Penicillium sp., as well as a promising 

substrate for glucose achievement through its enzymatic hydrolysis. This results provide 
important subsidies in order to infer industrial applications for the enzymes under study. 

 

Key-words: pectinases, alternative substrate, Central Composite Rotatable Design, 

saccharification. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica é atualmente considerada um dos 35 hotspots mundiais de 

biodiversidade, e em razão disso, essa floresta têm sido alvo de diversos estudos. Esse bioma 

é constituído por um conjunto de fisionomias e formações florestais, com diferentes 

composições que são peculiares em cada região. Dentre as fitofisionomias pertencentes à 

Mata Atlântica, encontra-se a Floresta Ombrófila Mista (FOM), a qual apresenta como 

espécie representativa a conífera Araucaria angustifolia. Uma vez que a FOM encontra-se 

atualmente fragmentada, esse vegetal é considerado como uma espécie vulnerável à extinção. 

 Nesse sentido, uma das maneiras mais efetivas para que se promovam a preservação 

desta e de outras florestas é por meio da condução de estudos voltados para a bioprospecção. 

Estes estudos são realizados com base na exploração da biodiversidade de uma região, dos 

seus recursos genéticos e bioquímicos de forma sustentável, os quais possam posteriormente 

promover o desenvolvimento de um produto ou processo. 

Nos últimos anos, muitas pesquisas têm sido realizadas com o intuito de promover a 

busca de novos organismos como fonte de inovação biotecnológica. Os microrganismos, em 

especial, têm se tornado um dos focos principais da Biotecnologia, sendo empregados em 

diversos setores industriais. Esse fato pode ser justificado pela grande diversidade metabólica 

e a adaptabilidade genética presente nesses organismos, os quais constituem uma grande fonte 

de novos produtos para serem utilizados em bioprocessos. Fungos filamentosos despertam 

interesse em sua utilização, visto que secretam as enzimas no próprio meio de fermentação e 

facilitam a sua recuperação, bem como apresentam altos níveis de produção das enzimas de 

interesse. 

Dentre as enzimas de importância comercial estão as pectinases, as quais 

compreendem um grupo de diferentes enzimas que promovem a hidrólise de substâncias 

pécticas. Dentre essas enzimas estão as poligalacturonases (PGs), as quais catalisam a 

hidrólise das ligações glicosídicas α (1→4) da cadeia de ácido poligalacturônico. As 

pectinases são empregadas em diversos setores industriais, sendo utilizadas principalmente no 

processo de clarificação e redução da viscosidade de sucos. 

Porém, um dos fatores que limitam o emprego dessas enzimas no setor industrial 

refere-se ao elevado custo de produção associado ao baixo rendimento obtido. Dessa forma, 

estudos com o intuito de aumentar os níveis de produção e diminuir o custo de obtenção 

dessas enzimas são de particular interesse. Uma das alternativas empregadas para este fim é a 

utilização de resíduos agroindustriais como fonte de carbono, os quais são gerados pelas 
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indústrias em grandes quantidades. O emprego dessas matérias primas, além de favorecer os 

custos de produção enzimática, pode atribuir um maior valor agregado a estes resíduos, além 

de promover uma destinação ambientalmente mais favorável. Ainda, pesquisas têm sido 

desenvolvidas com a finalidade de descobrir enzimas que apresentem características mais 

adequadas para serem empregadas em processos industriais. 

Diante disso, esse estudo teve como objetivo explorar a diversidade fúngica de 

remanescentes de FOM a partir de amostras de solos, a fim de se encontrar linhagens 

potencialmente produtoras de PGs. As melhores condições físico-químicas para a produção de 

PGs pela melhor linhagem produtora foram estabelecidas, empregando-se um resíduo 

agroindustrial de baixo custo como substrato. As enzimas produzidas foram bioquimicamente 

caracterizadas e posteriormente empregadas no processo de conversão dos carboidratos 

presentes na casca de abacaxi em glicose. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Explorar a diversidade fúngica do solo de remanescentes de FOM na região Centro-

Sul do Estado do Paraná, a fim de se encontrar linhagens fúngicas potencialmente produtoras 

de PGs. Objetivou-se, ainda, estabelecer um processo de produção de PG a baixo custo, além 

de avaliar o potencial de aplicação das enzimas produzidas no processo de hidrólise da 

biomassa lignocelulósica, para a obtenção de açúcares fermentescíveis.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

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

estado do Paraná; 

 - Avaliar o potencial de diversas linhagens de fungos filamentosos isolados quanto ao 

potencial de produção de PGs; 

- Avaliar a casca de abacaxi e a casca de maracujá como substratos alternativos para a 

produção de PGs; 

- Selecionar os fatores que mais influenciam a produção de poligalacturonases pela melhor 

linhagem produtora, por meio do emprego do Delineamento Plackett-Burman; 

- Estabelecer os parâmetros ótimos para a produção de PGs pela melhor linhagem produtora, 

empregando-se o Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) e a Metodologia de 

Superfície de Resposta (MSR); 

- Determinar o pH e a temperatura ótimos de reação; 

- Verificar a estabilidade destas enzimas frente a diferentes temperaturas e valores de pH; 

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

produzidas. 

- Estabelecer as melhores condições de hidrólise enzimática da casca de abacaxi, utilizando o 

Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) aplicável à Metodologia de Superfície 

de Resposta (MSR), empregando-se uma mistura enzimática composta pelos extratos brutos 

de Penicillium sp. e Aspergillus flavus. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Mata Atlântica e Floresta Ombrófila Mista 

A Mata Atlântica é considerada um dos 35 hotspots mundiais de biodiversidade, sendo 

esse status atribuído principalmente ao seu alto número de espécies endêmicas e pela grande 

perda de habitat (EISENLOHR et al., 2015). Estima-se que sua área original era de 1.315.460 

km2, distribuindo-se ao longo da costa brasileira e em manchas esparsas no interior das 

regiões Sul, Sudeste e Nordeste e nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul. Esse bioma 

prevalece no Brasil, porém pequenas porções podem ser encontradas na Argentina e no 

Paraguai (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2010). 

  A exploração desse bioma teve início no século 16 com a chegada dos colonizadores 

europeus e, desde então, essa floresta vem sofrendo uma redução drástica em sua área, em 

decorrência principalmente do extensivo corte ilegal, da agricultura e do desenvolvimento 

urbano. Atualmente, restam apenas 7-8% de sua formação original, sendo encontrados na 

forma de fragmentos isolados na costa litorânea e em algumas regiões no interior do país 

(GALINDO-LEAL, CÂMARA, 2005; RIBEIRO et al., 2009).  O fato da Mata Atlântica 

originalmente estar distribuída ao longo da costa brasileira tornou esse bioma altamente 

heterogêneo, sendo constituído por uma diversidade de estruturas e composições que variam 

de acordo com o clima e aspectos geográficos peculiares de cada área (MANTOVANI, 2003; 

PERES, 2010). 

A Floresta Ombrófila Mista (FOM) é uma das unidades fitogeográficas pertencentes à 

Mata Atlântica, diferenciando-se dos outros biomas florestais da região Sul do Brasil por 

apresentar a conífera Araucaria angustifolia. Essa espécie apresenta-se como dominante nessa 

formação florestal, constituindo aproximadamente 40% dos representantes dessa área 

(KOCH; CORRÊA, 2010). Outras espécies vegetais importantes para a economia também 

estão presentes, como o xaxim, a imbuia e a erva-mate (MAACK, 1981). 

Essa formação florestal sofreu uma grande redução em sua área, a qual teve início na 

década de 40 em decorrência da extração madeireira de araucária, seguida pela intensa 

atividade agrícola, a qual veio a substituir essas áreas desmatadas (LINGNER et al., 2007).  

No Paraná, essa floresta representava uma grande área do estado, correspondendo a 37%, 

totalizando 73.780 km2. No entanto, a FOM encontra-se altamente reduzida e fragmentada, 

mantendo-se principalmente em locais de difícil acesso, áreas particulares e unidades de 

conservação (SONEGO et al., 2007). 
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A redução drástica dessa floresta demonstra a necessidade de obter informações 

científicas sobre essas áreas, com o objetivo de compreender a complexidade do ecossistema 

e, dessa forma, estabelecer estratégias de recuperação e conservação dessas florestas 

(SCHAAF et al., 2006). Apesar de sua importância, a espécie representativa da FOM, a A. 

angustifolia, é considerada uma espécie vulnerável a extinção, estando presente na Lista 

Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção do IBAMA (IBAMA, 2008). É 

também classificada como criticamente em perigo na “Lista vermelha das espécies 

ameaçadas” (Red List Threatened Species) da União Internacional para a Conservação da 

Natureza (International Union for Conservation of Nature - IUCN) (THOMAS, 2013). O 

desaparecimento dessa espécie pode ocasionar um grave impacto negativo para o ecossistema, 

promovendo uma perda na diversidade animal e vegetal, bem como dos microrganismos que 

habitam o solo (RIBEIRO; CARDOSO, 2012). 

Estudos têm sido realizados nessa fitofisionomia com o objetivo principalmente de 

obter informações sobre a composição da flora e fauna, estrutura da formação dessas florestas, 

suas características ecológicas e a dinâmica florestal. Porém, estudos sobre a microbiota dessa 

área são extremamente reduzidos. Nesse sentido, pode ser mencionado o trabalho realizado 

por Okasi et al. (2012), os quais avaliaram a distribuição da população de fungos em uma área 

de FOM, comparando-a com uma área florestal com Pinus taeda e constataram que a 

população de fungos é superior na FOM. Em outro trabalho, Vasconcellos et al. (2010) 

isolaram actinobactérias da rizosfera de A. angustifolia e verificaram a produção de ácido 

indol-acético e quitinases, avaliando, assim, a influência desses isolados no crescimento das 

plantas e no biocontrole.  

Apesar dos estudos serem ainda muito incipientes, espera-se encontrar uma grande 

diversidade de microrganismos no solo provenientes de remanescentes de FOM, sendo a 

condução deste tipo de estudo crucial para que sua preservação seja efetivamente promovida.  

 

3.2 Diversidade de microrganismos do solo 

 Os microrganismos habitam os mais diversos ambientes, em virtude principalmente da 

sua diversidade metabólica, utilizando uma variedade de fontes de carbono e energia, sendo 

capazes de crescer em condições físicas distintas. Em razão disso, os microrganismos 

apresentam grande diversidade genética global estimada (TORTORA et al., 2003).  

O solo é um ambiente complexo, sendo constituído por interações entre componentes 

físicos, químicos e biológicos. É um habitat que apresenta grande diversidade de 
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microrganismos, os quais compõem um ambiente dinâmico e auxiliam na sustentabilidade 

desse ecossistema (GOI; SOUZA, 2006). A diversidade funcional dos microrganismos no 

solo é fundamental, pois estes participam em mais de 80% das reações presentes nesse meio 

(NANNIPIERI et al., 2003).  Dentre os processos essenciais mediados por microrganismos no 

solo, podem ser citados a decomposição de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, 

formação da estrutura do solo, participação no ciclo do nitrogênio e a remoção de toxinas 

(GARBEVA et al., 2004; LEE; LEE, 2013). Dessa forma, a produtividade e sustentabilidade 

dos ecossistemas terrestres são fortemente influenciadas pela biomassa microbiana, a qual 

está envolvida nos processos microbiológicos e bioquímicos (SIQUEIRA et al., 1994).  

Alguns fatores estão relacionados com o sucesso da colonização e a riqueza de fungos 

no solo, tais como o hábito de vida saprófita, rápido crescimento micelial, produção de 

esporos, produção de diversas enzimas, bem como a capacidade de tolerar diversas 

substâncias e fatores como a salinidade, metais, fungicidas e temperatura (AZEVEDO et al., 

2010). Em relação à diversidade, sugere-se que existam seis milhões de espécies fúngicas, 

com estimativa de que 98% dos fungos ainda não foram descritos e que muitas destas espécies 

habitam nichos exclusivos (TAYLOR et al., 2014). No entanto, o solo está cada vez mais 

vulnerável a perda de diversidade, em consequência dos diversos tipos de pressões que vem 

enfrentando, tais como a poluição, salinização, erosão e compactação, os quais afetam 

significativamente os organismos presente nesse meio (ORGIAZZI et al., 2016).  

Apesar dos microrganismos apresentarem uma grande importância para o solo, 

verifica-se que são pouco lembrados quando se refere a questões sobre biodiversidade e 

extinção, sendo o enfoque atribuído apenas para a flora e a fauna que habitam acima de sua 

superfície (MOREIRA; SIQUEIRA, 2006). O conhecimento escasso sobre a diversidade 

microbiana do solo se deve às limitações metodológicas utilizadas com base na dependência 

de cultivo. Porém, nos últimos anos houve o desenvolvimento de novas técnicas moleculares 

que, aliado com a bioinformática, promoveu avanços nessa área, a qual apresenta a vantagem 

de identificar a espécie presente no local sem a necessidade de isolar e cultivar o 

microrganismo (SILVA et al., 2011).  Entretanto, as técnicas clássicas da ecologia microbiana 

não devem ser subestimadas, em razão de que a metagenômica não fornece informações sobre 

a função desempenhada pelo microrganismo no ecossistema (THERON; CLOETE, 2000). 

A ausência de conhecimento sobre a diversidade taxonômica do solo tem resultado em 

lacunas em muitas questões da biologia evolutiva, como, por exemplo, a filogenia, relações 

coevolucionárias e a função que a biodiversidade desempenha em processos de resiliência e 
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perturbações. Desse modo, torna-se necessário uma estimativa sobre a diversidade fúngica, 

para que sejam desenvolvidas estratégias que promovam sua conservação, bem como o 

manejo sustentável do solo (MUELLER; SCHMIT, 2007). 

Ainda, a realização de estudos sobre a microbiota do solo é de crucial importância, 

pois, além de avaliar as espécies existentes nesse meio, estes estudos podem prover 

informações sobre seus processos metabólicos, bem como sobre as interações ambientais que 

participam, além da possibilidade de se descobrir novas fontes biotecnológicas, por meio da 

realização de estudos, como os de bioprospecção (RUEGGER; TORNISIELO, 2004). 

3.2.1 Bioprospecção de microrganismos isolados do solo  

A bioprospecção é uma das formas de extrair valor econômico da biodiversidade, 

sendo definida por Saccaro-Júnior (2011) como “a busca sistemática por organismos, genes, 

enzimas, compostos, processos e partes provenientes de seres vivos em geral, que possam ter 

um potencial econômico e, eventualmente, levar ao desenvolvimento de um produto”. De 

acordo com esse autor, a atribuição de valor econômico, juntamente com políticas de 

comando e controle tornam-se uma das maneiras mais efetivas para que se obtenham 

estratégias de preservação da biodiversidade. Assim, a bioprospecção é vista como uma área 

de grande valor científico, capaz de gerar inovação tecnológica, bem como riqueza econômica 

e social (BOLZANI, 2016). 

O descobrimento de um possível recurso biotecnológico envolve basicamente algumas 

etapas. Primeiramente, a coleta do material biológico deve ser realizada, sendo a triagem de 

materiais com as características de interesse conduzida em sequência. Após essas etapas, 

deve-se fazer uma lista reduzida e finalmente selecionar a melhor opção com atributos 

desejados e a partir deste, desenvolver e produzir um produto comercial ou aplicá-lo em 

processos industriais (BULL et al., 2000).  

 O solo apresenta maior diversidade de microrganismos do que qualquer outro 

ecossistema e por isso é considerado um grande reservatório para a descoberta de novas 

enzimas e compostos bioativos de origem microbiana (LEE; LEE; 2013). Por essa razão, 

alguns estudos de bioprospecção de fungos isolados do solo vêm sendo realizados nos últimos 

anos, com o intuito de avaliar o potencial desses organismos na produção de substâncias de 

grande valor econômico, como enzimas de interesse industrial (VEGA et al., 2012; 

KULKARNI; GUPTA, 2013), metabólitos farmacológicos, como o ácido hidroxâmico, a 

aminoquinona, a pirano naftoquinona, a bacitracina e o cloranfenicol (JAMIL et al., 2007; 
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TAKAHASHI et al., 2008; SCHULZ et al., 2011; CHAYNIKA; SRIVIDYA, 2014; 

YEKKOUR et al., 2015; WANG et al., 2015) e alguns tipos de corantes (GUNASEKARAN 

et al. 2008; CELESTINO et al., 2014).   

  

3.3 Substâncias pécticas  

A parede celular vegetal é constituída por polissacarídeos e complexos fenólicos. Os 

polissacarídeos que compõem a parede celular são a celulose, a hemicelulose e a pectina que, 

juntamente com a lignina, conferem uma alta complexidade e rigidez a essa estrutura 

(SOUZA, 2013).  

As substâncias pécticas são encontradas em plantas superiores na forma de pectato de 

cálcio e magnésio, estando presente na lamela média e na parede celular primária (SIEIRO et 

al., 2012). Essas substâncias compõem de 0,5 a 4,0% do peso fresco dos vegetais, sendo 

depositada na parede celular primária durante as primeiras fases do crescimento vegetal 

(JAYANI et al., 2005). Em relação a sua estrutura química, são caracterizadas como um 

complexo coloidal de polissacarídeos, constituídos principalmente por resíduos de ácido D-

galacturônico unidos por ligações α-1,4, esterificados parcialmente por grupos metil, sendo 

neutralizados de modo total ou parcial por uma ou mais bases (UENOJO; PASTORE, 2007). 

Apresentam resíduos de ramnose em sua cadeia principal, enquanto a arabinose, galactose e 

xilose estão presentes em sua cadeia lateral (RANGARAJAN et al., 2010). A Figura 1 mostra 

uma representação da estrutura geral da pectina. 

  

Figura 1- (A) Estrutura geral da pectina mostrando ramificações laterais; (B) cadeia central de ácido 

poligalacturônico com grupos carboxílicos metilados destacados em vermelho. 
Fonte: SANTI et al. (2014). 
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Diferentemente de proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos, as substâncias pécticas não 

apresentam um peso molecular estabelecido, variando de 25 a 360 kDa (JAYANI et al., 

2005). A composição das substâncias pécticas difere-se de acordo com a origem, condições de 

extração, localização, bem como a influência de outros fatores ambientais (THAKUR et al., 

1997).  De acordo com o tipo de modificação da cadeia principal, as substâncias pécticas são 

classificadas como protopectina, ácido pectínico, ácido péctico e pectina (KASHYAP et al., 

2001). 

A protopectina é a forma nativa e está relacionada com os outros constituintes das 

células vegetais, conferindo a textura firme em frutos imaturos.  É insolúvel em água, sendo 

constituída por cadeias de ácidos galacturônicos metoxilados com ligações de íons metálicos 

divalentes (KOBLITZ, 2010). Sob a ação de protopectinases, essas substâncias são 

hidrolisadas, transformando-se em ácido pectínico ou pectina (YOSHITAKE et al., 1994). 

O ácido péctico, cujos sais são chamados de pectatos, são formados por ácido 

poligalacturônico coloidal, caracterizando-se pela ausência de grupos metil éster (ALKORTA 

et al., 1997). Diferentemente, o ácido pectínico apresenta vários grupos metoxilas, sendo 

capazes de formar gel com outros açúcares, ácidos, alguns íons metálicos e sais de cálcio 

(KASHYAP et al., 2001; UENOJO et al., 2007). 

Já a pectina refere-se às substâncias pécticas solúveis em água, que apresentam em sua 

constituição mais de 75% de ácido galacturônico esterificado com metanol, capazes de formar 

gel na presença de ácidos e açúcares (KOBLITZ, 2010). A pectina está presente em grande 

quantidade na casca de frutas cítricas, com composição variando entre 4-30% (KAUR et al., 

2004). Devido a grande diversidade de pectinas nas plantas e sua consequente complexidade, 

diversas enzimas são necessárias para promover uma hidrólise efetiva deste polissacarídeo, 

sendo estas denominadas enzimas pectinolíticas (MARTOS et al., 2013).  

 

3.4 Enzimas pectinolíticas 

As enzimas pectinolíticas, também denominadas pectinases, compreendem um grupo 

de diferentes enzimas que promovem a hidrólise de substâncias pécticas (MARTINS et al., 

2007). As pectinases são classificadas de acordo com o tipo de substrato preferencial, 

mecanismo de ação e modo de clivagem, em três tipos principais: pectinas esterases 

(desesterificantes ou desmetoxilantes), protopectinases e pectinases despolimerizantes 

(JAYANI et al., 2005; UENOJO et al., 2007). A variedade dessas enzimas se deve à 

preferência por formas metiladas ou não metiladas, ou pelo modo de clivagem das ligações 
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glicosídicas na molécula, podendo ser na região interna ou terminal da cadeia do polímero 

(REID; RICARD, 2000). As principais enzimas pectinolíticas e seus mecanismos de ação 

estão representados na Figura 2. 

As protopectinases promovem a solubilização da protopectina, gerando assim pectina 

solúvel altamente polimerizada. São agrupadas em dois tipos principais, os quais são 

diferenciados a partir de seus modos de ação. As protopectinases do tipo A (PPase-A) atuam 

na região do ácido poligalacturônico da protopectina. Diferentemente, as protopectinases do 

tipo B (PPase-B) agem nas cadeias de polissacarídeos que estão ligadas às cadeias de ácido 

poligalacturônico. Essas enzimas não são muito abundantes e são pouco utilizadas em 

processos industriais (UENOJO; PASTORE, 2007). 

As pectinases despolimerizantes são capazes de degradar o polímero de pectina ou 

ácido péctico por mecanismo de hidrólise ou trans-eliminação (ALKORTA et al., 1997).  As 

hidrolases promovem a hidrólise de ligações glicosídicas α(1→4) e são subdivididas em 

endopectinases, as quais agem sobre as ligações internas e as exopectinases, que atuam na 

extremidade não redutora (KASHYAP et al., 2001). Dentre essas enzimas encontram-se as 

polimetilgalacturonases (PMG) as quais utilizam a pectina como substrato preferencial e 

liberam 6-metil-d-galacturonato e as poligalacturonases (PG) as quais apresentam preferência 

por ácidos pécticos e liberam d-galacturonato (JAYANI et al., 2005). 
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Figura 2- Principais pectinases e seus mecanismos de ação. (a) R = H para PG e CH3 para PMG; (b) PE; e (c) R 

= H para PGL e CH3 para PL. As setas indicam os locais onde as enzimas reagem com as substâncias pécticas. 

PMG, polimetilgalacturonases; PG, poligalacturonases; PE, pectinaesterase; PL, pectina liase; PGL, 

poligalacturonato liase.  

Fonte: LANG; DORNENBURG, 2000. 

 

As PG são caracterizadas de acordo com o modo de ação, sendo denominadas 

endopoligalacturonases (Endo-PGs) (E.C. 3.2.1.15) e exopoligalacturonases (Exo-PGs) (E.C. 

3.2.1.67). A Figura 3 mostra o local de ação dos dois tipos de PG. 

As endo-PGs catalisam a hidrólise aleatória das ligações glicosídicas internas α(1→4) 

do ácido poligalacturônico, liberando ácidos oligo-galacturônicos (PEDROLLI et al., 2008). 

Já as exo-PGs hidrolisam ligações glicosídicas α-(1→4) a partir das extremidades não 

redutoras. O produto final desse processo vai depender da fonte de produção da enzima. 

Fungos produzem o ácido monogalacturônico, diferentemente das bactérias, que apresentam 

como produto final o ácido digalacturônico (JAYANI et. al., 2005). 



 

23 
 

 

Figura 3- Estrutura básica das substâncias pécticas  e os locais de ação das exopoligalacturonases e 

endopoligalacturonases  

Fonte: SIEIRO et al., 2012. 

  As liases também pertencem ao grupo de enzimas despolimerizantes, porém fazem a 

clivagem de ligações glicosídicas por trans-eliminação, resultando em galacturonídeos com 

uma ligação insaturada entre os carbonos 4 e 5 na porção não redutora (KASHYAP et al. 

2001). Esse grupo inclui a polimetilgalacturato liase (PMGL) e a poligalacturonato liase 

(PGL), que usam como substrato preferencial a pectina e o ácido péctico, respectivamente. 

Essas enzimas também são subdivididas em endo e exopectinases, de acordo com a região em 

que ocorre a clivagem da ligação glicosídica (SINITSYNA et al., 2007). 

A pectina esterase (PE), ou chamada também de polimetilgalacturonato esterase, é a 

única pertencente ao grupo de pectinases desmetoxilantes, sendo capaz de catalisar a hidrólise 

dos grupos metil éster de pectina, convertendo-a em pectato, promovendo a liberação de 

metanol (GUMMADI e PANDA, 2003).  

3.5 Microrganismos produtores de pectinases 

Apesar de as enzimas pectinolíticas serem produzidas por plantas superiores, fungos 

filamentosos, leveduras, bactérias, insetos, nematoides e protozoários (PEDROLLI et al., 

2008), diversas vantagens são atribuídas aos processos de obtenção de pectinases a partir de 

microrganismos.  

O emprego de microrganismos nos processos de produção de enzimas pectinolíticas 

apresenta muitas vantagens quando comparado à obtenção de enzimas a partir de outros 

organismos, podendo-se citar seu crescimento em espaços reduzidos, a capacidade de 

degradar diversos substratos e a possibilidade de serem manipulados geneticamente (BRAVO 

et al., 2000).  

As pectinases produzidas por microrganismos são fundamentais no ambiente, por 

estarem envolvidas em muitos processos tais como a degradação de compostos vegetais, a 

patogênese em plantas, além de estarem relacionados a alguns processos de simbiose (SIEIRO 

et al., 2012). Algumas espécies bacterianas e fúngicas são reportadas na literatura como bons 
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produtores de enzimas pectinolíticas, podendo-se citar as pertencentes aos gêneros Bacillus, 

Erwinia, Kluyveromyces, Aspergillus, Rhizopus, Trichoderma, Pseudomonas, Penicillium e 

Fusarium. No entanto, para fins industriais, os fungos filamentosos do gênero Aspergillus são 

os mais utilizados (KASHYAP et al., 2001, JAYANI et al., 2005).  

As enzimas pectinolíticas produzidas por procariotos geralmente apresentam 

propriedades alcalinas, enquanto que as sintetizadas por eucariotos como os fungos são em 

sua maioria pectinases ácidas (SIEIRO et al., 2012). Na Tabela 1, encontra-se algumas das 

propriedades bioquímicas apresentadas por PGs produzidas por microrganismos. 

 

Tabela 1- Características bioquímicas de algumas poligalacturonases produzidas por fungos e 
bactérias. 

Microrganismos Temperatura 

ótima 

pH ótimo Referências 

Fungos    

Aspergillus awamori 40 5,0 NAGAI et al., 2000 

Aspergillus foetidus 55 5,0 YANNAM et al., 2014 

Aspergillus niger 40 4,6 DINU et al., 2007 

Aspergillus p. n12 50 5,5 FREITAS et al., 2006 

Byssochlamys fulva 50 5,5 GUPTA; KALPANA, 2011 

Monascus sp. n8 60 5,5 FREITAS et al., 2006 

Mucor circinelloides ITCC 6025 42 5,4 THAKUR et al., 2010.  

Penicillium citrinum 40 6,0 EL-BATAL et al., 2013 

Penicillium expansum 37 4,5 JURICK et al., 2010 

Penicillium janthinellum sw09 45 5,0 YUPING et al., 2016 

Penicillium oxalicum 60-70 5,0 CHENG et al., 2016 

Penicillium viridicatum RFC3 55 5,0 SILVA et al., 2005 

Rhizomucor pusilis 55 5,0 SIDDIQUI et al., 2012 

Thermoascus aurantiacus 60-65 4,5-5,5 MARTINS et al., 2013 

Trichoderma pseudokoningii 55 7,0 SUR et al., 2014 

Bactérias    

Bacillus Licheniformis 60 8,0 VIJAYAN et al., 2013 
Bacillus subtilis C4 60 9,0 KUSUMA; REDDY, 2014 

Bacillus sp. 60 9,0 RANI et al., 2012 

Bacillus sp. 60 7,0 KOBAYASHI et al., 2001 

Bacillus sp. 60 10,0 KAPOOR et al., 2000 

Streptomyces lydicus 50 6,0 JACOB et al., 2008 

 

  Os fungos filamentosos são capazes de produzir eficientemente vários tipos de 

enzimas, despertando maior interesse pela indústria pelo fato de serem capazes de secretar as 

enzimas no próprio meio de fermentação, fator que facilita sua recuperação (GOSWAMI; 

PATHAK, 2013). Além disso, após o processo de fermentação, é necessário separar as células 

microbianas do meio fermentado e os fungos apresentam vantagem nesse processo em relação 

às bactérias, visto que a separação pode ser realizada por método de filtração simples. 

Diferentemente, as bactérias demandam uma filtração de maior custo, utilizando o método de 



 

25 
 

floculação com o emprego de agentes como sulfato de alumínio e cloreto de cálcio, ou a partir 

de polieletrólitos (ORLANDELLI et al., 2012). 

A produção de pectinases fúngicas é influenciada por muitos fatores, tais como a 

composição do meio de cultivo, fonte de carbono e nitrogênio, pH, temperatura e aeração, 

bem como o tipo de fermentação utilizado (GOMES et al., 2009).  

3.6 Processos fermentativos para produção de poligalacturonases 

Em termos biotecnológicos, a definição de fermentação refere-se à transformação de 

um substrato complexo em compostos simples, sendo realizada por microrganismos que 

podem ser cultivados tanto em meio submerso, quanto sólido (MITCHELL et al., 2006; 

SUBRAMANIYAM; VIMALA, 2012).  

A fermentação submersa (FSm) é caracterizada como um processo que contém uma 

quantidade de água maior que 95%, na qual os nutrientes encontram-se dissolvidos. Esse tipo 

de fermentação apresenta algumas vantagens, tais como a possibilidade de controlar o pH e 

temperatura, bem como a facilidade de recuperação e purificação de enzimas extracelulares 

em razão de serem secretadas diretamente no meio (ORLANDELLI, et al., 2012).  

Já a fermentação em estado sólido (FES) refere-se ao cultivo microbiano com a 

utilização de uma matriz sólida e pela ausência de água livre. A matriz sólida pode ser 

constituída por resíduos agroindustriais, o qual serve como suporte e também fornece 

nutrientes necessários para que o microrganismo possa se desenvolver (SINGHANIA et al., 

2009). Esse tipo de fermentação apresenta alguns benefícios em relação à FSm, como a 

elevada produtividade volumétrica, grande concentração do produto, quantidade reduzida de 

efluentes a serem tratados e a utilização de equipamento relativamente mais simples (RENGE 

et al., 2012). Diferentemente da FSm, a FES apresenta um baixo risco de contaminação 

bacteriana e requer pouca energia (CASTRO; SATO, 2015). 

Porém, a FES também apresenta algumas desvantagens a serem consideradas, como a 

necessidade de pré-tratamento de suportes, a necessidade de uma grande quantidade de 

inóculo, bem como a dificuldade em controlar parâmetros físicos e químicos, tais como 

temperatura, umidade e pH (ORLANDELLI, et al., 2012). Além disso, a umidade reduzida 

presente no substrato pode ser insuficiente, sendo capaz de promover o ressecamento das 

hifas que estão expostas ao ar, diferentemente das condições em meio líquido, que mantêm as 

hifas hidratadas (MITCHELL et al., 2006). 

Os dois tipos de fermentações apresentam características importantes que devem ser 

avaliadas na escolha do processo que será utilizado para a produção enzimática microbiana. 
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Em escala industrial, a produção de enzimas é realizada por FSm, porém a fermentação semi-

sólida é empregada em alguns países orientais (WANDERLEY et al., 2011). A Tabela 2 

apresenta as principais diferenças entre a FES e a FSm. 

 

Tabela 2- Comparação entre as principais características dos dois tipos de fermentação (FSm e FES) 

Característica FSm FES 

Custo de cultivo Alto Baixo 

Energia Alto Alto 

Produção Pequena produção Elevada produção 

Águas residuais  Alta geração Baixa geração 

Espaço Grande Pequeno 

Controle da temperatura Fácil Difícil 

Regulação pH Fácil Difícil 

Controle da agitação Fácil Difícil 

Regulação de nutrientes e 

produção 

Fácil Difícil 

Solubilidade de O2 e difusão Baixa Alta 

Contaminação Alta Baixa 

Recuperação e purificação Fácil Difícil 

Fonte: CASTRO; SATO, 2015. 

 A Tabela 3 apresenta algumas linhagens de fungos filamentosos, o tipo de 

fermentação e seus respectivos substratos utilizados para a indução das PGs, bem como os 

níveis de produção de PGs obtidos. Verifica-se que vários estudos têm sido realizados 

empregando resíduos agroindustriais para a produção de PGs por fungos filamentosos, 

obtendo-se, dessa forma, bons níveis de produção enzimática, tanto por meio FES, quanto em 

meio submerso.  

 
Tabela 3- Produção de poligalacturonases  por diferentes linhagens fúngicas  

Microrganismo  Tipo de 

Fermentação 

Substrato Níveis de 

produção  

Referência 

Aspergillus 

awamori MTCC 

9166 

 

FSm Casca de jaca 38 U mL
-1 

ANURADHA et al., 

2010 

Aspergillus 

foetidus 

 

FSm Casca de manga 36,5 U mL
-1 

YANNAN et al., 2014 

Aspergillus 

fumigatus 

 

FES Farelo de trigo 1270 U g
-1 

PHUTELA et al., 2005 

Aspergillus 

giganteus 

 

FSm Bagaço de laranja 48,4 U mL
-1 

PEDROLLI et al., 2008 

Aspergillus niger 

 

FES Casca de manga  723,66 U g
-1 

YADAV et al., 2015 

Aspergillus niger 

 

FES Bagaço de maça/ 

Farelo de trigo 

11,43 U g
-1 

ABBASI et al., 2011 

Aspergillus niger Semi-sólida Albedo e casca de 

maracujá 

20,9 U g
-1 

SOUZA et al., 2010 
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Aspergillus niger 

CCT0916 

FES Pedúnculo de caju 10,1 U g
-1 

SANTOS et al., 2008 

 

 

Aspergillus niger 

CCT0916 

FES Bagaço de maçã 11,0 U g
-1 

ALCÂNTARA et al., 

2010 

 

     

Aspergillus sojae FES Polpa de beterraba/ 

Farelo de trigo 

909,5 U g
-1 

HEERD et al., 2014 

     

Aspergillus sp. FES Farelo de trigo e 

bagaço de laranja 

10,0 U mL
-1 

FREITAS, et al., 2006 

 

Aspergillus sp. FSm Casca de manga 4,7 U mL
-1 

AMANDE et al., 2012 

 

Fusarium 

moniliforme 

Semi-sólida Farelo de trigo e 

polpa de laranja 

81,0 U/g NITURE; PANT, 2004 

 

Moniliella sp. FES Bagaço de cana-de-

açúcar e farelo de 

trigo 

26,0 U g
-1 

MARTIN et al., 2004 

 

 

Monascus sp N8 FES Farelo de trigo, 

bagaço da cana-de-

açúcar e bagaço de 

laranja 

6,6 U mL
-1 

FREITAS, et al., 2006. 

 

 

 

Penicillium 

citrinum 

 

FES Polpa de beterraba 132 U g
-1 

EL-BATAL et al., 2013 

 

Penicillium 

Verruculosum 
 

 

FSm 

 

Casca de laranja 

  

 10,3 U mL
-1 

 

STROPARO et al., 

2012 

 

Penicillium 

Viridicatum 

FSm Bagaço de laranja e 

farelo de trigo 

 8,9 U mL
-1

  SILVA et al., 2005 

 

 

Rhizopus 

microsporus var. 

rhizopodiformis  

FSm Casca de limão 57,7 U mg
-1 

DAMÁSIO et al., 2011 

 

 

 

3.7 Resíduos agroindustriais 

A economia brasileira é baseada principalmente na produção agrícola e a partir do 

beneficiamento ou processamentos de alimentos, quantidades significativas de resíduos são 

geradas (GRAMINHA et al., 2008; BENTO; CASARIL, 2012). Nos dias atuais, há um 

crescente investimento das indústrias em seus processos, resultando assim em um aumento na 

quantidade de subprodutos gerados, os quais têm sido utilizados principalmente como ração 

animal. Muitos destes resíduos possuem uma composição valiosa e seu emprego poderia 

resultar no desenvolvimento de outros produtos. No entanto, em virtude do grande custo 

operacional para seu reaproveitamento, acabam sendo descartados no ambiente 

(NASCIMENTO-FILHO; FRANCO, 2015).  

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, seguido da China e Índia, os 

quais, conjuntamente, são responsáveis por 44,2% de toda a produção mundial (FAO, 2013). 
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Consequentemente, o processamento dessas frutas é responsável por uma grande geração de 

resíduos. Além das indústrias alimentícias, outros setores são produtores de uma vasta 

quantidade de subprodutos, tais como as indústrias de papel e celulose, serrarias, usinas de 

álcool, dentre outras (RAMOS; FONTANA, 2004).  Desta forma, o país apresenta imenso 

potencial para se tornar destaque em processos biotecnológicos, visto que apresenta grande 

diversidade e características ambientais peculiares, as quais promovem a obtenção de resíduos 

agroindustriais de diversas composições (CASTRO; CASTRO, 2012). 

Os resíduos apresentam grande quantidade de matéria orgânica, a qual é formada por 

proteínas, óleos essenciais, pectinas, açúcares, ácidos orgânicos e sais e, dessa forma, a sua 

eliminação inadequada no meio pode gerar problemas ambientais. Assim, estudos envolvendo 

os subprodutos oriundos de processos agroindustriais tornam-se interessantes, uma vez que 

esses resíduos possuem uma rica composição e uma grande quantidade de compostos 

bioativos. Ainda, o desenvolvimento de produtos a partir destas matérias primas pode gerar 

valor agregado e econômico para esses materiais, bem como contribuir para a preservação do 

meio ambiente (NASCIMENTO-FILHO e FRANCO, 2015). Diversos resíduos 

agroindustriais têm sido empregados como fonte indutora em bioprocessos, tais como na 

produção de enzimas, etanol, proteínas, ácidos orgânicos, metabólitos secundários, 

fertilizantes orgânicos, óleos essenciais e aditivos (UENOJO e PASTORE, 2007; SANCHÉS, 

2009; ARBOS et al., 2013). 

Na produção enzimática, vários resíduos como farelos, cascas, palha e bagaços de 

frutas vêm sendo utilizados como substratos para o crescimento de microrganismos 

(WOICIECHOWSKI et al., 2013). Resíduos agroindustriais constituídos de pectina, 

particularmente, apresentam-se como um recurso de baixo custo, renovável e com grande 

disponibilidade, os quais podem ser empregados em grande escala na produção de pectinases 

microbianas (IRSHAD et al., 2014). Em relação às PGs, alguns resíduos foram investigados 

como fonte indutora para a produção dessas enzimas por microrganismos, tais como casca de 

manga (AMANDE et al., 2012), casca de laranja (STROPARO et al., 2012), pedúnculo de 

caju (SANTOS et al., 2008) e casca de limão (DAMÁSIO et al., 2011). Outros resíduos como 

a casca de maracujá e a casca de abacaxi também podem apresentar grande potencial para 

serem utilizados como substratos para a produção de pectinases, visto que esses subprodutos 

apresentam uma grande quantidade de pectina. 
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3.7.1 Casca de maracujá 

O maracujá (Passiflora sp.) é uma fruta nativa do Brasil que apresenta elevado valor 

econômico para exportação, sendo cultivado nas regiões tropicais e sub-tropicais do mundo. 

Sua importância se deve ao seu sabor exótico e também por apresentar propriedades 

nutricionais e diversas substâncias farmacológicas (ZAS e JOHN, 2016).  

O gênero Passiflora compreende cerca de 500 espécies, sendo o maracujá-amarelo 

(Passiflora edulis) o mais conhecido e usado na indústria de alimentos (SILVA et al., 2013). 

O maior produtor e consumidor mundial de maracujá amarelo é o Brasil, sendo este produzido 

em 95% dos pomares dessa fruta (SILVA et al., 2013). A produção nacional de maracujá foi 

de 776,097 toneladas no ano de 2012, sendo as regiões do Nordeste e Sudeste as principais 

produtoras desse fruto (IBGE, 2012). 

O maracujá é empregado principalmente nas indústrias alimentícias, especialmente na 

produção de sucos. Para tal, deve-se utilizar somente a polpa, sendo a casca e o bagaço dessa 

fruta descartados, os quais consequentemente resultam em uma grande quantidade de 

subprodutos gerados nesse processo. Esses resíduos são na maioria das vezes empregados 

para a alimentação animal ou são utilizados como fertilizantes (VIGANÓ e MARTINEZ, 

2015).  

A casca de maracujá é constituída principalmente por carboidratos, apresentando 

também alto teor de pectina os quais variam de 13% a 18% (ALCÂNTARA et al., 2012; 

SEIXAS et al., 2014). A composição centesimal da casca de maracujá está apresentada na 

Tabela 4.  Além disso, estudos evidenciaram a presença de outros componentes interessantes, 

tais como os compostos fenólicos (VIGANÓ e MARTINEZ, 2015). Dessa forma, a utilização 

desses subprodutos em bioprocessos apresenta vantagens ambientais e econômicas, visto que 

evita a deposição inadequada da biomassa no ambiente, além de atribuir valor para esse 

resíduo por meio de sua utilização para a formação de novos produtos. Alguns estudos têm 

empregado esse resíduo como substrato para a produção de enzimas por fungos filamentosos, 

podendo ser citadas as PGs (MARTINS et al., 2013) e as β-glicosidases (ALMEIDA et al, 

2015). 
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Tabela 4- Composição centesimal da casca de maracujá 

Composições g/100g de resíduo 

Umidade 5,9 

Proteína 6,0 

Resíduo Mineral Fixo 2,9 

Gordura 2,1 

Fibra alimentar total 62,0 

Carboidratos 21,1 

Fonte: Adaptado de Ferreira e Pena (2010). 
 

3.7.2 Casca de abacaxi 

O abacaxi (Ananas comosus L. Merril) é encontrado em regiões tropicais e 

subtropicais, tendo sua provável origem nas Américas, excetuando-se a espécie Pitcarnia 

feliciana (A. Chevalier) Harms & Mildbraed, que está presente no oeste da África. Pertence à 

família Bromeliaceae, apresenta caráter herbáceo, distribuindo-se em 55 gêneros, totalizando 

aproximadamente 2700 espécies. É amplamente consumido pelo mundo todo, em sua forma 

natural e também na forma industrializada, como fruta em conserva enlatada, cristalizado, 

sucos, doces, dentre outros produtos (CRESTANI et al., 2010).   

O Brasil é o segundo maior produtor mundial de abacaxi, com uma área plantada de 

63.204 ha (FAO, 2013) e produção estimada em 2.483.831 toneladas, a qual representa 7,8% 

do volume total de frutas brasileiras (SEAB, 2015). Dentre os estados brasileiros, o Pará 

destaca-se como o maior produtor nacional, com uma produção de 320 milhões de frutos em 

uma área plantada de 10.777 hectares (FAPESPA, 2015). 

A crescente produção de itens derivados do processamento desta fruta implica na 

geração de uma grande quantidade de resíduos e, se estes não forem devidamente 

aproveitados, podem ocasionar problemas ambientais (COSTA et al., 2007). O principal 

problema ocasionado pela disposição inadequada desses resíduos está associado a geração de 

metano por meio da digestão anaeróbica, uma vez que a casca de abacaxi é rica em celulose, 

hemicelulose e outros carboidratos (RANI; NAND, 2004). Os resíduos de abacaxi 

correspondem, aproximadamente, a 3/4 da fruta, sendo considerados rejeitos pela indústria 

algumas partes do fruto, como as cascas, talos, coroas e cilindros. No entanto, estes 

subprodutos apresentam uma rica composição nutricional, contendo grandes quantidades de 

açúcares, fibras, proteínas, vitaminas e minerais (MARTIN et al., 2012). A composição 

química da casca de abacaxi pode ser verificada na Tabela 5. 
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Tabela 5- Composição química da casca de abacaxi 

 

Componente Quantidade (% ) 

Celulose 12,0 

Hemicelulose 6,5 

Pectina 7,1 

Proteínas 3,3 

Açúcares redutores 27,8 

Açúcares não redutores  4,9 

Sólidos solúveis em éter 6,7 

Fonte: Rani e Nand (2004) 

A utilização de resíduos de abacaxi tem sido relatada em vários estudos envolvendo 

diversos processos, dentre eles a produção de ácido cítrico (IMANDI et al, 2008; KAREEM 

et al., 2010), ácido lático (JIN et al., 2006), antioxidantes (OLIVEIRA et al., 2009) e rações 

animais (SRUAMISRI, 2007). Ainda, ressalta-se o emprego desse resíduo como substrato 

para a bromelina, uma enzima proteolítica usada como agente digestivo e anti-inflamatório, a 

qual também é utilizada pela indústria de alimentos como amaciador de carne e suplemento 

dietético (UPADHYAY et al., 2010).  

A casca de abacaxi foi recentemente empregada como substrato na produção de 

enzimas como celulases (SARAVANAN et al., 2013, AMAEZE et al., 2015, KANNAHI; 

ELANGESWARI, 2015), xilanases (FORTKAMP; KNOB, 2014) e β-glicosidases (BEITEL; 

KNOB, 2013). Estudos utilizando a casca de abacaxi como substrato na produção de PGs 

ainda não foram reportados na literatura. Visto que esse subproduto vem sendo gerado em 

grandes quantidades pela indústria e pelo fato de apresentar uma rica composição, sugere-se 

que ele possa ser utilizado como substrato na produção de enzimas de grande importância 

industrial, tais como as pectinases.  

3.8 Aplicações industriais de pectinases 

As enzimas pectinolíticas são empregadas em vários setores industriais. São utilizadas 

principalmente em indústrias alimentícias, representando aproximadamente 20% do comércio mundial 

de enzimas (THAKUR et al., 2010). De acordo com suas aplicações, as pectinases dividem-se 

em dois tipos: pectinases ácidas e pectinases alcalinas. As pectinases ácidas são utilizadas em 

processos de extração, clarificação e remoção de pectinas em sucos de frutas, na fabricação de 

vinhos e na maceração de vegetais para produção de massas e purês. Já as pectinases alcalinas 

são usadas no pré-tratamento de águas residuais, no processamento de fibras têxteis, na 

fermentação de café, na extração de óleo vegetal e no processo de tratamento de papel 

(PEDROLLI et al., 2009). 
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As pectinases começaram a ser empregadas a partir de 1930, para a preparação de 

sucos e vinhos (UENOJO et al., 2007). Durante a etapa de prensagem de frutas, verifica-se a 

formação de grande quantidade de partículas insolúveis, além de uma elevada viscosidade. 

Esse último fator é desvantajoso especialmente em frutas com altos teores de pectina, visto 

que a alta viscosidade dificulta os processos de extração e filtração. Dessa forma, o emprego 

de enzimas pectinoliticas na produção de sucos torna-se necessário, a fim de aumentar a 

extração, pigmentação e a clarificação do produto (SANTI et al., 2014). Ainda, essas enzimas 

atribuem um sabor mais adocicado, bem como apresentam uma melhora na coloração e no 

aroma do suco (COLLET et al., 2005). 

Estudos conduzidos por Sandri et al. (2013) avaliaram a influência das pectinases 

produzidas por uma linhagem de A. niger no processo de clarificação de sucos. Nesse estudo, 

realizou-se uma comparação com as enzimas comerciais Pectinex ®BE Color (PB) para o 

suco de mirtilo e Pectinex® Clear (PC) para o suco de maçã. Os sucos foram tratados com 

enzimas produzidas pela referida linhagem, mensurando a viscosidade, turbidez, clarificação, 

capacidade antioxidante e teor de compostos fenólicos. Como resultado, verificou-se que as 

enzimas pectinolíticas estudadas obtiveram efeitos similares ou superiores em relação às 

enzimas comerciais. 

Em outro estudo realizado por Cheng et al. (2016), a PG produzida por P. oxalicum foi 

purificada e caracterizada bioquimicamente, sendo posteriormente empregada no processo de 

produção de suco de mamão. Observou-se que a adição da PG foi capaz de reduzir, 

significativamente, a viscosidade do suco (42,4%), aumentando a transmissão de luz (29,5%) 

e a recuperação da extração do mamão (24,4%). 

Na produção de vinhos, as PG são utilizadas na etapa de esmagamento das uvas, cuja 

finalidade é extrair pigmentos tais como antocianinas e taninos e também compostos 

aromáticos, como os terpenos. Esse processo promove a clarificação e a filtração do produto, 

melhorando assim as características do vinho, obtendo-se dessa forma vinhos finos e de 

elevada qualidade (SANTI et al., 2014). 

As pectinases também são empregadas para a extração de óleos vegetais, tais como 

óleo de girassol, coco, palma e canola. A utilização dessas enzimas nesse processo pode 

substituir a extração com solventes orgânicos que são maléficos por apresentarem potencial 

cancerígeno. Combinações de celulases, hemicelulases e pectinases têm sido usadas com o 

intuito de aumentar a extração do óleo, elevando também o teor de polifenóis e vitamina E, 

além de promoverem uma melhora em suas propriedades organolépticas (GARG et al., 2016). 
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Outra aplicação importante dessas enzimas refere-se ao seu emprego pela indústria 

têxtil, durante o processamento de fibras de algodão, atuando em associação com outras 

enzimas como as amilases, lipases, celulases e hemicelulases. As pectinases alcalinas 

substituem o uso da soda cáustica, tornando-se uma alternativa segura e ambientalmente 

favorável (HOONDAL et al., 2000; PASHA et al., 2013). Ainda, as enzimas pectinolíticas 

são essenciais na fermentação do café e chá, diminuindo o tempo desse processo e 

aumentando a qualidade do produto. Essas enzimas agem na camada de mucilagem do grão 

de café, as quais são compostas de ¾ de substâncias pécticas (UENOJO e PASTORE 2007; 

SHARMA et al., 2013). Em estudo realizado por Tai et al. (2014), verificou-se que 

combinações de PG e feruloil esterase produzidas por uma linhagem de A. tubingenis 

apresentaram melhores resultados no processamento dos grãos de café. 

Outras aplicações industriais incluem seu emprego na nutrição animal (MURAD; 

AZZAZ, 2011) e na indústria farmacêutica (CHAMBIN et al., 2006). Recentemente, essas 

enzimas têm sido estudadas a fim de empregá-las também em biorrefinarias, promovendo a 

hidrólise da pectina presente em resíduos agroindustriais (BIZ et al., 2014). Nesse processo, 

os resíduos são transformados em açúcares simples, os quais podem ser convertidos em etanol 

ou açúcares fermentáveis (COLLARES et al. 2012; LI et al., 2014).  

3.9 Hidrólise enzimática de resíduos agroindustriais 

O processo de hidrólise da celulose em glicose é denominado sacarificação. Nesse 

processo, as coquetéis enzimáticos ricos em celulases e pectinases são empregados, as quais 

clivam os carboidratos em estruturas menores, chamadas de monômeros. No processo de 

conversão da biomassa lignocelulósica, alguns passos são importantes tais como: selecionar a 

biomassa a ser utilizada e posteriormente realizar a etapa de pré-tratamento, empregar 

enzimas hidrolíticas como celulases e hemicelulases juntamente com enzimas acessórias, 

promover a fermentação de hexoses e pentoses e, por fim, tratar os materiais gerados 

(MENON; RAO, 2012). 

Em relação as etapas acimas mencionadas, o pré-tratamento do material deve ser 

realizado antes de se realizar a hidrólise da biomassa. Este pré-tratamento tem o intuito de 

quebrar a estrutura cristalina da lignocelulose, bem como promover a remoção da lignina. 

Dessa maneira, essa etapa facilita a ação das enzimas sobre a celulose e hemicelulose, 

podendo aumentar consideravelmente o rendimento de açúcares fermentescíveis (OGEDA; 

PETRI, 2010). 
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Os principais processos que são empregados para esse fim são os pré-tratamentos 

ácidos, alcalinos e oxidativos. Estes diferem pelo tipo de químicos empregados e pelas 

modificações na estrutura da parede celular, as quais podem propiciar um maior acesso das 

enzimas aos polissacarídeos (OGEDA; PETRI, 2010). Além disso, a escolha de qual método a 

ser escolhido depende de outros fatores, tais como o tipo de matéria prima, o impacto 

ambiental que será gerado, bem como o custo do processo (MENON; RAO, 2012). 

O pré-tratamento alcalino é um dos métodos mais empregados, o qual é capaz de 

dissolver eficientemente a lignina e também promove a retirada de grupos acetilas e ácidos 

urônicos presentes na biomassa (WAN et al., 2011). Adicionamente, esse processo ocasiona o 

inchaço das células e, consequentemente, pode aumentar a sua porosidade, favorecendo assim 

a hidrólise enzimática (NLEWEM; THARASH, 2010). 

Após a etapa de pré-tratamento dos materiais lignocelulósicos, a celulose e a 

hemicelulose podem ser hidrolisadas química ou enzimáticamente (CASTRO; PEREIRA, 

2010). A hidrólise química é realizada principalmente por ácidos, onde o material fica 

incubado com esse reagente químico por períodos de tempo e temperatura específicos. Porém, 

esse processo apresenta algumas desvantagens, uma vez que pode provocar danos aos 

equipamentos, exige elevado gasto de energia para sua recuperação e possivelmente culmina 

na formação de subprodutos indesejáveis (TAHERZADEH; KARIMI, 2007). 

Já o processo de hidrólise enzimática compreende um conjunto de enzimas que atuam 

como catalisadores de elevada especificidade, promovendo dessa forma a liberação de glicose 

(CASTRO; PEREIRA, 2010). Esse método tem sido considerado eficiente, apresentando altos 

rendimentos e, além disso, apresenta a vantagem de não gerar subprodutos tóxicos como no 

caso da hidrólise realizada por ácidos, representando assim um procedimento mais favorável 

ao meio ambiente (KRISHNA, 2000).  

Dentre as alternativas consideradas promissoras para aumentar as taxas de conversão 

na hidrólise enzimática, encontra-se o desenvolvimento de coquetéis enzimáticos bem 

balanceados, que envolvam diferentes classes de enzimas. Segundo Menon e Rao (2012), a 

produção de coquetéis enzimáticos de baixo custo, bem como a redução da carga enzimática 

necessária são soluções que, individualmente ou em conjunto, podem impulsionar o 

desenvolvimento de tecnologias capazes, por exemplo, de tornar a produção do etanol de 

segunda geração economicamente competitiva. 

Estudos recentes têm demonstrado que a presença de enzimas hemicelulolíticas 

despolimerizantes e desramificantes em formulações enzimáticas contribuem para elevar os 
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níveis de glicose obtidos a partir da sacarificação da biomassa lignocelulósica (HU et al., 

2011, ÁLVAREZ et al., 2016). Nos últimos anos, xilooligossacarídeos têm sido identificados 

como fortes inibidores da hidrólise enzimática da celulose (QING et al., 2010). 

Adicionalmente, a presença da hemicelulose dificulta o acesso à celulose, reduzindo, desta 

forma, a hidrólise deste último polímero. De forma análoga às hemicelulases, outras enzimas 

que também atuam sobre a biomassa lignocelulósica podem funcionar como enzimas 

acessórias, facilitando o acesso das celulases sobre as fibras de celulose, como por exemplo, 

enzimas lignolíticas e pectinases (VAN DYK; PLETSCHKE, 2012; ÁLVAREZ et al., 2016).  

Conhecer a contribuição de cada enzima e identificar misturas eficazes que contém 

um número mínimo de atividades enzimáticas essenciais, em uma combinação ótima, são 

fatores que devem ser estudados e que podem contribuir para a viabilidade econômica da 

produção de etanol de segunda geração no Brasil. Nesse sentido, como soluções viáveis a fim 

de contornar esses problemas podem ser citados o desenvolvimento de técnicas de 

fermentação mais eficientes, bem como a descoberta de novos microrganismos eficientes na 

produção dessas enzimas (DELABONA et al., 2012; SINGHANIA et al., 2013; 

RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA et al., 2013; LAN et al., 2013; CARVALHO et al., 2014), incluindo-

se os pertencentes ao gênero Penicillium.  

3.10  Gênero Penicillium  

O nome Penicillium foi proposto por Heinrich Friedrich Link em 1809, sendo 

derivado de Penicillus, que significa "pequeno pincel" (HOUBRAKEN e SAMSON, 2011). 

Esse gênero apresenta 354 espécies descritas (VISAGIE et al., 2014), distribuídas 

mundialmente e compreende fungos com os mais diversos estilos de vida, como os 

necrotróficos, endofíticos, sendo a sua maioria saprobiontes (ROPARS et al., 2016). 

Fungos desse gênero apresentam a capacidade de produção de compostos ativos, como 

alcaloides, antibióticos, hormônios e micotoxinas. Por essa razão, estudos têm sido realizados 

com o intuito de isolar linhagens de ambientes que ainda não foram explorados. Esse gênero 

difere dos outros principalmente em relação ao crescimento e a biossíntese de metabólitos 

secundários, sendo o transporte e a excreção de alcaloide uma característica peculiar desse 

grupo (KOZLOVSKII et al., 2012). 

A identificação de espécies desse gênero por meio de técnicas clássicas torna-se difícil 

e não fornece resultados definitivos. Uma das maneiras de classificar os fungos desse gênero é 

por meio da análise da produção específica de um determinado composto bioativo da espécie. 

Os fungos do gênero Penicillium são conhecidos por produzir metabólitos secundários de 
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várias classes de compostos químicos, tais como alcaloides de Ergot, dicetopiperazinas, 

benzodiazepinas, quinolinas, entre outras (KOZLOVSKII et al., 2012).  Nos últimos anos, a 

identificação fúngica tem sido realizada por meio de técnicas morfológicas, bioquímicas e 

moleculares, a qual é denominada taxonomia polifásica (RODRIGUES et al., 2011). 

Em relação a sua estrutura, os conídios desse gênero encontram-se dispostos em 

cadeias e são provenientes de uma célula especializada denominada fiálide.  As métulas são 

células que fornecem o suporte as fiálides e as ramas têm sua origem a partir da estipe, a qual 

confere sustentação para as métulas. Os conidióforos de Penicillium sp. podem apresentar 

diversos padrões (Figura 4), variando desde simples com filiádes solitárias ou padrões 

complexos com grandes ramificações. Os conidióforos monoverticilados (Figura 4B) 

possuem um verticilo terminal de fiálides, enquanto que os conidióforos biverticilados 

(Figuras 4D,4E) apresentam uma espiral de três ou mais métulas entre a extremidade do estipe 

e filiádes. Ainda, os conídios podem ser do tipo terverticilados (Figura 4F), os quais possuem 

uma ramificação entre o estipe e a métula, apresentando três ou mais ramos. Já os conídios 

quaternários são produzidos somente em algumas espécies e apresentam um maior nível de 

ramificação quando comparado com os conídios terverticilados (Figura 4G) (VISAGIE et al., 

2014). 

 

Figura 4- Micromorfologia de Penicillium sp. (A) Conidióforos com fiálides solitárias; (B) Monoverticilado; 

(C) Divaricato; (D) e (E) Biverticilado; (F) Terverticilado; (G) Poliverticilado. 

Fonte: VISAGIE et al., (2014). 

Espécies do gênero Penicillium têm sido amplamente estudadas após a descoberta da 

penicilina, apresentando sucesso na produção de vários metabólitos secundários, como 

corantes (CELESTINO et al., 2014; AKILANDESWARI; PRADEEP, 2016), substâncias 

antifúngicas (YANG et al., 2008), antibacterianos (ONYEGEME-OKERENTA et al., 2009) e 

vários outros metabólitos (ZHELIFONOVA et al., 2010). Esse gênero tem sido também 
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empregado na produção de diversas enzimas, tais como β-glicosidases (JEYA et al., 2010; 

BEITEL; KNOB, 2013), celulases (SHAH et al., 2015), proteases (XIAO et al., 2015) e 

xilanases (KNOB et al., 2013). 

 Espécies do gênero Penicillium têm se mostrado boas produtoras de PGs, incluindo as 

espécies P. viridicatum (SILVA et al., 2005), P. verruculosum (STROPARO et al., 2012), P. 

citrinium (EL-BATAL et al., 2013) e P. janthinellum  (MA, et al. 2016). A Tabela 6 mostra 

algumas PGs produzidas por fungos do gênero Penicillium, seus respectivos substratos 

indutores e níveis de produção. 

Tabela 6- Poligalacturonases produzidas por algumas linhagens pertencentes ao gênero  Penicillium. 

Microrganismo  Tipo de 

Fermentação 

Substrato Níveis de 

produção  

Referência 

P. citrinum 

 

FES Polpa de 

beterraba 

132 U g
-1 

EL-BATAL et al., 

2013 

P. verruculosum FSm Casca de laranja 10,3 U ml
-1 

STROPARO et al., 

2012 

 

P. viridicatum FES Bagaço de laranja 

e farelo de trigo 

8,9 U mL
-1 

SILVA et al., 2005 

 

P. brasilianum 

 

FSm Pectina 45,6 U mL
-1 

ZENI et al., 2011 

P. viridicatum FSm Bagaço de laranja 

e farelo de trigo 

4,1 U mL
-1 

GOMES et al., 2009 

P. janthinellum FSm Pectina  16,5 U mL
-1 

MA et al., 2016 

Penicillium sp. FES Bagaço de maça e 

farelo de trigo 

7,7 U g
-1 

ABBASI et al., 2011 

 

 Nos últimos anos, a produção de PG por este e por outros gêneros fúngicos tem sido 

otimizada, empregando-se um conjunto de ferramentas estatísticas que, eficientemente, tem 

proporcionado a obtenção de maiores níveis enzimáticos (SANTOS et al., 2008; KIRAN et 

al., 2010; ZENI, 2011; AMIN et al., 2013; EMBABY et al. 2014; YADAV et al., 2015). 

Dentre estas, destacam-se o Delineamento Plackett-Burman e o Delineamento Central 

Composto Rotacional.  
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3.11 Ferramentas estatísticas empregadas nos processos de produção de PGs 

 

3.11.1 Plackett-Burman 

Os planejamentos experimentais têm sido empregados em diversos processos na 

seleção de fatores, com o intuito de obter respostas de interesse. Por essa razão, a utilização de 

um projeto experimental para otimização torna-se uma ferramenta muito eficaz para ser 

utilizada em bioprocessos, tais como a produção de enzimas (GUNDOGDU et al., 2014). 

O modelo fatorial fracionado de dois níveis tem a finalidade de indicar os fatores 

importantes em determinado processo, por meio da realização de um número reduzido de 

experimentos. Um dos modelos mais empregados com esta finalidade é o delineamento 

denominado Plackett-Burman (PB) (NAJAFABADI et al., 2014). Essa ferramenta estatística 

é amplamente usada para verificar quais fatores são eficazes em processos de bioengenharia, 

bem como determinar as variáveis químicas e físicas que exercem efeito significativo sobre a 

produção enzimática (GUNDOGDU et al., 2014). 

Alguns estudos empregaram o screening PB para avaliar os efeitos da composição do 

meio de cultura na produção de PGs. Zeni (2011) em seu estudo utilizou 12 ensaios, com três 

pontos centrais avaliando quais são os fatores significativos para a produção de exo-PGs 

produzidas por Penicillium brasilianum. As seguintes variáveis independentes foram 

avaliadas: pectina, L-asparagina, extrato de levedura, sulfato de magnésio, fosfato de potássio 

e sulfato de ferro II. Dentre esses fatores, observou-se que a concentração de pectina, de 

extrato de levedura e de sulfato de magnésio foram significativos para a produção dessas 

enzimas.  

Em outro trabalho realizado por Embaby et al. (2014), 10 variáveis foram avaliadas na 

produção de PGs por Bacillus licheniformis SHG10. Os fatores considerados no respectivo 

delineamento foram a concentração de casca de laranja, NaNO3, MgSO4, CaCl2, FeSO4, 

KNO3, pH, quantidade de inóculo, temperatura e tempo de incubação. Como resultado, 

verificou-se que apenas três variáveis independentes mostraram efeitos significativos para a 

produção de PGs por essa bactéria, a saber: concentração da fonte de carbono, pH do meio e 

temperatura de incubação.  

Kiran et al. (2010) também empregaram o screening PB para determinar os fatores 

significativos sobre a produção de endo-PGs por A. niger GHRM5. As variáveis investigadas 

foram a concentração de uréia, K2HPO4, (NH4)2SO4, FeSO4 e MgSO4. As análises dos dados 
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mostraram que somente a uréia foi capaz de influenciar, significativamente, a produção dessas 

enzimas. 

O delineamento PB permite avaliar previamente as variáveis, de forma a selecionar os 

fatores relevantes sobre a resposta, os quais serão posteriormente considerados na elaboração 

de delineamento completo, como o Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) 

(RODRIGUES; IEMMA, 2005). 

 

3.11.2 Delineamento Composto Central (DCC) e a Metodologia de Superfície de 

Resposta (MSR) 

Muitos estudos têm sido desenvolvidos utilizando métodos tradicionais, o qual 

avaliam uma variável de cada vez. Porém, essa metodologia torna-se desvantajosa pelo fato 

de demandar grande número de ensaios. Além disso, a informação só é válida nos pontos em 

que foram realizados os experimentos, desconsiderando assim a interação entre os fatores 

(NAJAFABAD et al., 2014). 

A Metodologia de Superfície de Resposta (RSM) compreende várias técnicas 

estatísticas e matemáticas, tendo como objetivo detectar a condição ótima para que se obtenha 

o melhor nível de produção (GUNDOGDU et al., 2014). A otimização da produção de 

enzimas utilizando essa ferramenta divide-se basicamente em algumas etapas: (1) seleção das 

variáveis independentes, (2) seleção do delineamento experimental, (3) realização dos 

experimentos e obtenção de resultados, (4) montagem da equação do modelo com base nos 

dados experimentais, (5) geração de gráficos e verificação do modelo e, por fim, a 

determinação das condições ótimas para a produção (WITEK-KROWIAK et al., 2014). 

Para a realização desse delineamento, primeiramente adota-se um modelo de regressão 

polinomial de baixa ordem (primeira ordem), baseado em uma função linear, em que a relação 

entre as variáveis xi e a resposta y pode ser formulada como: 

Equação 1: 𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 +𝑘
𝑖=1 𝜀     

Porém, um polinômio de grau superior (segunda ordem) é utilizado se houver a 

presença de uma curva no sistema. Nesse caso, todos os componentes lineares associados aos 

componentes quadráticos são apresentados, correspondendo a seguinte equação: 

Equação 2: 𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 +𝑘
𝑖=1 ∑∙ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑖<1 𝑥𝑗 ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥1

2 + ε
𝑘

𝑖=1
 

Vários delineamentos experimentais foram elaborados com essa finalidade, sendo o 

Delineamento Central Composto Rotacional (DCCR) um dos mais empregados para ajuste de 

um modelo de segunda ordem (SINGH, 2012). O delineamento Composto Central é um 
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planejamento fatorial fracionário composto por cinco níveis, o qual apresenta pontos externos 

e um ponto central da região dos experimentos. Esse método apresenta a vantagem de 

demandar um número reduzido de experimentos. Ainda, é possível observar a importância 

dos fatores individuais, o efeito de cada variável na resposta, bem como as interações desses 

fatores e como eles influenciam o processo (GUNDOGDU et al., 2014). 

Esse delineamento é composto por três partes: cúbica (fatorial), axial (α) e central. A 

figura 5 exemplifica esse modelo com duas (Figura 5A) e três variáveis (Figura 5B). Para um 

DCCR com k fatores, desenvolve-se a equação k²+2k+1, que demonstra o resultado entre os 

níveis dos fatores estudados.  

. 

 
Figura 5- Visualização gráfica de um planejamento composto central rotacional para (A) q = 2 fatores, (B) q=3 

fatores. 
Fonte: WITEK-KROWIAK et al., 2014. 

 

Alguns trabalhos reportam o emprego dessas ferramentas estatísticas a fim de obter 

altos níveis de PGs produzidas por fungos filamentosos. Em seu estudo, Santos et al. (2008) 

avaliaram a produção de PGs por A. niger utilizando-se pedúnculo de caju como fonte de 

carbono e aplicando MSR com o uso de diferentes percentuais de umidade, sulfato de amônio 

e fosfato de potássio. A produção de PGs por outra linhagem de A. niger também foi 

verificada por meio desse delineamento, utilizando a casca de manga como substrato 

(YADAV et al., 2015). Os fatores avaliados no respectivo estudo foram a concentração de 

fonte de carbono, pH e temperatura.  

Já em outro estudo, o efeito do substrato, a quantidade de inóculo e tempo de 

incubação foram os fatores avaliados, empregando-se o DCCR e o milho esmagado como 

substrato para a produção de PGs por A. sojae (USTOK et al., 2007). Ainda, no trabalho 

desenvolvido por Amin et al. (2013), alguns fatores foram investigados sobre a produção de 
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exo-PGs por Penicillium notatum, empregando-se a MSR, bem como o farelo de trigo como 

fonte de carbono. Neste caso, os fatores tempo de incubação, temperatura, pH e diferentes 

fontes de nitrogênio foram considerados. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Áreas de estudo 

 Para a realização desse estudo, duas áreas representativas de FOM foram selecionadas 

(Figura 6), localizadas na região Centro-Oeste do Paraná.  O Jardim Botânico do Faxinal do 

Céu, nesse trabalho considerado como área A, está localizado no município do Pinhão, o qual 

abriga uma vegetação nativa dominada pela conífera A. angustifolia.  

 O outro local selecionado foi o Parque Municipal Salto São Francisco (Área B), que 

está situado entre os municípios de Guarapuava, Prudentópolis e Turvo. Essa localidade 

pertence à área de preservação ambiental Serra da Esperança e também é formada por mata 

nativa, coberta de vasta vegetação e araucárias. Ambas as áreas apresentam clima subtropical, 

com presença frequentes de geadas no inverno (MAACK, 1981). 

 

A                                                                                B 

    

Figura 6- Áreas de amostragem do presente estudo. Fragmentos de Floresta Ombrófila Mista de Faxinal do Céu, 

localizado no Pinhão-PR (A) e Salto São Francisco, localizado em Guarapuava/Prudentópolis -PR (B) 
Fonte: Google Earth. 

4.1.1 Esquema experimental 

  O princípio da casualização e da repetição foi utilizado, devido a homogeneidade das 

áreas selecionadas. Em cada área de estudo foi demarcada uma parcela de 0,3 hectares, onde 

10 árvores de A. angustifolia foram selecionadas ao acaso, em um delineamento inteiramente 
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casualizado. As amostras de solo foram coletadas entre 1 e 2 m de distância do tronco de cada 

árvore selecionada. 

 

4.1.2 Amostragem e processamento das amostras 

As coletas foram realizadas no mês de julho na área A (Jardim Botânico de Faxinal do 

Céu) e em agosto na área B (Parque São Salto São Francisco), do ano de 2015. Em cada área 

de amostragem foram coletadas 30 amostras de solo (aproximadamente 200 g cada), as quais 

foram selecionadas ao acaso. Primeiramente, foi afastada a serapilheira presente acima do 

solo, sendo a coleta realizada com a utilização de um trado em uma profundidade de 0-20 cm. 

As amostras foram conservadas a 4 °C durante o transporte e posteriormente foram mantidas 

sob refrigeração no Laboratório de Microbiologia Aplicada da UNICENTRO. 

 

4.2 Isolamento das linhagens fúngicas 

 As amostras obtidas a partir da coleta dos três pontos de uma mesma árvore foram 

homogeneizadas, formando assim uma amostra composta. O isolamento ocorreu por meio da 

utilização da técnica de diluição sucessiva descrita por Clark (1965).  Para tal, 1g de solo foi 

suspenso em 9 mL de água destilada estéril (diluição 10-1). Dessa diluição, 1 mL foi 

adicionado a 9 mL de água destilada esterilizada obtendo-se a diluição de 10-² e repetiu-se 

esse procedimento para se obter a diluição 10-³. A partir de todas as diluições realizadas, 0,1 

mL foram retirados e semeados em placa de Petri com ágar Saboraud contendo cloranfenicol 

(100 mg L-1), distribuindo as amostras uniformemente com a utilização de alça de Drigalski. 

Os cultivos para cada diluição foram realizados em duplicatas. 

 As placas foram incubadas a 28 °C e o crescimento fúngico foi acompanhado por três 

a sete dias. Constatado o crescimento de colônias fúngicas, as colônias morfologicamente 

distintas foram transferidas para uma nova placa de ágar Saboraud, a fim de confirmar a 

pureza da cultura. Os isolados foram preservados em óleo mineral e estocados a 4 °C. 

 

4.2.1 Manutenção das culturas fúngicas em laboratório 

Os isolados fúngicos foram mantidos em laboratório em meio sólido de Vogel 

(VOGEL, 1956), suplementado com glicose como fonte de carbono, na concentração de 1,5% 

(m/v). Repiques da cultura foram realizados periodicamente, sendo incubados a 28 °C, por 

sete dias. Após este período, as linhagens foram utilizadas ou armazenadas a 4 °C. 
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4.3 Bioprospecção de fungos produtores de poligalacturonases 

 

4.3.1 Avaliação semi-quantitativa de fungos produtores de poligalacturonases 

 A fim de verificar o potencial dos isolados fúngicos para produção de PGs, placas com 

meio sólido de Vogel contento 1% de pectina cítrica comercial (Vetec- grau de esterificação 

26%) como única fonte de carbono foram preparadas. As linhagens fúngicas isoladas foram 

inoculadas com o auxílio de um palito estéril, sendo posteriormente incubadas em estufa a 28 

°C, por sete dias. Após esse período, uma solução de lugol (SALOMÃO et al., 1996) foi 

vertida sobre as colônias, de modo que tomasse toda a superfície da placa. Após 15 minutos, a 

solução foi descartada, sendo possível visualizar os halos de degradação da pectina O halo de 

degradação (mm) e o diâmetro das colônias (mm) foram medidos com auxílio de uma régua. 

O Índice Enzimático (IE) foi calculado a partir do diâmetro do halo de degradação pelo 

diâmetro da colônia fúngica. 

 

4.3.2 Avaliação quantitativa de fungos produtores de poligalacturonases  

Conídios das linhagens fúngicas cultivadas em meio sólido de Vogel, a 28 °C, por sete 

dias, foram suspensos em água destilada esterilizada, sendo a suspensão filtrada em lã de 

vidro estéril para a remoção dos fragmentos de hifas, e suas concentrações ajustadas em 

Câmara de Neubauer para 1,0 x 107 conídios mL-1. Um mililitro dessa suspensão foi 

inoculado em frascos Erlenmeyers de 125 mL, contendo 25 mL de meio líquido de Vogel, 

suplementado com 1% de casca de abacaxi ou casca de maracujá. As cascas foram lavadas 

com água destilada, secas em estufa a 60 °C, sendo posteriormente trituradas. 

Após o crescimento em meio líquido por 5 dias, em pH 6,5 e temperatura de 28 °C, as 

culturas foram filtradas a vácuo em funil de Büchner. Dessa forma, obteve-se a separação do 

micélio e o filtrado, sendo este último utilizado como fonte de PG. 

 

4.4 Determinação da atividade poligalacturonásica 

 A determinação da atividade poligacturonásica foi realizada de acordo com Okafor et 

al. (2010), com modifações. Para tal, 0,2 mL de filtrado bruto diluído em 0,8 mL da solução 

de pectina cítrica 1% (Vetec- grau de esterificação 26%) dissolvida em tampão McIlvane pH 

6,0 foram incubados em banho-Maria, a 50 °C. Em períodos pré-determinados, a reação foi 

paralisada pela adição de 1 mL de ácido 3,5-dinitrosalicílico (ADNS). Posteriormente, as 

amostras foram centrifugadas a 4000 g por 10 minutos. Os sobrenadantes obtidos foram 
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transferidos para tubos de ensaios e então fervidos por 5 minutos. Após, os tubos foram 

resfriados em água corrente, adicionando-se, em seguida, 10 mL de água destilada em cada 

tubo. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 540 nm, utilizando-se brancos 

apropriados. A determinação de açúcares redutores liberados foi realizada pelo método 

descrito por Miller (1959). Uma unidade de atividade enzimática foi definida correspondendo 

à liberação de 1mol de ácido galacturônico, por minuto por mL de amostra, nas condições de 

ensaio. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

 

4.5 Técnica de microcultivo 

A melhor linhagem produtora de PGs foi identificada em nível de gênero por meio da 

técnica de microcultivo. Para tal, o fungo foi inoculado em uma fatia de ágar e colocado sobre 

uma lâmina de vidro, sendo coberta por lamínula estéril. Essa lâmina foi colocada em uma 

placa de Petri estéril, sendo posteriormente incubada durante 5 dias a 28 °C. Após esse 

período, a lâmina e lamínula foram analisadas em microscópio óptico, observando as 

estruturas de frutificação do fungo.  

4.6 Otimização da produção de poligalacturonases por Penicillium sp. empregando-se 

delineamentos experimentais 

 

4.6.1 Seleção das variáveis que mais afetam a produção de poligalacturonases 

empregando-se o Delineamento Plackett Burman 

Para determinar quais fatores influenciam o processo de produção dessas enzimas, o 

delineamento Plackett-Burman foi empregado. Concentração de substrato, temperatura, pH, 

tempo de incubação, agitação, CaCl2, FeSO4 e MgSO4 foram as variáveis independentes 

avaliadas. Essas variáveis foram selecionadas a partir de outros estudos realizados e 

constatados na literatura como possíveis fatores capazes de influenciar a produção dessas 

enzimas. As oito variáveis foram investigadas totalizando assim 12 ensaios, sendo cada uma 

delas representada em dois níveis codificados como superior (+1) e inferior (-1). As variáveis 

estudadas e os respectivos níveis estão apresentados na Tabela 7. Os experimentos foram 

realizados de acordo com a matriz gerada pelo software Statistica 8.0, conforme 

especificações apresentadas na Tabela 8.    

Posteriormente, as variáveis que apresentaram efeito significativo foram consideradas 

no Delineamento DCCR. 
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Tabela 7- Variáveis e níveis estudados no delineamento experimental Plackett-Burman para a produção de 

poligalacturonases  

 

 

Tabela 8- Matriz do delineamento Plackett-Burman para as oito variáveis experimentais avaliadas no processo 

de produção de poligalacturonases 

 

4.6.2  Delineamento experimental para a produção de PGs 

Os fungos foram cultivados de acordo com a descrição apresentada na Tabela 9, 

conforme as condições de cultivos estabelecidas pelo DCCR. Posteriormente, as respostas das 

atividades de PGs foram analisadas pela MSR. Os experimentos foram realizados por 2³ 

 

Variável 

                      

      Níveis 

 (-1) (+1) 

Concentração do substrato (%) 0,5 2,0 

pH 5,0 7,0 

Temperatura (°C) 25 30 

Tempo de incubação (horas) 60  120 

Agitação (rpm) 0  100  

CaCl2 (%) 0,1 0,4 

FeSO4 (%) 0,1 0,4 

MgSO4 (%) 0,1 0,4 

 

 

Concentração 

do substrato 

(% ) 

pH Temperatura 

(°C) 

Tempo de 

incubação 

(horas) 

Agitação 

(rpm) 

CaCl2 

(% ) 

FeSO4 

(% ) 

MgSO4 

(% ) 

1 2,0 (1) 5,0 (-1) 30 (1) 60 (-1) 0 (-1) 0,1 (-1) 0,4 (1) 0,4 (1) 

2 2,0 (1) 7,0 (1) 25 (-1) 120 (1) 0 (-1) 0,1 (-1) 0,1 (-1) 0,4 (1) 

3 0,5 ( -1) 7,0 (1) 30 (1) 60 (-1) 100 (1) 0,1 (-1) 0,1 (-1) 0,1 (-1) 

4 2,0 (1) 5,0 (-1) 30 (1) 120 (1) 0 (-1) 0,4 (1) 0,1 (-1) 0,1 (-1) 

5 2,0 (1) 7,0 (1) 25 (-1) 120 (1) 100 (1) 0,1 (-1) 0,4 (1) 0,1 (-1) 

6 2,0 (1) 7,0 (1) 30 (1) 60 (-1) 100 (1) 0,4 (1) 0,1 (-1) 0,4 (1) 

7 0,5( -1) 7,0 (1) 30 (1) 120 (1) 0 (-1) 0,4 (1) 0,4 (1) 0,1 (-1) 

8 0,5 (-1) 5,0 (-1) 30 (1) 120 (1) 100 (1) 0,1 (-1) 0,4 (1) 0,4 (1) 

9 0,5 (-1) 5,0 (-1) 25 (-1) 120 (1) 100 (1) 0,4 (1) 0,1 (-1) 0,4 (1) 

10 2,0 (1) 5,0 (-1) 25 (-1) 60 (-1) 100 (1) 0,4 (1) 0,4 (1) 0,1 (-1) 

11 0,5 (-1) 7,0 (1) 25 (-1) 60 (-1) 0 (-1) 0,4 (1) 0,4 (1) 0,4 (1) 

12 0,5 (-1) 5,0 (-1) 25 (-1) 60 (-1) 0 (-1) 0,1 (-1) 0,1 (-1) 0,1 (-1) 



 

46 
 

fatorial: concentração do resíduo [S], tempo de incubação (T) e pH do meio de cultivo. Cinco 

níveis para cada fator foram utilizados, totalizando 17 combinações de tratamentos, com três 

amostras no ponto central e seis nos pontos axiais. 

 

Tabela 9- Condições experimentais de acordo com o Delineamento Central Composto Rotacional 

 Valores reais (codificados) 

Corridas Substrato (% ) Tempo (dias) pH 

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

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

3 1,1 (-1) 8,6 (1) 4,2 (-1) 

4 2,9 (1) 8,6 (1) 4,2 (-1) 

5 1,1 (-1) 4,4 (-1) 7,8 (1) 

6 2,9 (1) 4,4 (-1) 7,8 (1) 

7 1,1(-1) 8,6 (1) 7,8 (1) 

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

9 0,5 (-1,68) 6,5 (0) 6,0 (0) 

10 3,5 (1,68) 6,5 (0) 6,0 (0) 

11 2,0 (0) 3,0 (-1,68) 6,0 (0) 

12 2,0 (0) 10,0 (1,68) 6,0 (0) 

13 2,0 (0) 6,5 (0) 3,0 (-1,68) 

14 2,0 (0) 6,5 (0) 9,0(1,68) 

15 2,0 (0) 6,5 (0) 6,0 (0) 

16 2,0 (0) 6,5 (0) 6,0 (0) 

17 2,0 (0) 6,5 (0) 6,0 (0) 

    

 

Os dados apresentados foram ajustados de acordo com a seguinte equação polinomial 

de segunda ordem: 

 

Equação 3: 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽11𝑥1
2 + 𝛽22𝑥2

2 + 𝛽33𝑥3
2 + 𝛽12𝑥1𝑥2 +

𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽23𝑥2𝑥3  + 𝜀          :  

 

Onde Y é a resposta prevista; β0 representa a interseção;  β1, β2e β3 são os coeficientes 

lineares, β11, β22 e β33 são os coeficientes quadráticos; β12, β13 e β23 são os coeficientes de 

interação e x1, x2 e x3, são as variáveis independentes, concentração do resíduo [S], tempo de 

incubação (T) e pH do meio de cultura, respectivamente. O termo ε representa o erro 

experimental. 
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4.7 Caracterização bioquímica das poligalacturonases produzidas 

 

4.7.1 Efeito da temperatura e do pH sobre a atividade enzimática 

A fim de avaliar o efeito da temperatura sobre a atividade poligalacturonásica, o 

filtrado enzimático foi incubado em presença do substrato em diferentes temperaturas, na 

faixa de 30 °C a 70 °C, em intervalos de 5 °C. A determinação do pH ótimo para a atividade 

PG 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 unidades. 

 

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

A estabilidade térmica das PGs produzidas foi avaliada em valores de temperaturas de 

45, 50 e 55 °C. Para tal, o filtrado foi incubado na ausência de substrato e alíquotas foram 

retiradas em diferentes intervalos de tempo. A determinação da atividade residual foi 

determinada como descrito anteriormente (Item 4.4). A partir dos resultados obtidos, a meia 

vida das enzimas (T1/2) foi estimada. 

A fim de verificar os valores de pH nos quais as PGs são mais estáveis, o filtrado foi 

incubado a 4 °C em diferentes tampões na proporção de 1:2 (v/v). O tampão McIlvaine foi 

empregado na faixa de pH entre 3,0 a 8,0, com intervalo de 0,5 unidades. A atividade residual 

foi determinada após 24 horas de incubação. 

 

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

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

+, Na+, Mg+2, citrato de sódio, 

Hg+, Pb+2) e de algumas substâncias (EDTA, β-mercaptoetanol, SDS) sobre a atividade 

enzimática foi verificado pela adição de soluções aquosas das mesmas às misturas de reação, 

nas concentrações de 2 mM e 10 mM. O controle (100%) foi realizado a partir da atividade 

enzimática na ausência de ions, sendo posteriormente feito o cálculo das atividades relativas 

em relação ao controle.  

4.8 Hidrólise Enzimática da casca de abacaxi   

A hidrólise enzimática da casca de abacaxi foi realizada de acordo com o método 

descrito por Ghose (1987). Nesse caso, diferentes extratos brutos foram empregados (A, B e 

C), a fim de comporem uma mistura enzimática mais efetiva a ser empregada nesse processo. 



 

48 
 

O extrato bruto A foi obtido a partir do cultivo de Penicillium sp., o qual teve sua produção de 

PGs otimizada no presente estudo e foi empregado como fonte de pectinases; o extrato bruto 

B, proveniente do cultivo de A. flavus, o qual teve sua produção de -glicosidases otimizada 

em estudos anteriores, sendo utilizado como fonte de celulases (BIEGAI, 2017) e o filtrado 

bruto C, proveniente do cultivo de uma outra linhagem de A. flavus, o qual teve sua produção 

de xilanases elevada em estudos prévios (MARTINS, 2016) e que serviu como uma fonte de 

hemicelulases.  

Primeiramente, a casca de abacaxi foi submetida a um pré-tratamento alcalino, 

descrito por Muthuvelayudham e Viruthagiri (2006). Nesse processo, o resíduo foi colocado 

em frascos Erlenmayer contendo uma solução de NaOH a 4%, sendo adicionado 20 mL de 

solução por cada grama de resíduo. Posteriormente, o material foi autoclavado a temperatura 

de 121 ºC por 30 minutos. Em seguida, os resíduos foram lavados com água corrente e 

neutralizados com a adição de ácido fosfórico concentrado. Por fim, os resíduos foram secos 

em estufa, a 65 °C. 

Para a hidrólise, 0,3 g de casca de abacaxi foram utilizados, as quais foram incubados 

em tampão McIlvaine em diferentes valores de pH, temperatura e tempos de reação, de 

acordo com o planejamento experimental. No intuito de finalizar a reação, as amostras foram 

fervidas por cinco minutos e centrifugadas a 4.000 rpm por 10 min. O sobrenadante obtido foi 

então utilizado para a análise de glicose, empregando-se o kit de determinação da glicose 

oxidase. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 595 nm, utilizando-se um branco 

apropriado. O grau de sacarificação foi calculado de acordo com Vallander e Eriksoon (1985). 

A hidrólise enzimática da casca de abacaxi foi realizada por meio do emprego do 

DCCR, 23 fatorial, tendo o tempo de reação, o pH e a temperatura reacionais como as 

variáveis independentes, resultando em 17 corridas. 

Para o sistema com três fatores, o modelo é dado pela seguinte equação polinomial 

de segunda ordem: 

 

Equação 4: 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽11𝑥1
2 + 𝛽22𝑥2

2 + 𝛽33𝑥3
2 + 𝛽12𝑥1𝑥2 +

𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽23𝑥2𝑥3  + 𝜀  

 

Onde Y é a resposta prevista; β0 representa a interseção;  β1, β2 e β3 são os coeficientes 

lineares, β11, β22 e β33 são os coeficientes quadráticos; β12, β13 e β23 são os coeficientes de 
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interação e x1, x2 e x3, são as variáveis independentes, tempo de reação (T), pH e temperatura, 

respectivamente. O termo ε representa o erro experimental. 

Os valores codificados dos planejamentos de otimização e hidrólise foram calculados 

de acordo com a equação de regressão: 

 

Equação 5: 

𝑥𝑖 =
𝑋𝑖 − 𝑋0

∆𝑋𝑖

          

 

Onde xi é o valor codificado, Xi é o valor real, X0 é o valor real no ponto central e 

∆Xi é o valor de mudança de passo. 

O programa Statistica versão 8.0 (StatSoft, USA) foi utilizado para a análise de 

variância (ANOVA) e para gerar as superfícies de resposta dos experimentos referentes à 

otimização do processo de produção de PGs e hidrólise enzimática. 
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Dessa forma, a figura 7 resume de modo geral as etapas realizadas nesse estudo. 

 

Figura 7- Fluxograma mostrando as etapas realizadas no presente estudo  
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Isolamento de linhagens fúngicas do solo 

No presente trabalho, 46 linhagens fúngicas foram isoladas a partir das amostras de 

solo obtidas dos dois remanescentes de FOM. Dentre estas, 23 linhagens foram isoladas da 

área A e 23 da área B, as quais foram posteriormente submetidas à avaliação quanto seu 
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potencial de produção de pectinases. O número equivalente de espécies isoladas de cada área 

pode ser justificado pelos níveis de preservação similares que estas apresentam.  

A técnica de isolamento é muito utilizada com a finalidade de verificar quais 

microrganismos estão presentes em determinado ambiente. A diversidade de microrganismos 

no solo é provavelmente maior quando comparado com outras comunidades microbianas e a 

abundância varia de acordo com o tipo de solo e a função específica desempenhada (LEE; 

LEE, 2013). Por isso, vários estudos vêm sido conduzidos nesses ecossistemas, avaliando os 

fungos filamentosos presente em diversos tipos e composições de solo, como solos salinos 

(EVANS et al., 2013), contaminados com metais pesados (AKHTAR et al., 2013), solos de 

monoculturas (BORGES et al., 2011), sistemas agroflorestais (SILVA et al., 2011), solos de 

região semi-árida (OLIVEIRA et al., 2013), contaminados com herbicidas (COLLA et al., 

2008), solos oligotróficos de região fria e árida (GODINHO et al, 2015), de florestas tropicais 

(HARGREAVES, 2008; SILVA, 2014), entre outros. 

Solos de florestas constituem uma importante fonte para o isolamento de fungos e 

consequentemente para o descobrimento de novas enzimas que podem ser empregadas 

industrialmente. Ambientes florestais diferem-se quanto a vegetação e clima, bem como a 

presença de plantas com diversas composições nutricionais, os quais são fundamentais para 

crescimento desses microrganismos (BANAKAR, THIPPESWAMY, 2014).  

Por essa razão, estudos envolvendo o isolamento de fungos a partir do solo foram 

realizados em algumas florestas no Brasil. Em seu trabalho, Hargreaves (2008) isolou 

linhagens do solo da Amazônia e posteriormente avaliou o potencial dos isolados na produção 

de celulases. Já em outro estudo realizado por Silva (2014), fungos filamentosos e leveduras 

do solo da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica foram isolados, avaliando-se sua 

capacidade de produção de tanases e lipases.  No trabalho realizado por Ruegger e Tauk-

Tornisielo (2002), fungos filamentosos foram isolados do solo de uma Estação Ecológica 

pertencente à Mata Atlântica e avaliados quanto ao seu potencial de produção de xilanases.  

 

5.1.2 Bioprospecção de fungos produtores de poligalacturonases 

Por meio da realização do teste semi-quantitativo, evidenciou-se a presença de halos 

de degradação em placa contendo apenas pectina cítrica como fonte de carbono. Dentre as 46 

linhagens fúngicas, pode-se verificar que todos os isolados foram capazes de crescer nesse 

meio de cultura. A Tabela 10 informa o local de origem e o índice enzimático verificado para 
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cada linhagem fúngica. Verifica-se que o isolado FX21 apresentou o maior índice enzimático 

(2,37), seguido pelos isolados FX2 (1,91) e FX19 (1,88), sendo todos provenientes da área A.  

 

Tabela 10- Índice enzimático apresentado no teste de degradação em placa pelas linhagens isoladas de 

remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, sendo o Jardim Botânico de Faxinal do Céu (Área A) e o Parque 

Salto São Francisco (Área B) 

Isolados Local de coleta Halo da colônia 

(cm) 

Halo de 

degradação (cm) 

Índice enzimático 

FX21 Área A 0,8 1,9 2,37 

FX2 Área A 1,2 2,3 1,91 

FX19 Área A 1,8 3,4 1,88 

SF56 Área B 1,7 2,9 1,70 

SF47 Área B 1,6 2,7 1,68 

SF48 Área B 1,5 2,5 1,66 

FX5 Área A 2,3 3,8 1,65 

FX20 Área A 2,2 3,4 1,54 

FX32 Área A 2,3 3,5 1,52 

FX27 Área A 1,4 2,1 1,50 

FX24 Área A 2,6 3,7 1,42 

SF54 Área B 1,3 1,7 1,30 

SF68 Área B 2,3 2,9 1,26 

FX15 Área A 2,7 3,3 1,22 

FX23 Área A 2,8 3,4 1,21 

FX11 Área A 1,4 1,7 1,21 

SF58 Área B 6,1 7,1 1,18 

FX3 Área A 2,8 3,3 1,17 

SF55 Área B 3,4 4 1,17 

FX9 Área A 4,2 4,7 1,11 

SF70 Área B 4 4,3 1,07 

SF65 Área B 4,1 4,3 1,04 

SF44 Área B 7 7 1,00 

SF58 Área B 6,1 6,1 1,00 

FX1 Área A 6 6 1,00 

SF63 Área B 5,7 5,7 1,00 

SF46 Área B 5,5 5,5 1,00 

SF64 Área B 5,4 5,4 1,00 

SF45 Área B 5,3 5,3 1,00 

FX7 Área A 4,8 4,8 1,00 

FX9 Área A 4,2 4,2 1,00 

FX12 Área A 4 4 1,00 

SF53 Área B 3,8 3,8 1,00 
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SF40 Área B 3,7 3,7 1,00 

FX8 Área A 3,5 3,5 1,00 

SF57 Área B 3,3 3,3 1,00 

SF66 Área B 2,6 2,6 1,00 

FX6 Área A 2,4 2,4 1,00 

FX25 Área A 2,3 2,3 1,00 

SF69 Área B 1,6 1,6 1,00 

FX4 Área A 1,5 1,5 1,00 

SF61 Área B 1,4 1,4 1,00 

SF62 Área B 1,1 1,1 1,00 

FX33 Área A 1,1 1,1 1,00 

SF60 Área B 0,7 0,7 1,00 

FX18 Área A 0,7 0,7 1,00 

 

O teste semi-quantitativo é empregado com a finalidade de selecionar as linhagens 

produtoras da enzima desejada. Dessa forma, as cepas que apresentarem os maiores halos de 

degradação, possivelmente serão aquelas que produzirão os maiores níveis enzimáticos (TEN 

et al., 2004). A Figura 8 mostra o teste semi-quantitativo realizado em placa contendo pectina 

cítrica como fonte de carbono e a revelação do halo utilizando solução de lugol.  

 

  

Figura 8- Halo de degradação de pectina produzida por alguns fungos filamentosos isolados de remanescentes 

de Floresta Ombrófila Mista. 

   

Estudos utilizando o teste semi-quantitativo em placa têm sido realizados, a fim de 

promover a detecção de microrganismos que são capazes de produzir pectinases. Em seu 

trabalho, Sandri et al. (2013) isolaram linhagens fúngicas de tecidos de plantas em 

decomposição e posteriormente empregaram o teste de degradação em placa para verificar 

quais isolados eram capazes de degradar a pectina. O respectivo estudo objetivou, ainda, 
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verificar o efeito das pectinases produzidas pela linhagem selecionada no processo de 

clarificação de sucos. Saddiqui et al. (2012) também utilizaram o teste semi-quantitativo para 

detectar a produção de enzimas pectinoliticas pelos fungos isolados de vários solos e frutas 

deterioradas. Em seu trabalho, as linhagens que promoveram a degradação da pectina foram 

submetidas à avaliação quantitativa, com o intuito de selecionar o melhor indutor de PGs. O 

fungo selecionado como melhor produtor foi identificado como Rhizomucor pusillus. 

No presente estudo, as 10 linhagens fúngicas que apresentaram os maiores halos de 

degradação no teste semi-quantitativo foram submetidas ao teste quantitativo, sendo este 

realizado em meio líquido de Vogel, suplementado com 1% de casca de abacaxi ou casca de 

maracujá. Os níveis de PGs produzidos por cada isolado estão apresentados na Tabela 11. 

Dentre as linhagens testadas, verificou-se que o fungo FX32 destacou-se em relação 

aos níveis de produção de PGs, quando cultivado com casca de abacaxi como fonte de 

carbono, correspondendo a 6,12 U mL-1. A indução da produção de PGs por este resíduo pode 

ser justificada pelo elevado teor de pectina deste substrato, o qual corresponde a 

aproximadamente 7 % (RANI; NAND, 2004). 

Os níveis de produção observados são significativos quando comparados aos 

produzidos por outras linhagens microbianas, visto que uma elevada produção foi obtida, 

previamente à etapa de otimização. Galiotou-Panayotou et al. (1997), ao cultivarem A.niger 

na presença de pectina cítrica como fonte de carbono em FSm, obtiveram níveis de atividade 

correspondendo a 3,0 U mL-1. Ainda, os níveis de produção de PGs por Aspergillus sp. 

empregando-se a casca de manga como substrato corresponderam a 4,7 U mL-1 (AMANDE et 

al., 2012).   

 

Tabela 11- Índice de produção de poligalacturonases no cultivo em meio líquido suplementado com casca de 

maracujá ou casca de abacaxi, durante 5 dias, em pH de 6,5, a 50 °C. 

  Casca de maracujá Casca de abacaxi 

Fungo Local de 

coleta 

Atividade poligalacturonásica 

(U mL
-1

) 

Atividade poligalacturonásica 

(U mL
-1

) 

FX32 A 1,17 ± 0,035 6,12 ±0,063 

FX48 A 0,29 ± 0,041 0,61 ±0,037 

FX27 A 0,18±0,024 N.D 

FX2 A 0,19±0,025 0,30±0,055 

FX20 A 0,21±0,014 0,24±0,022 

FX56 A 0,44±0,094 0,39±0,014 

FX5 A 0,23±0,022 N.D 
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SF19 B 0,86±0,031 0,43±0,023 

SF47 B 0,66±0,017 0,26±0,014 

FX21 A 0,65±0,022 1,67±0,060 

N.D: atividade fúngica não determinada 

 Nota-se que os fungos FX21 e FX2, considerados como melhores degradadores da 

pectina no teste semi-quantitativo, não foram bons produtores dessas enzimas em cultivo 

submerso, na presença dos resíduos agroindustriais testados. A utilização de uma fonte de 

carbono diferente altera o resultado da fermentação, uma vez que as taxas de utilização dos 

nutrientes diferem conforme o substrato empregado, o que, consequentemente, afeta a 

produtividade (SUBRAMANIYAM; VIMALA, 2012). Ainda, pode-se verificar que menores 

níveis de produção foram encontrados quando a casca de maracujá foi utilizada como fonte de 

carbono (Tabela 11). Entretanto, a casca de maracujá induziu bons níveis de produção de PGs 

por Thermoascus aurantiacus (MARTINS et al., 2013) em FSm e por A. niger URM 4645 

(MACIEL et al., 2014) em FES.  Estes resultados podem ser justificados pelo fato de a casca 

de maracujá ser uma fonte rica de pectina, com níveis que variam de 13% a 18% 

(ALCÂNTARA et al., 2012, SEIXAS et al., 2014). 

 Posteriormente, por meio de técnicas de microcultivo, a linhagem FX32 foi 

classificada como pertencente ao gênero Penicillium sp. 

 

5.2 Seleção de variáveis que influenciam a produção de poligalacturonases por 

Penicillium sp.,utilizando casca de abacaxi como substrato 

 Como mencionado anteriormente, a produção de enzimas pode ser realizada por meio 

da FES ou FSm. Nesses processos, alguns fatores como as condições nutricionais, pH, 

temperatura, fornecimento de oxigênio e agitação podem influenciar a produção enzimática 

microbiana. O emprego do delineamento Plackett-Burman torna-se interessante nesse tipo de 

estudo, uma vez que apresenta como finalidade selecionar os fatores que são significativos 

nesses processos, utilizando um número reduzido de experimentos (NAJAFABADI et al., 

2014). 

 A Tabela 12 apresenta a matriz do planejamento Plackett-Burman com os valores 

codificados das variáveis, bem como a resposta de cada experimento realizado. Verifica-se 

que os maiores níveis de atividade poligalacturonásica foram obtidos no experimento 2, 

correspondendo a 8,01 ± 0,13 U mL-1. 
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Tabela 12- Matriz de dados codificados para as variáveis estudadas no delineamento Plackett -Burman PB 12, 

tendo como resposta a produção de poligalacturonases por Penicillium sp. 

 A influência das variáveis sobre a produção de PGs produzidas por Penicillium sp. 

encontra-se na Tabela 13. Por meio da análise dos resultados, observou-se que a concentração 

de substrato, o pH do meio e tempo de crescimento apresentaram efeito significativo, ao nível 

de confiança de 90%. Dentre estes fatores, constatou-se que a concentração do substrato 

exerceu maior influência na produção de PGs, seguido pelo pH do meio de cultivo. Ainda, 

pode-se verificar que as variáveis temperatura, agitação, bem como a adição de alguns sais 

não exerceram influência sobre a produção dessas enzimas e, portanto, não foram 

consideradas nos estudos subsequentes.  

Tabela 13- Resultados estatísticos e efeitos das variáveis estudadas para o planejamento Plackett -Burman. 

Código das variáveis (a) Variáveis Efeitos p-valor (b) 

X1 Concentração do substrato 2,1650 0,003680 

X2 pH 2,5100 0,017165 

X3 Temperatura -0,5100 0,400964 

X4 Tempo de crescimento 1,2866 0,090641 

X5 Agitação -1,0100 0,148692 

X6 CaCl2 -1,0233 0,145027 

X7 FeSO4 -0,1566 0,113679 

X8 MgSO4 0,5733 0,352647 

 

 

Concentração 

do substrato 

pH Temperatura 

(°C) 

Tempo 

(horas)  

Agitação 

(rpm) 

CaCl2 

(% ) 

FeSO4 

(% ) 

MgSO4 

(% ) 

PG 

U mL
-1 

1 2,0 (1) 5,0 (-1) 30 (1) 60 (-1)  0 (-1) 0,1 (-1) 0,4(1) 0,4 (1) 1,75±0,12 

 2 2,0 (1) 7,0 (1) 25 (-1) 120 (1) 0 (-1) 0,1 (-1) 0,1(-1) 0,4 (1) 8,01±0,13 

3 0,5 (-1) 7,0 (1) 30 (1) 60 (-1) 100 (1) 0,1 (-1) 0,1(-1) 0,1(-1) 2,17±0,09 

4 2,0 (1) 5,0 (-1) 30 (1) 120 (1) 0 (-1) 0,4 (1) 0,1(-1) 0,1(-1) 2,35±0,08 

5 2,0 (1) 7,0 (1) 25 (-1) 120 (1) 100 (1) 0,1 (-1) 0,4(1) 0,1 (-1) 3,77±0,10 

6 2,0 (1) 7,0 (1) 30 (1) 60 (-1) 100 (1) 0,4 (1) 0,1(-1) 0,4 (1) 3,02±0,07 

7 0,5 (-1) 7,0 (1) 30 (1) 120 (1) 0 (-1) 0,4 (1) 0,4(1) 0,1 (-1) 2,17±0,07 

8 0,5 (-1) 5,0 (-1) 30 (1) 120 (1) 100 (1) 0,1 (-1) 0,4 (1) 0,4 (1) 0,00±0,00 

9 0,5 (-1) 5,0 (-1) 25 (-1) 120 (1) 100 (1) 0,4 (1) 0,1(-1) 0,4 (1) 0,55±0,05  

10 2,0 (1) 5,0 (-1) 25 (-1) 60 (-1) 100 (1) 0,4 (1) 0,4 (1) 0,1 (-1) 0,45±0,02 

11 0,5 (-1) 7,0 (1) 25 (-1) 60 (-1) 0 (-1) 0,4 (1) 0,4(1) 0,4 (1) 1,38±0,05 

12 0,5 (-1) 5,0 (-1) 25 (-1) 60 (-1) 0 (-1) 0,1 (-1) 0,1(-1) 0,1 (-1) 0,36±0,03 
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*(a) As variáveis em negrito apresentaram efeito significativo sobre a produção de poligalacturonases a 90% de 

confiança;  

(b) p-valor= valor estatístico da probabilidade. 

 

 A concentração de casca de abacaxi apresentou efeito positivo, indicando que maiores 

concentrações desse substrato favorecem a produção de PGs. Geralmente, o aumento na 

concentração de substrato favorece a produção enzimática até o ponto em que ocorra a 

saturação do meio de cultivo (AMIN et al., 2011). A medida que os nutrientes vão se 

esgotando ao longo do tempo, ocorre a diminuição da produção microbiana, o que acarreta na 

redução dos níveis de atividade enzimática (SANTOS et al., 2013). Essa afirmação diverge 

dos resultados encontrados no presente estudo, uma vez que maiores concentrações de fonte 

aliadas a um maior período de tempo resultaram em maiores níveis enzimáticos. Esse fato 

pode ser justificado pela produção de maior biomassa microbiana, a qual tende a aumentar no 

decorrer no tempo, resultando em maior produção enzimática. 

Outro parâmetro de grande importância no meio de cultivo é o pH. Esse fator é capaz 

de promover mudanças no metabolismo do organismo, sendo fundamental também no 

processo de secreção de enzimas. A alteração de pH verificada no cultivo durante o 

crescimento também influencia a estabilidade do produto presente no meio (PANDEY, 2003). 

Geralmente, uma maior produção de PGs está correlacionada com valores de pH mais baixos 

(ZENI et al., 2011). No entanto, neste estudo, o efeito do pH inicial sobre a produção de PGs 

por Penicillium sp foi positivo, indicando que valores mais elevados favorecem a produção 

dessas enzimas.  

Os sais minerais estão diretamente relacionados com o metabolismo do 

microrganismo, estimulando ou inibindo a produção enzimática (MACIEL et al. 2008).  Por 

essa razão, estudos empregando o delineamento Plackett-Burman têm sido realizados com a 

finalidade de verificar os efeitos desses compostos no meio de cultivo. Em um trabalho 

realizado por Anuradha et al. (2014), constatou-se que MgSO4 e CaCl2 foram variáveis 

significantes para a produção de PGs por A. awamori MTCC 9166. Todavia, os sais testados 

no presente estudo não apresentaram influência na produção de PGs por Penicillium sp. Nesse 

caso, pode-se inferir que a disponibilidade de sais fornecidos pelo meio líquido de Vogel 

foram suficientes para as funções metabólicas do fungo Penicillium sp. e para a produção 

dessas enzimas, sendo desnecessária a suplementação do meio com estes sais. 

 No trabalho conduzido por Kiran et al. (2010), o efeito de diversas variáveis sobre a 

produção de endo-PGs por A. niger foi avaliado, empregando-se este delineamento. Diversos 
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compostos foram testados e, dentre estes, verificou-se que apenas a ureia foi capaz de induzir 

significativamente a produção dessas enzimas. Semelhantemente ao presente estudo, a adição 

de FeSO4 e MgSO4  não afetou a produção de PGs. 

 

5.3 Otimização da produção de poligalacturonases por Penicillium sp.  

A partir das variáveis que apresentaram efeito significativo, ou seja, concentração de 

substrato, pH e tempo de crescimento, as condições de cultivo de Penicillium sp. foram 

otimizadas por meio do emprego do DCCR.  Na Tabela 14, estão apresentados os valores 

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

tratamentos de 1 a 17 correspondem ao delineamento experimental e a corrida 18 refere-se à 

validação interna dos modelos. 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) para a atividade poligalacturonásica 

encontram-se na Tabela 15. Por meio da realização do teste F, verifica-se que o modelo 

estatístico foi significativo (p<0,05). Ainda, constatou-se que o modelo é preditivo, em razão 

de que o valor de F calculado foi maior do que o valor de F tabelado (6,43 vezes). Já o 

coeficiente de determinação R2 apresentou valor de 0,759 evidenciando que 75,9% da 

variabilidade dos dados podem ser explicadas por esse modelo.   

Tabela 14- Condições experimentais e resultados do planejamento experimental para a produção de 

poligalacturonases por Penicillium sp. utilizando a casca de abacaxi como substrato  

 Valores reais (codificados)  

Corridas Substrato (% ) Tempo 

(dias) 

pH Atividade poligalacturonásica 

(U mL
-1

) 

1 1,1 (-1) 4,4 (-1) 4,2 (-1) 10,82 ± 0,74 

2 2,9 (1) 4,4 (-1) 4,2 (-1) 19,84 ± 0,61 

3 1,1 (-1) 8,6 (1) 4,2 (-1) 32,95 ± 1,29 

4 2,9 (1) 8,6 (1) 4,2 (-1) 34,29 ± 3,18 

5 1,1 (-1) 4,4 (-1) 7,8 (1) 17,60 ± 0,68 

6 2,9 (1) 4,4 (-1) 7,8 (1) 26,71 ± 0,89 

7 1,1(-1) 8,6 (1) 7,8 (1) 33,18 ± 2,03  

8 2,9 (1) 8,6 (1) 7,8 (1) 106,20 ± 3,15 

9 0,5 (-1,68) 6,5 (0) 6,0 (0) 10,18 ± 0,90 

10 3,5 (1,68) 6,5 (0) 6,0 (0) 26,30 ± 1,28  

11 2,0 (0) 3,0 (-1,68) 6,0 (0) 2,79 ± 0,12 

12 2,0 (0) 10,0 (1,68) 6,0 (0) 27,07 ± 1,18 

13 2,0 (0) 6,5 (0) 3,0 (-1,68) 18,60 ± 1,29 

14 2,0 (0) 6,5 (0) 9,0(1,68) 36,14 ± 0,98  

15 2,0 (0) 6,5 (0) 6,0 (0) 25,76 ± 1,01 

16 2,0 (0) 6,5 (0) 6,0 (0) 26,43 ± 0,68  

17 

*18 

2,0 (0) 

2,9 (1) 

6,5 (0) 

8,6 (1) 

6,0 (0) 

7,8 (1) 

28,16 ± 1,52  

99,06 ± 1,86 
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Os coeficientes de regressão também estão apresentados na Tabela 15. A significância 

das variáveis é constatada por meio do p-valor, de modo que quanto menor o p-valor, maior a 

significância do coeficiente de variação correspondente. Dessa forma, observa-se que os 

termos lineares das variáveis independentes concentração do substrato, tempo e pH foram 

significativos para a produção de PGs. Ainda, verificou-se que todas as interações entre os 

termos influenciaram a produção dessas enzimas. 

 

Tabela 15- Análise de variância (ANOVA), coeficientes de regressão para poligalacturonases  produzidas por 

Penicillium sp. cultivado em casca de abacaxi e os valores de R² e F-valor. 

 Produção de poligalacturonases   

Termos SQ Gl MQ F F tab F/Ftab R² 

M 17575,22 9 1952,80 13,615 2,117 6,431 0,759 

R 5880,26    41 143,42     

T 23455,48 50      

                    Termos Coeficientes p-valor  

Média/Intercepto 25,752                         0,000000  

[S] 17,527 0,000031  

[S]
2 

0,833 0,840757  

Tempo 25,274 0,000000  

Tempo
2
 -1,508 0,716507  

pH 16,889 0,000053  

pH
2
 7,304 0,083965  

[S] x Tempo 14,055 0,006380  

[S] x pH 17,940 0,000694  

Tempo x pH 14,619 0,004699  

 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. 

 

 Observa-se por meio da Tabela 15, que o fator linear mais importante para a produção 

de PGs por Penicillium sp. é o tempo de cultivo, seguido pela concentração de substrato e pH 

do meio. Quando as interações entre as variáveis são consideradas significativas, o efeito de 

cada fator é influenciado pelo nível das outras variáveis estudadas. Dentre as interações, nota-

se que a mais importante está relacionada com a concentração de substrato e o pH. Porém, 

como mencionado anteriormente, as outras interações também se mostraram significativas 

para a produção de PGs. 

O modelo matemático que representa a atividade poligalacturonásica, levando-se em 

consideração somente os termos significativos está representado pela equação abaixo: 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑔𝑎𝑙𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑜𝑛á𝑠𝑖𝑐𝑎 =  25,752 + 17,527 𝑆 + 25,274 𝑇 + 16,889 𝑝𝐻 +

14,055 𝑆 𝑇 +  17,940 pH + 14,619 T pH 

Onde: S é concentração do substrato, T é o tempo e pH é o potencial hidrogeniônico. 

A partir do modelo experimental destacado, os valores codificados permitiram a 

simulação de dados da produção de PGs por Penicillium sp., como mostrado na Figura 9. 
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Figura 9- Superfície de resposta para a produção de poligalacturonase pelo fungo Penicillium sp. cultivado em 

casca de abacaxi. (A) interação entre tempo de cultivo x concentração do substrato; (B) interação entre pH x 

concentração do substrato e (C) interação pH x tempo de cultivo. As diferentes condições experimentais para a 

produção de PG estão apresentadas na Tabela 14. 

 



 

61 
 

Na Figura 9 pode-se observar a superfície de resposta gerada para as PGs produzidas 

por Penicillium sp., cultivado em casca de abacaxi. Verifica-se que maiores concentrações de 

substrato aliadas a maiores períodos de incubação favorecem a produção dessas enzimas 

(Figura 9A). Observa-se também que um valor de pH mais alto aliado a concentrações 

maiores de substrato também promovem uma maior produção de PGs (Figura 9B). Ainda, 

valores de pH mais alto associados a maiores tempos de cultivo proporcionam a obtenção de 

maiores níveis enzimáticos (Figura 9C). 

As condições que proporcionaram a maior produção de PGs foram 2,9% de casca de 

abacaxi, pH 7,8 e tempo de incubação de 8,6 dias, obtendo níveis de produção de 106,20 ± 

3,155 U mL-1. Para realizar a validação interna dos modelos, o cultivo foi realizado em 

condição ótima previamente estabelecida (corrida 18, Tabela 14). Verifica-se que os modelos 

obtidos experimentalmente (99,06 ± 1,86) foram próximos aos valores preditos pelo modelo 

(106,20 ± 3,155), validando, dessa forma, o modelo utilizado. 

Atualmente, muitos resíduos são gerados a partir da crescente demanda das atividades 

agroindustriais. Por isso, a poluição do ambiente tem se tornado uma constante preocupação, 

o que implica na busca por tecnologias que favoreçam o meio ambiente e que promovam a 

geração de muitos produtos (KNOB et al., 2014). Por essa razão, a utilização da casca de 

abacaxi como matéria-prima para a produção de PGs por Penicillium sp. torna-se interessante, 

pois atribui um maior valor agregado para esse resíduo que está amplamente disponível, além 

de resultar na diminuição dos custos de produção dessas enzimas. Ainda, em relação aos 

problemas ambientais, ressalta-se que a disposição inadequada desse resíduo no meio pode 

ocasionar a geração de metano por meio da digestão anaeróbica. 

Estudos empregando a casca de abacaxi como fonte de carbono para a indução de PGs 

ainda não foram reportados na literatura. Entretanto, esse resíduo foi utilizado como substrato 

na produção de outras enzimas como celulases (SARAVANAN et al., 2013, AMAEZE et al., 

2015, KANNAHI; ELANGESWARI, 2015), xilanases (FORTKAMP; KNOB, 2014) e β-

glicosidases (BEITEL; KNOB, 2013). Outros resíduos têm sido empregados para a produção 

de PGs utilizando-se a FSm, porém com níveis de produção inferiores quando comparados 

com o presente estudo. Dentre estes, podem ser citados a de casca de jaca (38 mL-1) 

(ANURADHA et al., 2010), bagaço de laranja (48,4 U mL-1) (PEDROLLI et al., 2008), casca 

de manga (4,7 U mL-1) (AMANDE et al., 2012), farelo de trigo e bagaço de laranja (10,0 mL-

1) (FREITAS, et al., 2006). 
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Em outros trabalhos, cepas de Penicillium também foram utilizadas para a produção 

de PGs, porém, apresentaram níveis de atividade enzimática inferiores quando comparados 

com o presente estudo. Stroparo et al. (2012) em seu estudo, quando cultivaram Penicillium 

verruculosum na presença de casca de laranja como substrato, obtiveram uma produção 

equivalente a 10,3 U mL-1. Em outro trabalho, uma linhagem de Penicillium viridicatum foi 

cultivado empregando-se bagaço de laranja e farelo de trigo como fonte de carbono, 

correspondendo a 8,9 U mL-1 de atividade poligalacturonásica (SILVA et al., 2005). 

As ferramentas estatísticas como o DCCR e a MSR são utilizadas para a otimização de 

processos e, por essa razão, estudos têm sido desenvolvidos no sentido de aumentar os níveis 

de enzimas microbianas produzidos. Em relação à FSm, poucos trabalhos relatam os efeitos 

das condições físicas e nutricionais para a produção de PGs. Em um estudo realizado por 

Wang et al. (2015), os parâmetros de fermentação que afetam a produção de PGs por 

Aspergillus fumigatus foram otimizados utilizando-se a MSR. Por meio do emprego desse 

delineamento, constatou-se que as condições ótimas de fermentação foram concentração de 

inóculo de 0,07% (v/v), tempo de fermentação de 36 horas, pH 5,0 e temperatura de 45 ºC, 

obtendo-se uma atividade de 359 ± 10,1 U mL-1. Yadav et al. (2015) também empregaram o 

DCCR e MSR para avaliar as melhores condições para a produção de PGs por A. niger, em 

FES, na presença de casca de manga como substrato. Altos níveis de PGs foram obtidos em 

pH 4,0, temperatura de 30 ºC e 2% de inóculo, correspondendo a 723,66 U g-1. 

 Já nos estudos conduzidos por Patil et al. (2012), as condições de cultivo para a 

produção de endo-PGs por Paecilomyces variotii foram avaliadas independentemente. Como 

resultado, verificou-se que a maior produção dessas enzimas foi constatada em presença de 

1,5% de pectina, pH 6,0, durante 3 dias de incubação, a 40 °C.  

Similarmente ao presente estudo, maiores níveis de PGs foram produzidas por 

Aspergillus foetidus quando o meio de cultivo foi ajustado em pH 8,0 e na presença de 3,0 % 

de casca de laranja como fonte de carbono (KUMAR et al., 2015). Outros trabalhos também 

reportaram valores de concentração de carbono similares ao encontrado nesse estudo, 

favorecendo a produção de altos níveis de PGs. Gupta e Lakhanpal (2014) evidenciaram a 

máxima produção de PGs por A. fumigatus na presença de 2,5% de pectina da maçã. Em outro 

trabalho conduzido por Daoud et al. (2016), a utilização de 3,0% de casca de laranja como 

fonte de carbono também propiciou a produção dessas enzimas por Trichoderma harzianum. 

Nota-se que uma diminuição na atividade enzimática é constatada em concentrações maiores 

do que 3,0%. Essa redução pode ser explicada devido ao aumento da viscosidade do meio, a 



 

63 
 

qual influencia a mistura dos componentes e também a transferência de oxigênio (GUPTA et 

al., 2009). 

O pH do meio de cultivo pode influenciar significativamente a indução de enzimas e 

os processos de transporte dos diversos componentes através das membranas celulares, 

estando relacionado com o crescimento celular e a produção de produto (ELLAIAH et al., 

2002). As PGs produzidas por Penicillium sp. apresentaram maior produção enzimática 

quando o fungo foi cultivado no meio ajustado em pH levemente alcalino. Diferentemente 

desse estudo, o pH ácido do meio de cultivo propiciou a indução de maiores níveis de PGs por 

outras linhagens fúngicas. Dentre os valores de pH do meio de cultura que promoveram a 

obtenção de maiores níveis de PGs, podem ser citados o pH 5,5 para T. aurantiacus 

(MARTINS et al., 2013), pH 6,5 e pH 5,0 para A. fumigatus (GUPTA; LAKHANPAL, 2014; 

WANG et al., 2015) e pH 6,0 para T. harzianum (DAOUD et al., 2016). 

Similarmente aos dados obtidos no presente estudo, a máxima produção de PGs sob 

FES por Penicillium citrinum foi obtida após 8 dias de crescimento, utilizando-se a polpa de 

beterraba como substrato (EL-BATAL et al., 2013). Após esse período, uma diminuição nos 

níveis de enzimas produzidos foi constatada, podendo ser explicada pela inibição das funções 

celulares em razão do esgotamento de nutrientes do meio de cultivo, bem como pela 

inativação enzimática devido a alterações no pH (CHAUHAN et al., 2013). 

 

5.4 Caracterização bioquímica das poligalacturonases produzidas por Penicillium sp. 

 

5.4.1 Efeito do pH e da temperatura 

Estudos envolvendo a caracterização bioquímica são fundamentais para verificar a 

aplicabilidade industrial das enzimas produzidas. Por isso, é necessário avaliar a temperatura 

e pH ótimo, bem como a termoestabilidade e estabilidade enzimática frente a diversos valores 

de pH. 

A temperatura de incubação em que o extrato enzimático apresentou atividade ótima 

foi 50 °C, como mostra a Figura 10A. Da mesma forma, essa temperatura foi relatada como 

ótima para muitas PGs, como as produzidas por Penicillium frequentans (CHELLEGATTI et 

al., 2002), Byssochlamys fulva (GUPTA; KALPANA, 2011), Fusarium graminearum 

(ORTEGA et al., 2014) e Penicillium oxalicum (TU et al., 2014). O aumento na atividade da 

enzima até o seu ponto ótimo está relacionado com a alta energia cinética, a qual prova maior 

colisão entre as moléculas de enzima e substrato (KUSUMA; REDDY, 2014). Já a 
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diminuição observada após o ponto em que a atividade teve sua maior atuação pode ser 

explicada pela alteração da conformação da enzima, resultado em sua desnaturação 

(REHMAN et al., 2015). 

Diferentemente das PGs desse estudo, o emprego de outras temperaturas resultou na 

atividade máxima dessas enzimas. Dentre essas, podem ser citadas as PGs produzidas por P. 

citrinum (EL-BATAL et al., 2013) e Penicillium expansum (JURICK et al., 2010), as quais 

apresentaram sua maior atuação nas temperaturas de 40 °C e 37 ºC, respectivamente. Alguns 

estudos também reportaram PGs que foram ativas em temperaturas mais altas. Em um 

trabalho realizado por Zhou et al. (2015), a atividade máxima das PGs produzidas por A. niger 

e expressas em Saccharomyces cerevisiae foi verificada na temperatura de 65 °C. Em outro 

estudo desenvolvido por Martins et al. (2013), evidenciou-se que as PGs produzidas por T. 

aurantiacus apresentaram atividade ótima na temperatura de 60 °C. 
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Figura 10- Influência da temperatura (A) e do pH (B) sobre a atividade poligalacturonásica produzidas por 

Penicillium sp. 

  

Em relação ao pH, verificou-se que as PGs produzidas por Penicillium sp. 

apresentaram maior atividade relativa em pH 5,5 (Figura 10B). Nota-se que valores acima do 

pH ótimo promoveram uma acentuada redução na atividade, provavelmente em decorrência 

da mudança na carga dos aminoácidos catalíticos presente no sítio ativo da enzima. 

Similarmente a esse estudo, outras PGs fúngicas apresentaram máxima atuação nesse valor de 

pH, como as produzidas por Aspergillus sp. n12 (FREITAS et al., 2006), A. niger (GOMES et 

al., 2011) e B. fulva (GUPTA; KALPANA, 2011).  

Valores mais baixos de pH foram estabelecidos como ótimos para PGs produzidas por 

muitas linhagens fúngicas. Dentre estas, pode-se citar as produzidas por P. variotii 

(DAMÁSIO et al., 2010), as quais apresentaram atividade máxima em pH 4,0 e as PGs de P. 

expansum (JURICK et al., 2010), que obtiveram sua maior atuação em pH 4,5. Já a PG 
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produzida por Rhizopus microsporus var. rhizopodiformis exibiu atividade máxima em pH 3,5 

(DAMÁSIO et al., 2011). Diferentemente das enzimas mencionadas anteriormente, as PGs 

produzidas por Trichoderma pseudokoningii (SUR et al., 2014) mostram-se mais ativas em 

pH neutro.  

 

5.4.2 Estabilidade das poligalacturonases produzidas frente à temperatura e ao pH 

A termoestabilidade e a estabilidade frente ao pH são informações relevantes a se 

considerar, no intuito de empregar as enzimas em processos industriais (SOUZA et al., 2010). 

Na Figura 11A, verifica-se que na temperatura de 45 °C essas enzimas apresentaram meia 

vida (T1/2) de aproximadamente 150 min. Já na temperatura de 50 °C, a T1/2 observada foi de 

30 min. Em 55 °C, verificou-se que as enzimas produzidas foram pouco estáveis, 

apresentando atividade inferior a 50% em 10 min. Essas enzimas foram mais estáveis quando 

comparadas com as PGs produzidas por Aspergillus japonicus (SEMENOVA et al., 2003), as 

quais apresentaram meia vida em 5 min a 50 °C e as exo-PGs purificadas de Aspergillus 

giganteus (PEDROLLI; CARMONA, 2010), as quais tiveram sua atividade inferior a 50% a 

18 min, na temperatura de 50 °C. Da mesma forma, as PGs produzidas por A. giganteus não 

foram estáveis na temperatura de 55 °C, constatando-se menos de 50% de sua atividade 

residual após 6 min de incubação.  Entretanto, PGs mais termoestáveis também são reportadas 

na literatura como as produzidas por R. pusillus, as quais permaneceram estáveis por 120 min, 

a 50 °C (SIDDIQUI et al., 2012). 
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Figura 11- Estabilidade das poligalacturonases produzidas por Penicillium sp. frente à temperatura (A) e ao pH 

(B). 

 

Em relação a estabilidade frente ao pH, observa-se que essas enzimas foram bastante 

estáveis em pH 5,0 e 5,5, onde mais de 80% de sua atividade inicial foi constatada. Ainda, 

essas enzimas exibiram estabilidade em uma faixa de pH entre 4,0 a 6,5, verificando-se mais 
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de 60% de sua atividade residual. Característica semelhante foi encontrada para as PGs 

provenientes de T. aurantiacus, as quais apresentaram-se bastante estáveis em pH 5,0 e 5,5 

(MARTINS et al. 2007). Já em outro estudo, Zeni et al. (2015) evidenciaram que as PGs 

produzidas por P. brasilianum apresentaram maior estabilidade em pH 4,0 e pH 5,0.  

Resultados diferentes foram encontrados para as PGs produzidas por T. aurantiacus 

(MARTINS et al., 2013) as quais foram muito estáveis em um faixa de pH de 3,0- 4,5. Souza 

et al. (2010), ao caracterizar as PGs produzidas por A. niger, verificaram que o extrato 

enzimático se manteve estável na faixa de pH entre 3,5 e 5,5. Já nos estudos conduzidos por 

Wang et al. (2015), a estabilidade das PGs produzidas por A. fumigatus foi relatada nos 

valores de pH entre 2,0-7,0, onde mais de 80% da atividade residual foi constatada. 

Geralmente, as PGs fúngicas mostram-se estáveis em uma faixa de pH ácido. Uma exceção 

são as PGs produzidas por A. giganteus, as quais apresentaram estabilidade em pH neutro e 

alcalino, verificando-se mais de 95% de sua atividade inicial na faixa de pH 6,5-10,0 

(PEDROLLI; CARMONA, 2010). 

As propriedades bioquímicas exibidas pelas PGs de Penicillium sp. relevam seu 

potencial de aplicação nos processos de extração e clarificação de sucos de frutas (SHARMA; 

SUGANDHA, 2016).  

 

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

  O efeito de diversos íons metálicos e de outras substâncias sobre a atividade 

enzimática está apresentado na Tabela 16. Constata-se uma ativação pronunciada das PGs em 

presença de -mercaptoetanol a 2mM, correspondendo a 178,05%. Similarmente a esse 

estudo, as PGs produzidas por A. giganteus (PEDROLLI; CARMONA, 2010) e as de 

Neosartorya fischeri (PAN et al., 2015) também foram ativadas significativamente pelo β-

mercaptoetanol. 

 
Tabela 16- Efeito de diferentes substâncias na atividade das poligalacturonases produzidas por Penicillium sp. 

                                                                                          Atividade poligalacturonásica (% ) 

Substância Concentração 

 2 mM 10 mM 

Controle 100.00 100.00  

CuSO4 97,46 ± 1,81 55,85 ± 3,11 

ZnSO4 67,35 ± 3,37 48,04 ± 1,58 

MnSO4 163,30 ± 4,07 168,90 ± 3,14 

MnCl2 121,84 ± 3,48 156,56 ± 3,37 

CaCl2 141,60 ± 2,74 126,21 ± 2,81 

NH4Cl 97,00 ± 4,07 49,39 ± 2,53 
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NH4Cl 97,00 ± 4,07 49,39 ± 2,53 

NaCl 72,64 ± 2,55 58,38 ± 2,47 

BaCl 78,00 ± 1,74 76,12 ± 1,08 

MgSO4 97,23 ± 3,84 79,98 ± 2,36 

Citrato de sódio 91,02 ± 3,56 63,45 ± 2,02 

HgCl2 17,97  ± 0,68 0,00 ± 0,00 

EDTA 94,93 ± 3,15 79,09 ± 3,31 

β-mercaptoetanol 178,05  ± 3,43 123,45  ± 4,04 

Pb(C2H3O2)2 98,93  ± 3,15 79,07  ± 3,31 

SDS 79,76  ± 2,30 65,97  ± 2,47 

EDTA: ácido etilenodiamino tetra-acético, SDS: dodecil sulfato de sódio. 

 

O aumento na atividade enzimática constatado em presença do β-mercaptoetanol pode 

ser explicado pela capacidade dessa substância em evitar a oxidação dos grupos sulfidrila 

(BEITEL; KNOB, 2013). Diferentemente, algumas PGs de outros estudos constataram 

redução na atividade na presença dessa substância, como as enzimas produzidas por 

Sporotrichum thermophile (KAUR et al., 2004) e as de Mucor circinelloides (THAKUR et 

al., 2010).  

Por meio da Tabela 16, verifica-se que os íons Mn+2 e Ca+2 promoveram uma ativação 

das PGs de Penicillium sp. Alguns trabalhos também reportaram a ativação da atividade 

poligalacturonásica em presença de íons Ca+2, como as produzidas por Penicillium 

viridicatum RFC3 (GOMES et al., 2009), Fusarium oxysporum e A. tubingensis (AL-

NAJADA et al., 2012). Alguns íons bivalentes agem estabilizando os grupos carboxilas 

carregados negativamente e, dessa forma, estimulam a atividade dessas enzimas 

(PRASANNA et al., 2006). Em contrapartida, outros estudos evidenciaram que o íon Ca+2 

inibiu a atividade das PGs provenientes de Penicillium solitum (JURICK et al., 2009) e F. 

graminearum (ORTEGA et al., 2014).  

Da mesma forma, as PGs fúngicas produzidas por S. thermophile (KAUR et al., 2004) 

foram ativadas na presença do íon Mn+2, correspondendo a 136,09% e 111,49%, nas 

concentrações de 1mM e 5 mM, respectivamente. Pedrolli e Carmona (2010) também 

reportaram a ativação das PGs produzidas por A. giganteus na presença desses íons, com uma 

ativação correspondente a 114,9% e 132,5%, a 2mM e 5 mM, respectivamente. 

Ainda, observa-se na Tabela 16, que as PGs produzidas por Penicillium sp. foram 

totalmente inibidas na presença de Hg+2. Um redução acentuada provocada por esse íon 

também foi verificada nas PGs produzidas por T. aurantiacus (MARTINS et al., 2007), P. 

viridicatum (GOMES et al., 2009), e A. tubingensis (TAI et. al, 2013). Essa inibição é 

justificada pelo fato de que o Hg+2 é um bloqueador dos grupos tiol, os quais estão envolvidos 
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no complexo substrato-enzima e são fundamentais na atividade catalítica das enzimas (TAI et. 

al, 2013). 

Outra substância que provocou a redução na atividade dessas enzimas foi o íon Zn+2. 

Uma forte inibição também foi verificada na presença desse íon na concentração de 10 mM 

para PGs produzidas por F. graminearum (ORTEGA et al., 2014), correspondendo a apenas 

21% da atividade inicial. Martins et al. (2013) também evidenciaram a redução da atividade 

de PGs produzidas por T. aurantiacus, contatando-se apenas 41% da atividade inicial, quando 

esse íon foi adicionado ao meio reacional. 

Em adição, verificou-se que o agente quelante EDTA proporcionou uma inibição das 

PGs de Penicillium sp.  Similarmente a esse estudo, Tai et al. (2013) evidenciaram uma 

redução na atividade das PGs produzidas por A. tubingensis, na presença desse quelante. Uma 

diminuição na atividade de outras PGs também foi constatada, como nas provenientes de T. 

aurantiacus (MARTINS et al., 2013) e A. fumigatus (ANAND et al., 2016). Esse fato indica 

que essas enzimas requerem íons divalentes para a catálise (SILVA et al., 2015). De acordo 

com os resultados obtidos nesse estudo, sugere-se que os íons divalentes como Ca+2 e Mn+2 

podem atuar como co-fatores das PGs produzidas por Penicillium sp. A redução na atividade 

poligalacturonásica também foi evidenciada na presença de SDS, correspondendo a 76,7% e 

65,9%, nas concentrações de 2 mM e 10 mM, respectivamente. O SDS pode atuar rompendo 

as interações hidrofóbicas (FORTKAMP; KNOB, 2013), indicando que estas são 

fundamentais para a manutenção da estrutura terciária das PGs de Penicillium sp. 

5.5 Hidrólise enzimática da casca de abacaxi 

A hidrólise enzimática da casca de abacaxi foi realizada por meio do emprego do 

DCCR, com o intuito de estabelecer quais são as melhores condições para que ocorra sua 

hidrólise e, dessa forma, aumentar os níveis de liberação de glicose. De acordo com estudos 

preliminares, uma concentração enzimática de 15 U mL-1 de PGs, xilanases e β-glicosidases 

foi estabelecida como ótima para este processo (dados não mostrados). Assim, uma mistura 

enzimática foi obtida, a partir de volumes dos extratos brutos que correspondessem a essas 

concentrações enzimáticas, sendo os extratos brutos A (Penicillium sp), B (A. flavus) e C (A. 

flavus) empregados como fontes de pectinases, hemicelulases e celulases, respectivamente.  

Na Tabela 17 estão apresentados os modelos experimentais, bem como os resultados 

obtidos, totalizando 18 corridas. As variáveis independentes avaliadas foram o tempo (dias), 

pH e temperatura reacionais, sendo a variável dependente a liberação de glicose (mg g-1 de 

substrato).  
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Tabela 17- Condições experimentais e resultados do planejamento experimental para hidrólise enzimática da 

casca de abacaxi com liberação de glicose. 

 Valores reais (codificados)  

Corridas pH Temperatura (°C) Tempo de hidrólise 

(horas) 

Glicose (mg g 

substrato 
-1

) 

1 5,0 (-1) 50 (-1) 15 (-1) 67,42 

2 6,0 (1) 50 (-1) 15 (-1) 27,59 

3 5,0 (-1) 60 (1) 15 (-1) 30,44 

4 6,0 (1) 60 (1) 15 (-1) 23,32 

5 5,0(-1) 50 (-1) 37 (1) 35,56 

6 6,0 (1) 50 (-1) 37 (1) 44,38 

7 5,0(-1) 60 (1) 37 (1) 35,27 

8 6,0 (1) 60 (1) 37 (1) 42,67 

9 4,5 (-2) 55 (0) 26 (0) 50,92 

10 6,5 (2) 55 (0) 26 (0) 40,40 

11 5,5 (0) 45 (-2) 26 (0) 52,91 

12 5,5 (0) 65 (2) 26 (0) 29,87 

13 5,5 (0) 55 (0) 4 (-2) 13,08 

14 5,5 (0) 55 (0) 48 (2) 59,17 

15 5,5 (0) 55 (0) 26 (0) 54,62 

16 5,5 (0) 55 (0) 26 (0) 54,61 

17 5,5 (0) 55 (0) 26 (0) 54,90 

 

 

 Os resultados da análise de variância (ANOVA) encontram-se na Tabela 18. Observa-

se que o coeficiente de determinação R2 apresentou o valor de 0,781, indicando que 78,1% da 

variabilidade dos dados podem ser explicadas por este modelo. Já em relação ao teste F, pode-

se verificar que o valor de F calculado foi maior do que o valor de F tabelado, a qual indica 

que o modelo foi preditivo. 

Os coeficientes de regressão também constam na Tabela 18. Ao realizar análise do p-

valor, verifica-se que os termos lineares das variáveis independentes tempo e temperatura 

foram significativos nesse processo. Já em relação aos termos quadráticos, pode-se observar 

que apenas o tempo apresentou influência significativa. Entre as interações, verifica-se que 

somente a interação do pH e tempo influenciaram significativamente a hidrólise de casca de 

abacaxi pela mistura enzimática empregada. A significância das variáveis é constatada por 

meio do p-valor; quanto menor seu valor, maior é a sua influência no processo. Nesse sentido, 

nota-se que a variável mais importante nesse processo foi o tempo linear, seguido pela 

interação entre o pH e tempo. 

 
Tabela 18- Análise de variância (ANOVA), coeficientes de regressão para glicose liberada a partir de casca de 

abacaxi hidrolisada por extrato bruto de Penicillium sp., e os valores de R² e F-valor. 

Glicose 

Termos SQ Gl MQ F F tab F/Ftab 

M 2652,18 9 294,68 2,78 2,72 1,02 

R 640,67 7 105,81 - - - 

T 3392,85 16     

R² 0,781      

Termos Coeficientes p-valor 
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Média/Interc. 52,5743 0,000035 

pH -6,4713 0,248657 

pH
2
 -5,0589 0,315016 

Temp  -11,1663 0,066512 

Temp
2
  -7,1939 0,167714 

T 12,6313 0,043355 

T
2
 -9,8264 0,073646 

pH x Temp 7,8225 0,317823 

pH x T 15,7925 0,066498 

Temp x T 9,8125 0,219326 

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 10%; [S]: concentração do substrato; T: tempo; pH: potencial hidrogeniônico. Os valores em 

negritos são estatisticamente significativos (p<0,1).  

  

 

O modelo matemático que representa a liberação de glicose está apresentado na 

Equação 6, considerando apenas os termos que foram significativos no processo. 

 

𝐺𝑙𝑖 = 52,5743 − 11,1663 𝑇𝑒𝑚𝑝 + 12,6313 𝑇 − 9,8264 𝑇 + 15,7925 pHxT        

 

Onde Gli é a concentração de glicose, T é tempo, Temp é temperatura e pH é potencial 

hidrogeniônico. 

A Figura 12 apresenta a superfície da resposta gerada, mostrando o efeito de todas as 

variáveis avaliadas na hidrólise enzimática da casca de abacaxi e também os pontos em que 

cada variável atingiu os níveis máximos de liberação de glicose. 

A maior taxa de conversão da casca de abacaxi em glicose foi obtida após 15 horas de 

hidrólise, em pH 5,0, a 50 °C (Corrida 1, Tabela 17). Nessas condições, a quantidade de 

glicose liberada correspondeu a 67,42 mg g-1 de substrato. Nessas condições, um alto grau de 

sacarificação foi obtido, correspondente a 74,15%. Neste processo, a eficiência hidrolítica 

depende tanto das características individuais das enzimas, como também das concentrações 

ideais no coquetel multienzimático (GUSAKOV, 2011). Estudos recentes têm demonstrado 

que enzimas que atuam sobre a biomassa lignocelulósica como enzimas hemicelulases, 

enzimas lignolíticas e pectinases podem funcionar como enzimas acessórias, facilitando o 

acesso das celulases sobre as fibras de celulose (VAN DYK; PLETSCHKE, 2012; 

ÁLVAREZ et al., 2016).  

Desta forma, o emprego de uma mistura enzimática rica em PGs, hemicellulase e 

celulases pode ter resultado neste elevado índice de conversão. Similarmente, estudos 

realizados por Pinto (2010) apresentaram resultados satisfatórios em relação à mistura de 

extratos enzimáticos, aumentando em 30% a hidrólise enzimática. Em ambientes naturais 
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como o solo e pilhas de compostagem, diversos microrganismos coexistem, muitas vezes 

estabelecendo relações mutualísticas, as quais ilustram a importância da cooperação para o 

alcance de uma ação enzimática sinérgica na degradação de determinados compostos (QI-HE 

et al., 2011; DONG et al., 2012).  

Conhecer a contribuição de cada enzima e identificar misturas eficazes que contém 

um número mínimo de atividades enzimáticas essenciais, em uma combinação ótima, são 

fatores que devem ser estudados e que podem contribuir para a viabilidade econômica da 

produção de etanol de segunda geração no Brasil. Nesse sentido, a descoberta de novos 

microrganismos eficientes na produção dessas enzimas (ACHARYA et al., 2012; 

DELABONA et al., 2012, 2013), bem como o desenvolvimento de técnicas de fermentação 

mais eficientes apresentam-se como soluções viáveis, a fim de contornar esses problemas 

(SINGHANIA et al., 2013; RODRÍGUEZ-ZÚÑIGA et al., 2013; LAN et al., 2013; 

CARVALHO et al., 2014). 

O índice de sacarificação obtido no presente estudo é superior ao reportado por 

outros trabalhos. Em seus estudos, Mostafa et al. (2013) realizaram a hidrólise da casca de 

limão utilizando o extrato bruto de Penicillium funiculosum e Penicillium pinophilum e, como 

resultado, obtiveram 26,04 mg de glicose por g desubstrato. Em outro trabalho, o filtrado bruto 

de Trichoderma virens foi empregado para promover a hidrólise do farelo de trigo, resultando 

na liberação de 38,92 mg de açúcares redutores por g de substrato (EL-SHISHTAWYet al. 

2015).  

Li et al. (2015) investigaram a sacarificação de casca de laranja utilizando o extrato 

bruto de Aspergillus japonicus. Os rendimentos de sacarificação após 48h de hidrólise foram 

58,5 e 78,7% e as concentrações de açúcares redutores foram 14,9 e 20,1 mg mL-1, 

empregando-seobtidas por meio da FSm e FES, respectivamente. 

Em um trabalho realizado por Almeida et al. (2016), o extrato bruto de T. viride foi 

utilizado no processo de sacarificação da casca de abacaxi, empregando-se o DCCR aplicado 

à MSR. No respectivo estudo, a concentração de β-glicosidases, o pH, a temperatura e o 

tempo de reação foram as variáveis indepententes consideradas. As condições que 

favoreceram a obtenção de maiores níveis de glicose foram tempo de reação de 75 horas, pH 

5,0, temperatura de 55 °C e concentração de β-glicosidases de 31,25 U g-1, as quais 

promoveram a liberação de 59,37 mg de glicose por g de  substrato. Nessas condições, a taxa 

de conversão da casca de abacaxi em glicose foi de 65,3%, a qual mostra-se inferior quando 

comparada a obtida no presente estudo. 
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Delabona et al. (2013) reportaram que o emprego de enzimas xilanolíticas e de 

celulases comerciais resultam em maiores níveis de glicose liberada a partir da hidrólise do 

bagaço de cana de açúcar. Similarmente, Maeda et al. (2011) evidenciaram que níveis 

adequados de -glicosidases e de xilanases são importantes a fim de melhorar a eficiência da 

hidrólise do bagaço de cana de açúcar, por uma combinação de diferentes extratos 

enzimáticos. 

Os elevados índices de conversão da casca de abacaxi em glicose por meio do 

emprego da mistura enzimática formulada a partir dos extratos brutos de Penicillium sp. e A. 

flavus tornam esse subproduto interessante para ser empregado nos processos de produção de 

bioetanol, por ser uma fonte disponível em abundância em nosso país, além de apresentar 

baixo custo. Em adição, seu emprego neste bioprocesso pode evitar problemas ambientais 

causados em decorrência de sua indevida disposição no ambiente. 
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Figura 12- Superfície de resposta para liberação de glicose em função da Temperatura x pH (A); Tempo x pH 

(B); Tempo x Temperatura (C), para hidrólise enzimática de casca de abacaxi com extrato bruto de Penicillium 

sp. e Aspergillus flavus. 



 

74 
 

6. CONCLUSÃO 

Por meio desse estudo, verificou-se que o solo de remanescentes de FOM apresenta 

uma grande diversidade de fungos filamentosos capazes de produzir pectinases. Nesse 

trabalho, 46 linhagens foram isoladas a partir de dois remanescentes de FOM, verificando-se 

que todos os isolados apresentaram potencial para a produção dessas enzimas. Dentre todas as 

linhagens testadas, constatou-se que o fungo FX32 identificado como Penicillium sp. 

apresentou bons níveis de produção de PGs quando cultivado em presença de casca de 

abacaxi. Desta forma, o presente estudo evidencia, pela primeira vez, o potencial de utilização 

desse subproduto nos processos de produção de PGs. 

As ferramentas estatísticas empregadas no presente trabalho foram eficientes em 

elevar os níveis de PGs produzidos. As características bioquímicas exibidas pelas PGs de 

Penicillium sp., como boa estabilidade térmica e atuação em meios levemente ácidos as fazem 

particularmente interessantes para serem empregadas nos processos de extração e clarificação 

de sucos de frutas. 

Ainda, o emprego de uma mistura enzimática formulada a partir dos extratos brutos 

fúngicos, rica em PGs, celulases e hemicelulares, foi bastante eficiente em promover a 

liberação de glicose a partir da casca de abacaxi, obtendo-se um elevado índice de 

sacarificação.  

A utilização da casca de abacaxi no processo de produção de PGs e para a obtenção de 

açúcares fermentescíveis mostra-se bastante interessante, no sentido de prover um destino 

ambientalmente mais favorável a este subproduto, além de agregar valor a esta matéria prima, 

amplamente disponível e de baixo custo no Brasil.  

Por fim, estudos envolvendo a bioprospecção de áreas consideradas hotspots como a 

Mata Atlântica são fundamentais, uma vez que estimulam o manejo sustentável, além de 

fomentar o desenvolvimento de políticas públicas para a preservação da FOM, uma 

importante fonte de recursos genéticos e bioquímicos até então pouco explorada.  
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