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RESUMO 

 

SOUSA, L.C. Avaliação do desempenho de Bacillus licheniformis E-44 em 

diferentes condições de cultivo visando a obtenção de hidrolisado enzimático de 

levedura (Saccharomyces cerevisiae). 2008. 123f. Dissertação (Mestrado em 

Biotecnologia Industrial) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 

Paulo, Lorena, 2008. 

 

 

Prebióticos são aditivos alimentares não digeríveis que afetam beneficamente a saúde 

do hospedeiro pela estimulação seletiva do crescimento ou da atividade de um número 

limitado de bactérias probióticas. Apesar do avanço científico observado nesta área, 

poucos estudos têm sido reportados no que diz respeito à utilização de derivados de 

parede celular de levedura como prebióticos. Sendo assim, o presente estudo visou 

avaliar diferentes condições de crescimento e produção de enzimas extracelulares pela 

cepa Bacillus licheniformis E-44, com o objetivo de se obter um extrato enzimático para 

promover a hidrólise da parede celular de Saccharomyces cerevisiae gerando derivados 

que apresentam propriedades prebióticas. Os cultivos foram realizados em reator de 

bancada e em frascos Erlenmeyer sob diferentes condições de pH, composição de meio, 

fonte de carbono, agitação e aeração, sendo as amostras retiradas periodicamente para 

determinação do crescimento celular por turbidimetria e quantificação das respectivas 

enzimas (protease, ? -1,3-glucanase e ? -mananase). Os resultados demostraram que 

Bacillus licheniformis E-44 apresentou melhor desempenho, no que se refere ao 

crescimento celular, na presença de caseína como fonte de carbono, pH 8,0-8,5, 

agitação de 200 rpm e relação volume de frasco/volume de meio de 1:10. Por outro 

lado, no tocante à síntese das respectivas enzimas, essa não foi detectada nas condições 

avaliadas. 

 

 

Palavras-chave: Prebióticos. Bacillus licheniformis E-44. Saccharomyces cerevisiae. 

Protease. ? -1,3-glucanase. ? -mananase. 

 

 



ABSTRACT 

 

SOUSA, L.C. Evaluation of Bacillus licheniformis E-44 performance in different 

growth conditions in order to obtain an enzyme hydrolysate of yeast 

Saccharomyces cerevisiae. 2008. 123f. Dissertation (Master of Science in Industrial 

Biotechnology) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 

2008. 

 

 

Prebiotics are described as “non-digestible food additives that beneficially affect the 

host health by selectively stimulating the growth and/or activity of some probiotic 

species”. In despite of the scientific developments observed in this area, few studies are 

found concerning the utilization of yeast cell wall compounds as prebiotics. Therefore, 

the present study aimed to evaluate different conditions of growth and extracellular 

enzyme production by Bacillus licheniformis E-44 with the goal of obtaining an 

enzymatic extract to promote the hydrolysis of the cell wall of Saccharomyces 

cerevisiae generating compounds which present some  prebiotic properties. The growth 

was carried out in lab scale bioreactors and in Erlenmeyer flasks under different 

conditions of the pH, medium composition, carbon sources, agitation and aeration. The 

samples were withdraw periodically for determination of cellular growth by 

turbidimetry and quantification of protease, ? -1,3-glucanase and ? -mannanase 

activities. The results showed that Bacillus licheniformis E-44 presented the best 

performance concerning to cellular growth when this strain was cultivated in a medium 

containing casein as carbon source, pH 8,0-8,5, 200 rpm of agitation rate and 

flask/medium bulk relation of 1:10. On the other hand, regarding the synthesis of those 

enzymes, there was not detected any activities in the conditions evaluated. 

 

 

Keywords : Prebiotics. Bacillus licheniformis E-44. Saccharomyces cerevisiae. 

Protease. ? -1,3-glucanase. ? -mannanase. 
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1) INTRODUÇÃO 

 

 Historicamente, o estado nutricional da maioria da população mundial é afetado por 

hábitos inadequados como o consumo excessivo de gorduras, principalmente saturadas, 

elevada ingestão de açúcares e diminuição considerável do consumo de amido, fibras, 

vitaminas e sais minerais, que podem ser causadores da elevada incidência de doenças 

crônico-degenerativas. 

 Paralelamente a este fenômeno, observa-se um acelerado desenvolvimento de  

novos produtos alimentícios, que apresentam, além de características nutricionais e 

tecnológicas adequadas, componentes que exercem funções biológicas com o intuito de 

prevenir doenças e promover a saúde, conhecidos como alimentos funcionais, dentre os 

quais se destacam os probióticos e prebióticos. 

 Prebióticos são aditivos alimentares não digeríveis que afetam beneficamente a 

saúde do hospedeiro pela estimulação seletiva do crescimento ou da atividade de um 

número limitado de bactérias probióticas. Em outras palavras, são substâncias não 

metabolizáveis na parte superior do trato gastrointestinal e que, chegando ao intestino 

grosso, servem de fonte de carbono para as bactérias bífidas e lactobacilos ali presentes. 

Dentre os inúmeros microrganismos que apresentam esta propriedade e merecem destaque 

pela sua importância e utilização encontram-se as leveduras e seus  derivados, originados 

como excedentes nas usinas de álcool e cervejarias. 

 O gênero Bacillus pertence ao grupo de bactérias aeróbias ou facultativas, gram-

positivas, saprófitas e formadoras de endosporos, as qua is podem ser isoladas do solo e/ou 

de plantas em todo o mundo. Muitas destas espécies crescem bem em meio simples e 

produzem enzimas hidrolíticas extracelulares, tais como, proteases, amilases, além de 

mananases e glucanases, que degradam polímeros complexos, principalmente 

polissacarídeos. Neste contexto, destaca-se o extrato enzimático obtido pelo crescimento 

de Bacillus licheniformis em determinadas condições, que pode ser utilizado no processo 

de hidrólise da parede celular de leveduras, como Saccharomyces cerevisiae. Este 

hidrolisado é rico em polissacarídeos complexos, principalmente ß-glucanas e mananas, os 

quais apresentam efeito prebiótico.  

  O interesse no potencial biotecnológico do uso de leveduras é impulsionado pelo 

reconhecimento de características, tais como, a facilidade de manuseio e condições de 

obtenção de grandes quantidades de massa celular.  
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 Por outro lado, leveduras autolisadas e extrato de leveduras são tradicionalmente 

utilizados na indústria de alimentos como flavorizante e suplemento nutritivo, 

principalmente como fonte protéica, de minerais e vitaminas do complexo B. Atualmente, 

células de levedura, principalmente Saccharomyces cerevisiae, bem como seus derivados, 

constituídos de resíduos da parede celular, vem sendo intensamente utilizados, 

principalmente como suplementos de ração animal, atuando como prebiótico. 

 Desta forma, no presente trabalho avaliou-se diferentes condições de crescimento e 

produção de enzimas extracelulares pela cepa Bacillus licheniformis E-44, com o objetivo 

de se obter um extrato enzimático para promover a hidrólise da parede celular de 

Saccharomyces cerevisiae gerando derivados que apresentam propriedades prebióticas. 

 

. 
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2)  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 2.1)  Bactérias do Gênero Bacillus: uma Abordagem Geral 

 

 O gênero Bacillus pertence ao grupo de bactérias aeróbias ou facultativas, gram-

positivas, saprófitas e formadoras de endosporos, as quais podem ser isoladas do solo e/ou 

de plantas em todo o mundo. Muitos bacilli são organoheterotróficos e utilizam uma 

considerável gama de compostos orgânicos simples (açúcares, aminoácidos, ácidos 

orgânicos) como substratos para o seu metabolismo. A maioria é mesófilo, com 

temperatura ótima para crescimento entre 30 e 45ºC; no entanto, algumas espécies crescem 

em temperaturas superiores à 65ºC, os termófilos (SNEATH, 1986). 

Muitos bacilli crescem bem em meio simples e produzem enzimas hidrolíticas 

extracelulares, tais como, proteases, amilases, além de mananases e glucanases, que 

degradam polímeros complexos, principalmente polissacarídeos, dependendo das 

condições do meio de cultura utilizado (SHUMI et al., 2004). Segundo Pérez et al. (2007), 

algumas espécies, tais como, B. subtilis, B. licheniformis, B. cereus e B. clausii, são 

grandes produtoras de enzimas extracelulares e endosporos e têm sido amplamente 

utilizadas como probióticos em animais e humanos.  

Pandey et al. (2000) reportaram que não existe um meio ideal para a produção de 

enzimas por espécies de Bacillus, sendo esse dependente das características fisiológicas e 

exigências nutricionais inerentes a cada espécie desse gênero. 

Existe ampla diversidade na fisiologia deste gênero, incluindo a degradação de 

diversos tipos de substratos derivados de plantas e animais como fontes de carbono, tais 

como, celulose, amido, pectina, proteínas, hidrocarbonetos e outros (THE GENUS 

BACILLUS, 2005).  

 Em função das características de não patogenicidade das bactérias do gênero 

Bacillus, essas podem ser amplamente utilizadas industrialmente (VEITH et al., 2004). 

Atualmente, diversas enzimas de importância econômica são produzidas 

industrialmente por meio do cultivo de Bacillus sp. Estima-se que mais de 300 toneladas 

de enzimas, principalmente proteases, são produzidas anualmente a partir do cultivo de 

espécies dessas bactérias (PÉREZ et al., 2007). Adicionalmente, bactérias do gênero 

Bacillus também encontram aplicação na indústria de bioinseticida, no tratamento de água 
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(REIS, 2004) e na produção de antibióticos, tais como, bacitracina, poliximina, tirocidina, 

gramicidina e circulina (THE GENUS BACILLUS, 2005). 

 

2.2)  Bacillus licheniformis 

  

 Bacillus licheniformis, uma bactéria identificada como não-patogênica, é 

classificada como GRAS (Generally Recognized As Safe) pelo U.S. Food and Drug 

Administration na produção de alfa-amilase. Segundo a U.S. Environmental Protection 

Agency (2003), pesquisas realizadas com a cepa de Bacillus licheniformis SB3086 

evidenciaram a não ocorrência de danos à saúde de humanos e ratos, embora tivessem sido 

observados problemas relacionados à reprodução em animais domésticos. 

Segundo Veith et al. (2004), Bacillus licheniformis se encontra amplamente 

distribuído na natureza, principalmente no solo associado com plantas e materiais de 

plantas, bem como próximo a esse local pela alta resistência de seus endosporos que são 

disseminados com a poeira. 

Bacillus licheniformis tem sido utilizado nas fermentações industriais por várias 

décadas para produção de enzimas comerciais, antibióticos e produtos químicos diversos, 

como ácido acético e substituto de L-triptofano (GHERNA et al., 1989). 

Segundo Schallmey et al. (2004), Bacillus licheniformis vem sendo amplamente 

empregado na obtenção de proteases, as quais são utilizadas industrialmente na produção 

de detergentes. Por outro lado, amilases, enzimas responsáveis pela hidrólise do amido em 

dextrina e oligossacarídeos solúveis, são empregadas na indústria alimentícia, têxtil, 

farmacêutica e de adesivos (KENNEDY, 1987).  

 Extrato enzimático obtido pela ação fermentativa de Bacillus licheniformis pode ser 

utilizado na hidrólise de parede celular de leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, a 

qual é um subproduto proveniente do processo cervejeiro e de usinas de álcool. O 

hidrolisado da parede de levedura é rico em polissacarídeos complexos, principalmente ß-

glucanas e mananas, os quais apresentam efeito prebiótico (MAIORKA et al., 2001). 

Adicionalmente, estes autores relataram que o hidrolisado pode também ser utilizado como 

nutriente por espécies de Bacillus. 

Flemming e Freitas (2005) conduziram um experimento com 2400 aves com o 

objetivo de avaliar o efeito da adição de probióticos (Bacillus licheniformis e Bacillus 

subtilis), probiótico acrescido de mananoligossacarídeos (MOS), promotor de crescimento 
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(avilamicina) e uma dieta controle sem aditivos na alimentação dessas aves. Os resultados 

mostraram que a adição do probiótico acrescido de MOS acarretou aumento significativo 

no ganho de peso durante a fase inicial do tratamento. Segundo estes autores, os melhores 

resultados em termos de ganho de peso e conversão alimentar evidenciado pela adição do 

probiótico comparativamente ao grupo de aves alimentadas com antibiótico e ao grupo 

controle se devem a um melhor equilíbrio entre os microrganismos (Bacillus licheniformis 

e Bacillus subtilis). 

 

2.3)  Produção Microbiana de Enzimas, Principais Características e Aplicações  

 

 2.3.1  Proteases 

 

Proteases, também conhecidas como peptidases ou proteinases, pertencem a uma 

classe de enzimas que apresentam a capacidade de hidrolisar ligações peptídicas em 

proteínas e/ou fragmentos de proteínas. Desta maneira, causam alterações irreversíveis ou 

destruição dos substratos sobre os quais atuam, que do ponto de vista biológico podem ser 

importantes, principalmente nos processos fisiológicos, patológicos e tecnológicos 

(BARRET; RAWLINGS; O’ BRIEN, 2001). As proteases modificam os substratos com 

grande seletividade e especificidade, como exemplificado em reações de ativação de 

formas zimogênicas em enzimas líticas e no processamento e transporte de enzimas 

extracelulares (RAO et al., 1998).  

 O número de proteases atualmente descrito é muito grande, compreendendo cerca 

de 10% de todas as enzimas incluídas na lista (EC) do Comitê de Nomenclatura da União 

Internacional de Bioquímica e Biologia Molecular (BARRET; RAWLINGS; O’ BRIEN, 

2001). 

 As proteases não são facilmente inseridas nos sistemas gerais de nomenclatura de 

enzimas em função de sua grande diversidade de atividade e estrutura. Atualmente, são 

classificadas segundo três critérios principais, a saber: 1- quanto ao tipo de reação 

catalisada, exopeptidases e endopeptidases, as quais clivam, respectivamente, ligações 

peptídicas próximas e distantes do grupo amino ou carboxi terminal do substrato; 2- quanto 

à natureza química do sítio catalítico, as quais, de acordo com a composição do sítio ativo, 

dividem-se em serina, aspartil, cisteína e metalopeptidases e, 3- quanto às relações 

evolutivas, onde são classificadas em famílias e subdivididas em classes, de acordo com a 
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convergência ou divergência de um ancestral comum. Baseando-se nesses critérios, as 

famílias de peptidases são denominadas com as letras S, C, A, M e U para os tipos serina, 

cisteína, aspartil, metalo e não conhecidas, quanto ao tipo de catálise realizada (BARRET; 

RAWLINGS; O’ BRIEN, 2001, RAO et al., 1998). 

 Joo et al. (2004) reportaram que a grande maioria das proteases disponíveis no 

mercado atualmente é derivada de bactérias do gênero Bacillus, no entanto, essas podem 

ser produzidas por uma grande variedade de outros microrganismos, incluindo fungos e 

leveduras, além de tecidos animais.  

A impossibilidade das proteases de plantas e animais atenderem à demanda 

mundial de enzimas tem levado a um interesse cada vez maior pelas proteases de origem 

microbiana. Os microrganismos representam uma excelente fonte de proteases devido a 

sua grande diversidade bioquímica e facilidade de manipulação genética. Proteínas são 

degradadas por microrganismos, que utilizam os produtos de degradação como nutrientes 

para o seu crescimento. A degradação é iniciada por proteinases (endopeptidases) 

secretadas pelos microrganismos, seguida de hidrólise posterior por peptidases 

(exopeptidases) em um sítio extra ou intracelular. Numerosas proteinases são produzidas 

por microrganismos distintos, dependendo da espécie, ou mesmo por diferentes cepas de 

uma mesma espécie. Proteinases diferentes também podem ser produzidas pela mesma 

cepa, variando as condições de cultura (UFRJ, s.d). 

 Quanto às aplicações industriais, as proteases perfazem mais de 65% do total do 

mercado mundial de enzimas e acredita-se que num futuro próximo haverá demanda em 

torno de 1,5 a 2,5 bilhões de dólares (TARI; GHENCKAL; TOKATLI, 2006). Podem ser 

empregadas na indústria da lavanderia, na formulação de detergentes (ANWAR; 

SALEEMUDDIN, 2000); no processamento de couro, para remoção de restos de pêlo ou 

facilitar a embebição com água (SHIMIZU et al., 2005, apud CHAUD; VAZ; FELIPE, 

2007); na indústria farmacêutica, para correção de síndromes de deficiência de enzimas 

líticas e em combinação com antibióticos, para tratamento de queimaduras e feridas (RAO 

et al., 1998); na produção de alimentos, principalmente na indústria de laticínios na 

produção de queijo (OHMIYA et al., 1979) e tenderização de carne (JOHNVESLY; 

NAIK, 2001); no tratamento de efluentes (SEIXAS et al., 2006); na recuperação de prata 

de filmes fotográficos (REDDY et al., 2008) e em pesquisas que visam elucidar o 

relacionamento entre a estrutura, função e síntese de peptídeos e sequenciamento de 

proteínas (RAO et al., 1998). 
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 2.3.1.1   Parâmetros que Interferem na Produção Microbiana de Proteases 

 

Proteases são geralmente sintetizadas durante a fase estacionária de crescimento do 

microrganismo e sua produção está regulada pela limitação de nutrientes no meio de 

cultivo, principalmente carbono e nitrogênio (GUPTA et al., 2002). Segundo Strauch e 

Hoch (1993), a síntese de proteases por diferentes espécies de Bacillus é constitutiva ou 

parcialmente constitutiva, sendo controlada por inúmeros mecanismos complexos inerentes 

ao estágio de transição entre a fase exponencial de crescimento e a fase estacionária. 

Segundo Gupta et al. (2002), a síntese de proteases por algumas espécies de 

Bacillus, tais como, Bacillus subtilis e Bacillus licheniformis, é frequentemente dependente 

do estágio de esporulação destas bactérias. Contudo, a produção máxima de protease 

durante a fase estacionária está também relacionada com a produção de biomassa durante a 

fase exponencial de crescimento. Portanto, é necessária a manipulação do meio de cultivo 

com o intuito de maximizar o crescimento e melhorar a produção de protease. Essa 

manipulação envolve um grande número de parâmetros fisiológicos com ênfase para: 

relação carbono/nitrogênio, natureza e a concentração dos substratos utilizados, incluindo 

estudos relativos ao sistema de controle de repressão e indução na produção de enzimas, 

pH, temperatura, período de incubação e efeito de cátions divalentes. Adicionalmente, 

Potumarthi, Subhakar e Jetty (2007) e Puri, Beg e Gupta (2002) constataram que agitação, 

aeração e concentração de inóculo também são parâmetros fundamentais na regulação de 

um processo fermentativo que visa avaliar crescimento microbiano e produção de enzimas. 

   

 A)  Composição do Meio de Cultivo 

 

A relação carbono/nitrogênio no meio de fermentação regula a produção de 

proteases e a variação desta razão pode ser alterada, sendo que seu aumento pode ser feito 

utilizando a alimentação contínua, a qual permite prolongar a fase estacionária da cultura. 

Segundo Gupta et al. (2002), este artifício, bem como as estratégias de purificação, 

dependem das propriedades da protease em questão. 

 Em estudo conduzido com Bacillus licheniformis RG1, Ramnani, Kumar e Gupta 

(2005) avaliaram o efeito da suplementação de 36 diferentes combinações de 

carbono/nitrogênio no meio de cultivo para a produção de protease alcalina. Os resultados 

mostraram que, dentre as combinações testadas, amido de milho/farinha de soja e amido de 
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batata/farelo de soja propiciaram os maiores valores de atividade enzimática (1350 e 1190 

U/mL, respectivamente), ao passo que lactose/água de maceração de milho resultou em 

aproximadamene 450 U/mL. 

 

 A.1 -  Fonte de Carbono 

 

 No que se refere à natureza dos substratos, Ferrero et al. (1996), trabalhando com 

Bacillus sp., constataram que caseína foi a melhor fonte de carbono para a produção de 

protease termoestável por esta bactéria. Segundo estes pesquisadores, a protease alcalina 

não é uma enzima constitutiva, visto que diferentes fontes de carbono e nitrogênio podem 

alterar sua produção.  

Segundo Adachi et al. (1991), caseína também pode ser utilizada como suplemento 

nas fermentações conduzidas com Bacillus licheniformis, tendo em vista seu alto valor 

nutricional e alta susceptibilidade à ação catalítica de todas as proteases conhecidas.  

Com o objetivo de verificar a influência de várias fontes de carbono sobre a 

produção de protease por uma cepa de Bacillus licheniformis isolada do solo na Arábia 

Saudita, Al-Shehri, Mostafa e Yasser (2004) evidenciaram aumento na produção dessa 

enzima quando o meio de fermentação foi formulado à base de farelo de soja quando 

comparado à caseína. 

Estudando a produção de protease alcalina termoestável por Bacillus sp. K30, 

Naidu e Devi (2005) constataram que farelo de trigo, farelo de arroz e caseína foram as 

fontes de carbono que permitiram a obtenção dos maiores valores de atividade enzimática, 

a saber: 81,1, 42,1 e 40,0 U/mL, respectivamente. Estes resultados sugerem que fontes 

naturais de baixo custo podem ser utilizadas como suplemento para produção de protease 

por bactérias do gênero Bacillus (YENG et al., 2000).  

Em estudo conduzido por Hadj-Ali et al. (2007), foi avaliado o efeito da adição de 

diferentes fontes de carbono, na concentração de 10g/L, sobre o crescimento e produção de 

protease por Bacillus licheniformis NH1. Os resultados mostraram que dentre as fontes de 

carbono testadas, a saber: caseína, maltose, glicose, amido, sacarose e lactose, a primeira 

foi àquela que possibilitou a maior obtenção de biomassa e a mais alta atividade de 

protease (1600 U/mL) após 24 h de fermentação a 37ºC. Adicionalmente, estes 

pesquisadores evidenciaram a não produção de protease quando se utilizou maltose, 

glicose e sacarose como fonte de carbono. 



21 
 

Dissertação de Mestrado 

 Mabrouk et al. (1999), trabalhando com Bacillus licheniformis ATCC 21415 para 

produção de protease, constataram atividade de 4503 e 4285 U/mL quando utilizaram 

lactose e frutose como fontes de carbono, respectivamente. Por outro lado, a 

suplementação do meio de cultivo com sacarose e maltose reduziu de 3 e 50 vezes, 

respectivamente, a atividade enzimática.  

Em trabalho desenvolvido por Oskouie et al. (2008), foi constatada alta atividade de 

protease (1600 U/mL) produzida por Bacillus clausii em meio constituído de 11 g/L de 

sacarose como fonte de carbono após 40 h de cultivo. 

Analisando a influência das condições de cultura de Bacillus sp. SMIA-2 sobre a 

produção de protease extracelular, Silva, Delatorre e Martins (2007) concluíram que 

quando o meio de cultivo foi constituído de amido e maltose suplementada com soro de 

leite houve aumento da secreção de protease. Adicionalmente, foi constatado que o 

aumento da concentração de maltose no meio de cultura até ao nível de 1% resultou em 

melhoria do crescimento bacteriano e da produção de protease. Segundo estes autores, 

lactose e sacarose não foram efetivas na produção dessa enzima. 

A máxima produção de protease por Bacillus sp. RKY3, cultivado em meio 

contendo 10 g/L de amido de milho como fonte de carbono, foi de 939 U/mL, 2,3 vezes 

maior do que àquela obtida em meio basal (REDDY et al., 2008). 

Em fermentação conduzida em reator tipo tanque agitado, foram estudadas várias 

concentrações de caseína, a saber: 20, 30, 40 e 50 g/L no meio de cultivo para a produção 

de protease por Bacillus licheniformis NCIM-2042. Os resultados mostraram redução da 

atividade enzimática quando foram utilizadas concentrações crescentes de caseína. 

Segundo Potumarthi, Subhakar e Jetty (2007), o aumento da concentração inicial de 

caseína ocasionou aumento da viscosidade do meio de fermentação, provocando redução 

do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio e, consequentemente, redução da 

produção de protease ao longo do processo fermentativo. 

Em estudo conduzido por Hadj-Ali et al. (2007), foi avaliado o efeito de diferentes 

concentrações de caseína, a saber: 0, 5, 7, 10, 15 e 20 g/L sobre o crescimento e produção 

de protease por Bacillus licheniformis NH1. Os resultados mostraram que caseína na 

concentração de 5g/L permitiu a obtenção de 2807 U/mL de atividade proteolítica, e que 

na ausência deste substrato, a atividade foi reduzida de aproximadamente 4 vezes. Por 

outro lado, o maior crescimento bacteriano foi verificado na presença de 20 g/L de caseína. 

Estes resultados sugerem que nem sempre a condição de crescimento celular ótima 
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coincide com a condição ideal para a síntese de enzimas por parte do microrganismo em 

questão. 

Segundo relatos da literatura, o excesso de glicose ou outra fonte de carbono 

facilmente fermentescível reprime a produção de determinados tipos de proteases por 

diferentes espécies de microrganismos, principalmente àqueles pertencentes ao gênero 

Bacillus (KOLE; DRAPER; GERSON, 1988, PATEL; DODIA; SINGH, 2005). Alguns 

destes pesquisadores relataram que o aumento da concentração de glicose de 0,5 para 2% 

resultou em redução da produção de protease por Bacillus pseudofirmus de 140 para 4 

U/mL. Resultados similares também foram obtidos por Frankena et al. (1986), Frankena, 

Verseveld e Stouthamer (1985), Hanlon, Hodges e Russel (1982), os quais trabalharam 

com diferentes cepas de Bacillus licheniformis para a produção de protease. 

Patel, Dodia e Singh (2005) constataram que a produção de protease por Bacillus 

sp. depende da disponibilidade de carbono e nitrogênio iniciais no meio de cultura, 

evidenciando máximo efeito no crescimento celular com a combinação de peptona e 

extrato de levedura, enquanto a atividade ótima da enzima foi obtida na presença de casa 

aminoácidos, peptona e extrato de levedura. Ainda neste estudo, os pesquisadores 

reportaram que altas concentrações de glicose também podem inibir o crescimento 

microbiano e a produção de protease. 

 

A.2 -  Fonte de Nitrogênio 

 

Com relação à fonte de nitrogênio, estudos realizados por Al-Shehri, Mostafa e 

Yasser (2004), revelaram que a produção de protease em meios contendo nitrogênio 

orgânico foi maior do que em meios suplementados com nitrogênio inorgânico. Resultados 

similares foram obtidos por Hadj-Ali et al. (2007), os quais testaram extrato de levedura, 

peptona, sulfato de amônio e uréia como fonte de nitrogênio para produção de protease por 

Bacillus licheniformis NH1. Os autores constataram atividade enzimática de 1665 U/mL 

quando utilizaram extrato de levedura e, 342 e 483 U/mL quando o meio de cultivo foi 

suplementado com sulfato de amônio e uréia, respectivamente. Adicionalmente, foi 

evidenciado aumento da biomassa bacteriana na presença de extrato de levedura quando 

comparado com outras fontes de nitrogênio. 

Segundo Patel, Dodia e Singh (2005), a presença de nitrogênio orgânico, caseína e 

casa aminoácidos induz a produção de proteases extracelulares, no entanto, pode haver a 
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ocorrência de fenômenos de repressão do crescimento e produção enzimática quando a 

fonte de nitrogênio utilizada é inorgânica. 

Segundo Hadj-Ali et al. (2007), concentrações de 2 a 4 g/L de extrato de levedura 

são eficientes no aumento da síntese de protease por Bacillus licheniformis NH1 e na 

produção de biomassa comparativamente ao meio de cultivo na ausência dessa fonte de 

nitrogênio.  

Trabalhando com Bacillus sp. termofílico, Nascimento e Martins (2004) 

constataram que esta bactéria cresceu melhor em meio rico em extrato de carne, porém, a 

atividade enzimática máxima foi obtida na presença de nitrato de amônio como fonte de 

nitrogênio. Resultados similares foram obtidos por Banerjee et al. (1999), em estudo 

conduzido com Bacillus brevis.  

Contrariando estes resultados, Naidu e Devi (2005) obtiveram maior atividade de 

protease quando foram utilizados extrato de carne, extrato de levedura e peptona como 

fonte de nitrogênio para Bacillus sp. K30. Segundo Aleksieva et al. (1981) e Phadatare, 

Deshpande e Srinivasan (1993), fontes de nitrogênio orgânico são melhores para o 

crescimento e produção de enzimas por alguns microrganismos, embora outros 

microrganismos apresentem maior produção enzimática quando em meio de cultivo rico 

em nitrogênio inorgânico (SINHA; SATYANARAYANA, 1991). 

 

A.3 -  Fonte de Minerais 

 

No que se refere à fonte de sais minerais, Mabrouk et al. (1999) constataram que a 

suplementação do meio de cultivo com cloreto de zinco reduziu a atividade de protease 

produzida por Bacillus licheniformis ATCC 21415. Por outro lado, a adição de cloreto de 

cálcio (0,07%) aumentou em 27% a atividade enzimática quando comparado ao grupo 

controle. Segundo Manachini et al. (1988), apud Mabrouk et al. (1999), esse aumento se 

deve ao efeito estabilizante exercido pelo íon Ca+2 sobre a protease alcalina. 

Patel, Dodia e Singh (2005) avaliaram o efeito da adição de diferentes 

concentrações de cloreto de sódio sobre o crescimento e produção de protease alcalina por 

Bacillus sp. haloalcalófilo. Os resultados mostraram que esse sal nas concentrações de 10, 

15 e 20% resultaram em 186, 172 e 158 U/mL de atividade enzimática. Por outro lado, a 

atividade de protease foi significantemente reduzida na presença de 5% de cloreto de sódio 

e totalmente suprimida na ausência do mesmo. Segundo os autores, a presença de cloreto 
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de sódio no meio de cultivo é essencial para a produção de protease pelo microrganismo 

em questão. Com relação ao crescimento microbiano, este se apresentou similar à produção 

de protease, no entanto, não foi completamente suprimido na ausência desse sal. 

Manachini e Fortina (1998) isolaram uma variedade de Bacillus licheniformis 

halotolerante de sedimentos marinhos com capacidade para produzir protease com alta 

atividade durante a fase estacionária de crescimento. Estes autores utilizaram água do mar 

no meio de fermentação e verificaram aumento da atividade enzimática em 150%, 

mostrando particularidades em variedades específicas da bactéria. 

Hadj-Ali et al. (2007), avaliando o efeito da adição de diferentes sais ao meio de 

fermentação, constataram que cloreto de potássio foi o único a promover melhoria da 

síntese de protease por Bacillus licheniformis NH1. Após serem testadas diferentes 

concentrações desse sal, os autores evidenciaram que 1,5 a 2,5 g/L de cloreto de potássio 

propiciou aumento de aproximadamente 1,3 vezes no valor da atividade enzimática. No 

tocante ao crescimento microbiano, esse não foi afetado pela presença do sal no meio de 

cultivo, uma vez que a produção de biomassa foi praticamente à mesma daquela obtida na 

ausência de cloreto de potássio. 

  

B)  Temperatura 

 

De acordo com Banerjee et al. (1999), Çalik et al. (2002), Joo et al. (2003), 

Mabrouk et al. (1999), Potumarthi, Subhakar e Jetty (2007), Puri, Khalil e Gupta (2002), a 

maioria das espécies do gênero Bacillus, incluindo cepas de Bacillus licheniformis, 

apresenta crescimento e produção de enzimas quando cultivadas em temperaturas que 

variam entre 30 e 37ºC. No entanto, segundo Naidu e Devi (2005), este parâmetro pode 

variar em função de particularidades apresentadas pela cepa em estudo, como no caso de 

uma cepa de Bacillus sp. isolada de solo coletado de uma indústria de detergentes e 

caracterizada como produtora de uma protease alcalina termoestável a 50ºC. 

Adicionalmente, Doddapaneni et al. (2008) conduziram fermentações com uma cepa de 

Bacillus cereus isolada de terreno de abatedouro de animais para a produção de protease na 

temperatura de 20ºC. 

Com relação à espécie Bacillus licheniformis, Hameed et al. (1996) constataram 

que 36ºC é a temperatura ótima para crescimento e produção de proteases, sendo que este 
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parâmetro pode sofrer variações em função de particularidades apresentadas por algumas 

cepas dessa espécie. 

Genckal e Tari (2006) avaliaram o efeito de diferentes temperaturas, a saber: 30, 

37, 45 e 55ºC sobre o crescimento e produção de protease por três cepas de Bacillus sp. 

isolados de solo na Turquia durante 96 h de cultivo. Os resultados mostraram que as 

respectivas espécies cresceram bem nas temperaturas de 30, 37 e 45ºC, no entanto, nenhum 

crescimento foi observado a 55ºC. No tocante à produção enzimática, esta se manteve 

praticamente inalterada quando os ensaios foram realizados a 30, 37 e 45ºC com Bacillus 

sp. I18 (aproximadamente 130 U/mL), enquanto que Bacillus sp. L18 e L21 produziram 

221 e 216 U/mL de atividade proteolítica quando a temperatura de incubação foi de 37ºC. 

Adicionalmente, nenhuma atividade de protease foi evidenciada a 55ºC, sugerindo que essa 

tenha sofrido desnaturação e/ou degradação pelo efeito do calor. 

Al-Shehri, Mostafa e Yasser (2004), em estudo conduzido com Bacillus 

licheniformis, evidenciaram uma relação positiva entre produção de protease e incubação a 

temperaturas superiores a 50ºC, e constataram que a temperatura ótima de atividade 

proteolítica foi de 55ºC e a enzima se manteve estável entre 60 e 65ºC durante 1 h de 

incubação. 

Em pesquisas realizadas com Bacillus licheniformis MIR 29, Ferrero et al. (1996) 

obtiveram melhores resultados em termos de atividade de protease a 60ºC. Resultado 

similar foi obtido por Doddapaneni et al. (2008) trabalhando com Bacillus cereus. Nesta 

pesquisa também foi constatado que a enzima se manteve estável entre 40 e 70ºC e reteve 

mais de 85% e 92% da atividade original quando incubada por 1 h nas respectivas 

temperaturas. Adicionalmente, a protease produzida por Bacillus licheniformis RG1 se 

manteve estável entre 40 e 80ºC e reteve 80% da atividade original depois de incubada por 

1 h a 70ºC (RAMNANI; KUMAR; GUPTA, 2005). 

Patel e Singh (2005), estudando a produção de protease por Bacillus sp., afirmaram 

que a temperatura de 37ºC é ideal para o crescimento microbiano e produção de protease. 

Este resultado corrobora com àquele obtido por Patel, Dodia e Singh (2005), os quais 

obtiveram produção máxima dessa enzima (410 U/mL) durante o início da fase 

estacionária, quando Bacillus sp. haloalcalófilo foi incubado nessa mesma temperatura. 

Visando a determinação da temperatura ótima de produção de protease por Bacillus 

licheniformis ATCC 21415, Mabrouk et al. (1999) conduziram fermentações a 37, 45 e 

55ºC. Os resultados se mostraram satisfatórios quando a respectiva cepa foi crescida à 
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37ºC, sendo obtido 3000 U/mL de atividade após 120 h de cultivo. Por outro lado, quando 

o ensaio foi conduzido à 45ºC houve perda de mais de 40% da atividade em relação à 

temperatura anterior, sendo que à 55ºC a atividade proteolítica não excedeu 110 U/mL. 

Potumarthi, Subhakar e Jetty (2007), estudaram o efeito de diferentes temperaturas 

(25-45ºC) e constataram ser de 35 ?  2ºC a temperatura ótima para produção de protease 

por Bacillus licheniformis NCMI-2042. 

Em outro estudo, Silva, Delatorre e Martins (2007) evidenciaram crescimento e 

atividade de protease máxima quando Bacillus sp. foi cultivado a 50ºC durante 16 h. Na 

temperatura de 55ºC, a atividade proteolítica foi aproximadamente 3 vezes menor, 

enquanto que nas temperaturas de 42 e 45ºC, essa redução foi de apenas 1,6 e 1,5 vezes 

menor. 

Em estudo conduzido por Bhaskar et al. (2007), reportou-se que a temperatura 

ótima para crescimento e produção de protease por Bacillus proteolyticus CFR 3001 

isolado de água residual de processamento de peixe era de 37ºC. Em outro estudo, Pérez et 

al. (2007), trabalhando com Bacillus licheniformis E-44 isolado a partir de cama de frango, 

reportou ser de 40ºC a temperatura ideal para crescimento e produção de protease. 

Em fermentação conduzida à 50ºC, Nascimento e Martins (2007) evidenciaram que 

a temperatura ótima de atuação de protease produzida por Bacillus sp. SMIA-2 foi de 

60ºC. Adicionalmente, a enzima se manteve estável por 2 h à 30ºC, enquanto que a 40 e 

80ºC, 14 e 94% da atividade original foram perdidas, respectivamente. 

Bacillus licheniformis RP1 isolado de água poluída na Tunísia foi caracterizada 

como uma cepa promissora para a produção de protease extracelular. O cultivo foi 

conduzido a 37ºC e a atividade ótima da enzima esteve em torno de 65-70ºC, sendo que 

acima dessa temperatura, a atividade foi reduzida abruptamente. Com relação à 

estabilidade, essa se manteve bem entre 50 e 55ºC, perdendo apenas 12,7 e 18,6% da 

atividade original nas respectivas temperaturas de incubação (SELLAMI-KAMOUN et al., 

2008). Resultados similares foram obtidos em fermentação conduzida com Bacillus 

licheniformis NH1 à 37ºC para produção de protease. Os ensaios enzimáticos mostraram 

atividade ótima da enzima em torno de 65-70ºC, sendo que acima desse valor a atividade 

foi reduzida significativamente (HADJ-ALI et al., 2007). 

Manachini e Fortina (1998), estudando o comportamento de Bacillus licheniformis 

halotolerante isolado de sedimentos marinhos, constataram que a protease sintetizada por 

esta espécie apresentou atividade ótima a 70ºC. Ainda com relação à temperatura, Silva, 
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Delatorre e Martins (2007), estudando a produção de protease por Bacillus sp., 

evidenciaram que a atividade ótima dessa enzima ocorreu a 70ºC e a maior estabilidade da 

mesma foi observada a 60ºC, sendo que a enzima manteve 80% de sua atividade original 

após 2 h de incubação nessa temperatura. Adicionalmente, a atividade de protease foi 

mantida apenas por 15 minutos a 70ºC. 

 

C)  pH 

 

Assim como a temperatura, a variação do pH também exerce grande influência no 

crescimento microbiano, produção e atividade enzimática. Segundo Zeikus (1979), apud 

Naidu e Devi (2005), a maioria das espécies de Bacillus cresce bem numa faixa de pH 

entre 6,0 e 9,0, sendo que a produção de protease é otimizada se a fermentação for 

conduzida em pH variando entre 9,0 e 13,0. Estes mesmos pesquisadores, trabalhando com 

Bacillus sp. K-30, conduziram fermentações em diferentes valores de pH (5,0, 7,0, 9,0, 

11,0 e 12,0) e constataram que a máxima produção de protease aconteceu em pH 9,0. 

Resultados similares foram obtidos por Patel, Dodia e Singh (2005), estudando o 

crescimento e produção de protease por Bacillus sp. Os ensaios foram realizados em 

diferentes valores de pH, a saber: 7,0, 8,0, 9,0 e 10,0, sendo que a bactéria cresceu bem em 

pH 7,0, 8,0 e 9,0, e atingiu um máximo de crescimento em pH 8,0. Em pH 8,0 e 9,0 o 

crescimento foi equiparável, porém, este se reduziu bastante em pH 7,0. Com relação à 

produção de protease, essa aumentou com o aumento do pH do meio de fermentação, 

sendo 9,0 o pH ótimo, no qual foi obtido 185 U/mL de atividade proteolítica. 

Em estudo com Bacillus sp. SMIA-2, Silva, Delatorre e Martins (2007) constataram 

maior crescimento bacteriano em fermentação conduzida em pH 9,5. Por outro lado, a 

maior produção de protease se deu em valores de pH situados entre 7,5 e 8,5, sendo 

máxima em pH 8,5. 

Fermentações conduzidas por 96 h em diferentes valores de pH mostraram que 

Bacillus sp. L18 e L21 apresentaram um ótimo de crescimento em pH 9,0 e 10,0, 

respectivamente, e um ótimo de produção de protease em pH 10,0, para as duas cepas. No 

entanto, o pH ótimo de atividade proteolítica se deu em pH 11,0, sugerindo que nem 

sempre o pH ótimo para crescimento coincide com o ótimo de atividade (GENCKAL; 

TARI, 2006). 
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Pesquisas conduzidas com Bacillus proteolyticus CFR 3001 evidenciaram máximo 

crescimento bacteriano e produção de protease em pH 9,0 durante a fase estacionária. A 

produção de biomassa se manteve constante até pH 12,0 e a síntese enzimática foi reduzida 

abruptamente em valores de pH superiores a 9,0 (BHASKAR et al., 2007). 

Ferrero et al. (1996), estudando a produção de protease alcalina por Bacillus 

licheniformis MIR 29, reportaram maior crescimento e produção enzimática em pH acima 

de 9,0, o que também foi observado por Manachini e Fortina (1998) com Bacillus 

licheniformis halotolerante isolado de sedimentos marinhos. 

Em estudos conduzidos por Al-Shehri, Mostafa e Yasser (2004), os quais 

analisaram propriedades de proteases produzidas por Bacillus licheniformis isolado na 

Arábia Saudita, foi evidenciado que a produção dessas enzimas foi particularmente 

sensível ao pH ácido, sendo máxima em condições de pH inicial alcalino, mais 

especificamente em pH 8,0, quando se obteve 255 U/mL de atividade proteolítica. 

Adicionalmente, foi verificada redução gradual da produção enzimática em 81,6% do valor 

máximo quando a fermentação foi realizada em pH inicial 11,0. No que se refere à 

caracterização da protease obtida, essa apresentou atividade máxima quando incubada em 

pH 9,0 e perdeu 55% da atividade original em pH 6,0 e mais de 71% quando incubada em 

pH 12,0.  

Sayem, Alam e Hoq (2006), analisando o efeito de diferentes valores de pH na 

fermentação de Bacillus licheniformis MZK-03, constataram que o pH ótimo para 

produção de protease se deu em pH 8,5, porém, em estudo conduzido com outra cepa de 

Bacillus licheniformis, o pH ideal foi 8,0. Em trabalho conduzido por Pérez et al. (2007), 

Bacillus licheniformis E-44 foi capaz de produzir protease com capacidade de lisar parede 

celular de Saccharomyces cerevisiae em condições de pH ligeiramente alcalino (7,4). 

Patel e Singh (2005) observaram crescimento de Bacillus sp. em pH situado entre 

7,0 e 9,0, sendo ótimo em pH 8,0. Esse crescimento foi equiparável em pH 8,0 e 9,0, no 

entanto, foi reduzida significativamente em pH 7,0. Com relação à produção de protease, 

essa aumentou de maneira gradual com o aumento do pH e atingiu o valor máximo em pH 

9,0. 

A influência das condições de pH sobre a regulação metabólica na produção de 

protease serina alcalina por Bacillus licheniformis foi avaliada em estudo conduzido por 

Çalik et al. (2002). Estes pesquisadores investigaram uma faixa de pH entre 7,0 e 7,5, e 

reportaram uma dependência significativa do pH para o consumo de glicose, o qual foi 
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ótimo em pH 7,5 durante a primeira fase de crescimento (0-20 h). Por outro lado, o 

decréscimo do pH para 7,25 favoreceu a produção de protease na fase estacionária, 

enquanto que em pH 7,0 foi constatada uma produção ótima de biomassa nessa mesma 

fase. Segundo Çalik et al. (2002), o pH inicial ótimo para a produção de protease deveria 

estar entre 7,0 e 7,25, uma vez que o aumento da concentração de biomassa bacteriana gera 

aumento da produção dessa enzima na fase estacionária. 

Hadj-Ali et al. (2007) reportaram, em estudo conduzido com Bacillus licheniformis 

NH1, que o pH ótimo de atividade de protease se situava entre 10,0 e 11,0, sendo que 

acima desse valor de pH a atividade foi reduzida abruptamente. Nesse mesmo estudo, foi 

constatado que a enzima se manteve ativa e estável em valores de pH entre 7,0 e 12,0 

quando incubada por 1 e 24 h a 23ºC na presença de caseína como substrato. 

Resultados similares foram obtidos por Ramnani, Kumar e Gupta (2005) e Sellami-

Kamoun et al. (2008), em trabalhos conduzidos com proteases produzidas por duas cepas 

de Bacillus licheniformis, as quais também apresentaram pH ótimo entre 10,0 e 11,0. 

Adicionalmente, nesse último estudo a enzima manteve 100% de sua atividade original 

entre pH 8,0 e 10,0 e, 96 e 72% em pH 11,0 e 12,0, respectivamente. 

Trabalhando com protease produzida por Bacillus circulans, Jaswal e Kocher 

(2007) reportaram que o pH ótimo para atividade dessa enzima foi 9,0. Segundo Kazan et 

al. (2005), grande parte das proteases alcalinas sintetizadas por bactérias do gênero 

Bacillus apresenta pH ótimo situado entre 8,0 e 11,0. 

Protease produzida por Bacillus cereus foi caracterizada por Doddapaneni et al. 

(2008), sendo o pH ótimo de atividade igual a 10,0. Por outro lado, protease obtida por 

fermentação em estado sólido apresentou pH ótimo entre 8,0 e 9,0, permanecendo ativa 

entre 5,0 e 12,0 (MUKHERJEE; ADHIKARI; RAI, 2008). 

Resultados obtidos por Patel et al. (2006) trabalhando com Bacillus sp., revelaram 

que a protease sintetizada por esta bactéria se manteve estável por mais de 30 minutos em 

pH 9,0 e 10,0, enquanto que em pH 7,0 a enzima reteve aproximadamente 60% da 

atividade original durante o mesmo período de incubação. Diferentemente, protease 

produzida por Bacillus subtilis NCIM 2713 apresentou estabilidade quando incubada por 3 

h a 37ºC em valores de pH entre 6,5 e 9,0 (MANE; BAPAT, 2001). 

Nascimento e Martins (2004) reportaram que protease produzida por Bacillus sp. 

SMIA-2 apresentou pH ótimo de atividade em torno de 8,0. Após incubação da enzima por 

24 h em pH 5,5, 8,0 e 9,0, foi observado um decréscimo de 51, 18 e 66% de sua atividade 
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original, respectivamente. Segundo Sookkheo et al. (2000), três proteases produzidas por 

Bacilllus stearothermophilus TLS33 apresentaram pH ótimo de atividade em 8,5, 7,5 e 7,0. 

 

D)  Agitação e Aeração 

 

Durante a fermentação, a velocidade de aeração indiretamente indica o nível de 

oxigênio dissolvido no meio de cultivo. Diferentes níveis de oxigênio dissolvido podem ser 

obtidos, a saber: pela variação da velocidade de aeração, variação da velocidade de 

agitação do impelidor e pelo uso de mistura gasosa contendo oxigênio e nitrogênio numa 

concentração adequada. A variação da velocidade de agitação também influencia a 

extensão da mistura e a disponibilidade de nutrientes no meio de cultivo, seja a 

fermentação realizada em reator ou em frascos agitados (KUMAR; TAKAGI, 1999). 

Segundo trabalhos citados na literatura pertinente, a maioria das espécies de 

Bacillus requer velocidades de agitação entre 180 e 220 rpm para uma produção ideal de 

proteases extracelulares (BANERJEE et al., 1999, GUPTA; BEG; LORENZ, 2002, JOO et 

al., 2002, LIU; TZENG, 1998). No tocante à aeração, indiretamente medida pela relação 

volume de meio/volume de frasco, a maioria das fermentações realizadas em frascos 

agitados que visam a produção de proteases por espécies de Bacillus são conduzidas na 

relação de 1:5 e 1:10 (HADJ-ALI et al., 2007, MABROUK et al., 1999, NASCIMENTO; 

MARTINS, 2004, SOUISSI et al., 2008). 

Em trabalhos realizados por Potumarthi, Subhakar e Jetty (2007) visando à 

otimização da produção de protease por Bacillus licheniformis NCIM-2042 foram testadas 

diferentes combinações para velocidade de agitação e aeração, a saber: 200, 300 e 400 rpm 

e 1, 2 e 3 vvm. As fermentações foram conduzidas em batelada em fermentador tipo 

tanque agitado (modelo “B-Braun Biostat”), com volume útil de 1,0 litro, e os resultados 

evidenciaram que a maior produção enzimática aconteceu após 72 h de cultivo quando foi 

utilizado velocidade de agitação de 200 rpm e aeração de 3 vvm. 

Mabrouk et al. (1999), estudando a produção de protease por Bacillus licheniformis 

ATCC 21415, constataram que a elevação da velocidade de agitação de 250 para 400 rpm 

teve forte influência sobre a produção enzimática, culminando com o aumento da atividade 

proteolítica de 20380 para 29550 U/mL. Segundo Bae e Lee (1988), apud Mabrouk et al. 

(1999), a maior produção de proteases por bactérias alcalofílicas foi obtida utilizando-se 

velocidade de agitação de 450 rpm. 
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Em outras pesquisas conduzidas com cepas específicas de Bacillus licheniformis, 

Hadj-Ali et al. (2007), Pérez et al. (2007), Sellami-Kamoun et al. (2008) e Souissi et al. 

(2008) verificaram ótima produção de protease utilizando velocidade de agitação de 200 

rpm. Por outro lado, Al-Shehri, Mostafa e Yasser (2004) evidenciaram boa produção de 

protease em fermentação conduzida com velocidade de agitação de 100 rpm. 

Fujiwara e Yamamoto (1987), apud Kumar e Takagi (1999), reportaram aumento 

da produção de protease quando Bacillus sp. B21-2 foi crescido sob velocidade de agitação 

de 600 rpm e aeração de 0,5 vvm.  

Em estudos conduzidos com o objetivo de verificar o efeito de diferentes 

velocidades de agitação (100, 180, 250 e 325 rpm) sobre o crescimento e produção de 

protease por duas cepas de Bacillus sp., Genckal e Tari (2006) constataram aumento da 

produção de biomassa quando se utilizou 325 rpm de agitação. Estes resultados puderam 

ser justificados em função da maior taxa de transferência de oxigênio e nutrientes para essa 

velocidade de agitação, já que os cultivos foram realizados na mesma relação volume de 

meio/volume de frasco. No que se refere à síntese de protease, a velocidade de agitação 

ideal foi de 180 rpm para ambas as cepas de Bacillus estudadas, sendo produzidas, 

aproximadamente, em média, 219 U/mL de atividade proteolítica após 96 h de incubação. 

Ficou evidente neste trabalho que as cepas de Bacillus estudadas não requerem altas 

velocidades de agitação para a produção de proteases, provavelmente em função da 

pequena necessidade de oxigênio para tanto. 

Resultados similares foram obtidos por Bhaskar et al. (2007) e Patel, Dodia e Singh 

(2005), os quais trabalhando com Bacillus proteolyticus CFR 3001 e Bacillus 

pseudofirmus, respectivamente, obtiveram máxima produção de protease quando 

conduziram a fermentação em frascos Erlenmeyer contendo 100 mL de meio sob 

velocidade de agitação de 100 rpm.  

Em estudos conduzidos com Bacillus cereus, Bacillus sp. termofílico e Bacillus sp. 

SMIA-2 foram obtidos bons resultados em termos de produção de protease a 150 rpm de 

agitação quando estas cepas foram cultivadas em frascos Erlenmeyer  (DODDAPANENI 

et al., 2008, NASCIMENTO; MARTINS, 2004, PATEL; DODIA; SINGH, 2005, SILVA; 

DELATORRE; MARTINS, 2007).  
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E)  Tempo de Incubação 

 

O tempo de incubação, assim como a agitação e aeração, exerce efeito significativo 

sobre o crescimento e produção de proteases por diferentes espécies de Bacillus. Segundo 

Puri, Beg e Gupta (2002), o tempo de incubação ótimo para crescimento e produção 

enzimática é bastante variável entre as espécies desse gênero, sendo dependente do tipo e 

concentração dos nutrientes empregados na formulação do meio de cultivo, bem como da 

densidade do inóculo. 

Estudando a produção de protease por Bacillus sp. termofílico, Nascimento e 

Martins (2004) evidenciaram rápida produção de biomassa bacteriana desde o início do 

processo fermentativo quando foi utilizado citrato trissódico como fonte de carbono. A 

produção enzimática teve início a partir de 5 h de fermentação e alcançou seu valor 

máximo (1,93 U/mg de proteína) após 9 h. Segundo Ward (1985), apud Nascimento e 

Martins (2004), a maior produção de protease acontece durante o final da fase exponencial 

de crescimento. 

Trabalhando com Bacillus pseudofirmus, Patel, Dodia e Singh (2005) constataram 

crescimento lento durante as primeiras 10 h de cultivo, seguido de uma rápida produção de 

biomassa até 40 h (evidenciada no fim da fase exponencial), na qual se observou o valor 

máximo. A produção de protease se apresentou associada ao crescimento, visto que essa 

teve início justamente com o início da fase de crescimento celular e se prolongou durante 

toda a fase exponencial, atingindo seu valor máximo (325 U/mL) nas primeiras horas da 

fase estacionária. 

Contrariando estes resultados, Oskouie et al. (2008), trabalhando com Bacillus 

clausii, evidenciaram rápido crescimento celular durante as dezesseis primeiras horas de 

cultivo, o qual entrou em fase estacionária a partir deste instante. Com relação à síntese de 

protease, essa teve início após 10 h de fermentação e atingiu ser valor máximo (1600 

U/mL) após 40 h. É interessante notar que com 10 h de incubação, a biomassa bacteriana 

atingiu quase o seu valor máximo, ao passo que a produção de protease apenas se iniciava. 

Segundo os autores, estes resultados sugerem que a produção dessa enzima por Bacillus 

clausii não está associada ao crescimento. 

Utilizando maltose como substrato, suplementado com proteína de soro e água de 

maceração de milho para a produção de protease por Bacillus sp. SMIA-2, Silva, Delatorre 

e Martins (2007) reportaram síntese enzimática a partir de 2 h de incubação, sendo seu 
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valor máximo (42 U/mg de proteína) obtido após 14 h de fermentação no início da fase 

estacionária de crescimento. 

O máximo crescimento celular, bem como a máxima produção de protease, foi 

constatado após 48 e 24 h de fermentação, respectivamente, quando se utilizou grama 

Imperata cylindrica e casca de batata como substrato para crescimento de Bacillus subtilis 

DM-04. A partir de 24 h de cultivo, observou-se um declínio da síntese de protease até 96 

h, seguido novamente por um aumento que se estendeu até o final do processo 

fermentativo (120 h)(MUKHERJEE; ADHIKARI; RAI, 2008). Segundo Uyar e Baysal 

(2004), o declínio na produção enzimática após 24 h de cultivo pode ser devido à lenta 

desnaturação e/ou decomposição da própria enzima. 

Resultados similares foram obtidos por Reddy et al. (2008), os quais obtiveram 

máxima produção de protease por Bacillus sp. RKY3 após 24 h de cultivo. 

A influência do tempo de incubação também foi investigada por Genckal e Tari 

(2006) trabalhando com Bacillus sp. I18, L18 e L21. Nesta pesquisa, foi constatado 

produção máxima de protease após 96 h de cultivo para as três cepas estudadas. Segundo 

relatos da literatura, uma faixa ampla (24-120 h) é ideal para produção enzimática por 

diferentes espécies de Bacillus (CHU; LEE, 1992, apud GENCKAL; TARI, 2006, 

MABROUK et al., 1999, BEG; GUPTA, 2003). Resultados similares foram obtidos por 

Naidu e Devi (2005) e Bhaskar et al. (2007), os quais obtiveram máxima produção de 

protease com 96 h de incubação, trabalhando com Bacillus sp. K-30 e Bacillus 

proteolyticus CFR 3001, respectivamente.    

A importância do tempo de incubação sobre a produção enzimática também foi 

reportado por Pérez et al. (2007). Estes pesquisadores encontram máxima síntese de 

protease por Bacillus licheniformis E-44 após decorridos 20 h de cultivo, enquanto que 

Hadj-Ali et al. (2007), trabalhando com Bacillus licheniformis NH1, evidenciaram ótima 

produção dessa enzima quando incubada por um período de 24 h. 

Por outro lado, Al-Shehri, Mostafa e Yasser (2004) e Potumarthi, Subhakar e Jetty 

(2007) encontraram resultados distintos com relação ao período ótimo de incubação para 

produção de protease por duas cepas de Bacillus licheniformis, 36 e 72 h respectivamente. 

Os autores observaram ainda que o crescimento celular estava associado à síntese de 

protease, uma vez que esta produção se estendeu desde o início da fase exponencial (12 h - 

(32 U/mL), até o último estágio dessa fase (36 h - 221 U/mL). 
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F)  Nível de Inóculo 

 

Em trabalho recente desenvolvido por Mukherjee, Adhikari e Rai (2008), ficou 

constatado que a densidade de inóculo afeta sobremaneira a síntese de proteases por 

diferentes espécies de Bacillus. Estes autores testaram várias concentrações de inóculo, a 

saber: 10, 20, 40, 60 e 80% e evidenciaram aumento da produção de protease até o nível de 

40%, no qual atingiu o valor máximo. Segundo os autores, o aumento da concentração de 

inóculo para níveis superiores a 40% ocasionou ligeira redução da síntese de protease por 

Bacillus subtilis DM-04 possivelmente em função da exaustão de nutrientes no meio de 

fermentação. 

Em outro estudo, Uyar e Baysal (2004) constataram que 20 e 25%  de inóculo são 

necessários para produção de protease por Bacillus sp. quando crescido em farelo de soja e 

casca de lentilha como substrato, respectivamente.  

Adicionalmente, Genckal e Tari (2006) avaliaram o efeito de diferentes 

concentrações de inóculo (1,0, 2,5, 5,0 e 10,0%) sobre o crescimento e produção de 

protease por três cepas diferentes de Bacillus sp. A cepa I18 apresentou redução do 

crescimento para níveis inferiores a 5% de inóculo, enquanto que 10% de inóculo resultou 

em aumento da biomassa de Bacillus sp. I18 e Bacillus sp. L21. Com relação à cepa L18, o 

nível de inóculo não se mostrou significativo sobre o crescimento celular, haja vista que a 

concentração de biomassa se manteve praticamente inalterada, independentemente da 

concentração de inóculo utilizada no cultivo. No tocante à síntese de protease, as três cepas 

apresentaram aumento da produção dessa enzima quando foram inoculadas ao nível de 5%. 

Estes resultados evidenciaram que a concentração de inóculo influencia sobremaneira e de 

modo diferente o crescimento celular e a produção de proteases, dependendo das 

características das cepas estudadas. 

Reddy et al. (2008), estudando a produção de protease por Bacillus sp. RKY3 em 

meio rico em amido de milho, evidenciaram produção de 939 U/mL de atividade 

proteolítica quando o inóculo foi utilizado ao nível de 3%, e apenas 417 U/mL quando 2% 

de células foram inoculadas. 

Segundo Mabrouk et al. (1999) e Kanekar et al. (2002), concentrações de inóculo 

em torno de 2 e 5% são ideais para síntese de proteases por diferentes espécies de Bacillus. 

Estes níveis estão de acordo com os resultados obtidos por Al-Shehri, Mostafa e Yasser 
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(2004), os quais trabalhando como uma cepa de Bacillus licheniformis isolada de solo na 

Arábia Saudita, obtiveram ótima produção de protease (221 U/mL) com 2% de inóculo. 

 

2.3.2  Glucanases 

 

As ß-1,3-glucanases (E.C. 3.2.1.39)[(1? 3)-ß-D-glucana glucanohidrolases], 

também denominadas de glucana-endo-1,3-ß-D-glicosidases, catalisam a reação de 

hidrólise das ligações ß-D-glicosídicas da ß-1,3-glucana (FLEURI; SATO, 2005). Por 

outro lado, ß-1,6-glucanases (E.C. 3.2.1.75)[( 1? 6)-ß-D-glucana glucanohidrolases] são 

enzimas que catalisam a reação de hidrólise das ligações ß-D-glicosídicas da ß-1,6-glucana 

(PITSON et al., 1996). Essas polissacaridases são isoladas de várias fontes, incluindo 

plantas superiores, bactérias, fungos e até mesmo de ovos de ouriço do mar (MIYANISHI 

et al., 2003). 

 Notário, Villa e Villanueva (1976), apud Giese, Barbosa e Silva (2003), reportaram 

que ß-glucanases são proteínas ácidas, carregadas negativamente. A composição em 

aminoácidos revelou alta porcentagem de glicina, além de alanina em grandes proporções. 

 Segundo Manners et al. (1973), as ß-1,3-glucanases são específicas para substratos 

contendo seqüências lineares de três ou mais unidades de glicose unidas por ligações 

glicosídicas do tipo ß-(1? 3) contendo uma extremidade terminal não-redutora. No 

entanto, um grau de substituição moderado de resíduos de glicose pode ser tolerado, de 

modo que essas polissacaridases possam atuar sobre (1? 3)(1? 6)-ß-glucanas, por 

exemplo. Dentre estes substratos podemos citar: laminarina, “paramylona” e “pachymana” 

(FLEURI; SATO, 2005), escleroglucana (JAYUS; McDOUGALL; SEVIOUR, 2002) e 

pustulana (RAPP, 1989, apud GIESE; BARBOSA; SILVA, 2003). 

 Reese e Mandels (1959), apud Giese, Barbosa e Silva (2003), selecionaram 140 

fungos produtores de ß-1,3-glucanases e por meio de cromatografia em camada delgada 

dos produtos resultantes da hidrólise enzimática de laminarina (ß-1,3-glucana), propuseram 

dois mecanismos de ação para essas enzimas: 1- Endo-, constituindo uma ação randômica 

no substrato, resultando em oligossacarídeos de maior massa molecular e, 2- Exo-, 

produzindo glicose como único produto de hidrólise.  

No que se refere aos ensaios enzimáticos para quantificação de ß-1,3 e ß-1,6-

glucanases, geralmente são utilizados laminarina e pustulana como substrato reacional, 

respectivamente. Segundo Rapp (1989), apud Giese, Barbosa e Silva (2003), os parâmetros 
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cinéticos dessas enzimas hidrolíticas variam de acordo com o microrganismo estudado em 

função das exigências nutricionais e características fisiológicas distintas inerentes a cada 

enzima. 

 A atividade das ß-glucanases pode ser inibida pela presença de compostos 

químicos, tais como, clorofórmio, benzenóides, organofosfatos e quelantes, além de 

elevadas concentrações de substrato e pelos próprios produtos advindos do metabolismo 

microbiano (RANA et al., 2003). 

 O crescente interesse no estudo das ß-glucanases concentra-se no seu potencial de 

aplicação industrial, considerando a sua ação hidrolítica sobre diversas substâncias naturais 

(KIRK; BORCHET; FUGLSANG, 2002, WARREN, 1996), incluindo hidrólise de parede 

celular de leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, a qual é rica em resíduos de ? -D-

glucana que apresentam efeito prebiótico (PÉREZ et al., 2007). Outras aplicações dessas 

polissacaridases incluem controle biológico de pragas, obtenção de protoplastos e extrato 

de levedura, dieta animal (melhoria da conversão alimentar e taxa de crescimento 

específico) e na indústria cervejeira (melhoramento da extração do malte, clareamento da 

cerveja e prevenção da formação de géis)(McCARTHY et al., 2005). 

 

2.3.2.1  Parâmetros que Interferem na Produção Microbiana de ß-glucanases 

 

Segundo relatos contidos na literatura pertinente, são inúmeros os parâmetros 

fermentativos que afetam a produção de ß-1,3 e ß-1,6-glucanases por diferentes 

microrganismos, a saber: composição do meio de cultivo, incluindo natureza e 

concentração da fonte de carbono utilizada, mecanismos de repressão e indução, 

temperatura, pH, agitação, aeração, tensão de oxigênio dissolvido e tempo de incubação 

(GIESE et al., 2005, JAYUS; McDOUGALL; SEVIOUR, 2002). 

 

A) Composição do Meio de Cultivo 

 

Em estudo conduzido com Bacillus subtilis NSRS 89-24, Leelasuphakul, 

Sivanunsakul e Phongpaichit (2006), testaram diferentes concentrações de quitina e 

evidenciaram máxima produção de ß-1,3-glucanase (65 U/mL) quando o meio de cultivo 

foi suplementado ao nível de 0,3% de indutor ao longo de 7 dias de fermentação. 
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Trabalhando com Trichoderma harzianum, Noronha et al. (2000) avaliaram o efeito 

de diferentes fontes de carbono, a saber: parede celular purificada de Pythium sp., parede 

celular de Rhizoctonia solani, parede celular de Sclerotium rolfsii, laminarina, quitina, 

quitosana, celulose, N-acetilglicosamina e glicose, sobre a produção de ß-1,3-glucanase. 

Os resultados mostraram maior produção dessa enzima quando o fungo foi crescido em 

meio de cultivo constituído de paredes celulares. Segundo os autores, as altas atividades 

glucanolíticas obtidas com esse tipo de substrato sugerem que a regulação da expressão de 

ß-1,3-glucanase em Trichoderma harzianum foi significativamente influenciada pelos 

diferentes níveis de ß-glucana presentes na estrutura química de cada indutor avaliado. 

Resultados similares foram obtidos por Vasquez-Garciduenas et al. (1998), os quais 

evidenciaram alta produção de ß-1,3-glucanases na presença de laminarina, parede celular 

de Saccharomyces cerevisiae e de Rhizoctonia solani como fonte de carbono. Estes autores 

reportaram que o tipo de ligação glicosídica existente na molécula desses indutores é de 

fundamental importância para síntese enzimática, tendo em vista a obtenção de atividades 

enzimáticas mais elevadas na presença de laminarina (ß-1,3-glucana), em detrimento da 

atividade encontrada na presença de pustulana (ß-1,6-glucana) como fonte de carbono. 

O excesso de glicose ou outra fonte de carbono facilmente fermentescível reprime a 

produção de ß-glucanases em algumas espécies de microrganismos (GIESE; BARBOSA; 

SILVA, 2003). Segundo Noronha et al. (2000), a regulação exercida pela glicose envolve a 

repressão da expressão dos genes que codificam essas enzimas; uma vez consumida a fonte 

de carbono, ocorre a desrepressão, resultando na síntese enzimática.  

O efeito de repressão catabólica exercido pela glicose na produção de ß-1,3-

glucanases produzidas por diferentes espécies de fungos foi constatado por De La Cruz et 

al. (1993, 1995). Esse efeito também foi evidenciado por Noronha et al. (2000), os quais 

avaliaram o crescimento de Trichoderma harzianum em meio de cultivo contendo 1% de 

glicose. Os resultados mostraram que a produção de ß-1,3-glucanase se iniciou após 36h de 

fermentação, quando a concentração de glicose no meio fermentativo era praticamente 

inexistente. Adicionalmente, foi evidenciado máxima produção dessa enzima após 96 h de 

cultivo, sendo este valor de atividade (0,5 U/mL) bem mais baixo do que àqueles 

encontrados quando o fungo foi crescido em meio contendo parede celular como indutor 

(10,8, 7,91, 4,61 e 4,0 U/mL na presença de parede celular purificada de Pythium sp., 

Rhizoctonia solani, Sclerotium rolfsii e laminarina, respectivamente). 
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Em estudo conduzido com Trichoderma asperellum, Bara, Lima e Ulhoa (2003) 

também evidenciaram máxima produção de ß-1,3-glucanase (1,23 U/mg de biomassa) 

quando o fungo foi crescido em meio contendo parede celular purificada de Rhizoctonia 

solani. Com relação aos outros substratos avaliados (quitina, quitosana, celulose e amido), 

a atividade específica foi cerca de 4 vezes menor do que àquela obtida em meio rico em 

parede celular, sendo que na presença de glicose (1 e 2%) não foi detectado produção de ß-

1,3-glucanase por Trichoderma asperellum. 

Jayus, McDougall e Seviour (2002), trabalhando com Acremonium sp. IMI 383068, 

avaliaram o efeito da utilização de pustulana (ß-1,6-glucana) como fonte de carbono para a 

produção de ß-1,3-glucanase e ß-1,6-glucanase. As fermentações foram realizadas em 

fermentador tipo tanque agitado (28ºC, 400 rpm, pH 6,0, 0,3 vvm) e os resultados 

mostraram que a produção de ß-1,3-glucanase estava associada ao crescimento. Os autores 

observaram que a concentração celular quadruplicou em relação à quantidade inicial de 

inóculo após 48 h, sendo verificado máxima produção de ß-1,3-glucanase (500 mU/mL). A 

partir de então, o microrganismo entrou em fase estacionária e a produção enzimática se 

manteve em ligeiro declínio. Com relação à síntese de ß-1,6-glucanase, essa pareceu não 

estar associada ao crescimento, tendo em vista que a máxima produção de biomassa se deu 

após 48 h de cultivo e somente a partir desse instante, é que efetivamente teve início a 

síntese de ß-1,6-glucanase por Acremonium sp. IMI 383068, a qual atingiu seu valor 

máximo (63 mU/mL) após 120 h de fermentação. 

Em fermentações conduzidas com Acremonium sp. IMI 383068 para a produção de 

ß-1,3-glucanase, Jayus, McDougall e Seviour (2004), inesperadamente constataram altas 

atividades dessa enzima na presença de pustulana como fonte de carbono quando 

comparado com laminarina. Evidências preliminares sugeriram que a enzima não é 

constitutiva, mas sim induzível, e que a sua síntese é reprimida por glicose. Segundo os 

autores, pustulana pode não ser uma “verdadeira” molécula indutora, uma vez que sendo 

uma glucana encontrada naturalmente, pode conter outros polissacarídeos na sua 

composição que estejam agindo como indutor para a síntese de ß-1,3-glucanase. 

Ensaios preliminares foram realizados por Jayus et al. (2005) com o objetivo de 

determinar a concentração ótima de escleroglucana ((1? 3)(1? 6)-ß-glucana)) a ser 

utilizada como fonte de carbono para a produção de ß-1,3-glucanase por Acremonium sp. 

IMI 383068. Dentre as concentrações testadas, 0,25, 0,5, 1,0, 1,25 e 1,5 g/L, àquela que 
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permitiu a máxima síntese de ß-1,3-glucanase, aproximadamente 800 mU/mL, foi 

escleroglucana ao nível de 1 g/L. 

Botryosphaeria rhodina e Trichoderma harzianum Rifai, dois fungos produtores de 

enzimas extracelulares, foram crescidos em diferentes concentrações de botriosferana 

(exopolissacarídeo de (1? 3)(1? 6)-ß-glucana produzida por Botryosphaeria rhodina) a 

saber: 0,5, 1,0 e 1,5 g/L, e os resultados mostraram máxima produção de ß-1,3-glucanase 

quando o exopolissacarídeo foi utilizado ao nível de 1,5 g/L. Em estudos relacionados, 

Botryosphaeria rhodina não cresceu em meio de cultivo contendo 2 g/L de botriosferana, 

no entanto, a adição de 1,0 g/L de glicose a este meio estimulou o crescimento, bem como 

a síntese de ß-1,3-glucanase. Neste mesmo trabalho, Giese et al. (2005) compararam o 

efeito de laminarina e botriosferana, nas mesmas concentrações, sobre a atividade 

enzimática de ß-1,3-glucanase produzida por Trichoderma harzianum Rifai e 

Botryosphaeria rhodina. Segundo os autores, nos sobrenandantes dos meios de cultivo 

analisados foram encontradas atividades mais altas dessa enzima quando os respectivos 

microrganismos foram crescidos em laminarina como fonte de carbono.  

Shu, Xu e Lin (2006), estudando o comportamento de Agaricus brasiliensis, 

constataram máxima produção de ß-1,3-glucanase (2,5 U/mL) após 18 h de cultivo na fase 

estacionária de crescimento na presença de ß-glucana e 1% de glicose como fontes de 

carbono. 

 

B)  Temperatura 

 

De acordo com Cohen-Kupiec et al. (1999), Fleet e Phaff (1974), Jayus et al. 

(2005), a maioria das espécies de fungos e bactérias do gênero Bacillus apresenta 

crescimento e produção de ß-glucanases elevados quando cultivados em temperaturas que 

variam entre 28 e 30ºC. 

Em ensaio enzimático conduzido com laminarina como substrato reacional, foi 

constatado que os três tipos de ß-1,3-glucanases produzidas por Bacillus circulans IAM 

1165 apresentaram temperatura ótima de 60ºC, sendo que sua atividade original foi 

mantida em 100% entre 0 e 60ºC (AONO et al., 1995). 

Miyanishi et al. (2003) realizaram ensaio enzimático com uma ß-1,3-glucanase 

produzida por Bacillus clausii NM-1 e constataram que a enzima apresentou temperatura 

ótima de 50ºC. Essa mesma enzima foi avaliada em outras temperaturas, a saber: 35, 40 e 
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60ºC por 15 minutos e os resultados mostraram que ß-1,3-glucanase foi estável a 35ºC, 

perdeu 15% de sua atividade original a 40ºC e a 60ºC sua atividade foi praticamente 

reduzida a zero. 

Resultados similares foram obtidos por Leelasuphakul, Sivanunsakul e 

Phongpaichit (2006), em estudo desenvolvido com Bacillus subtilis NSRS 89-24 para a 

produção de uma ß-1,3-glucanase. Estes autores também evidenciaram atividade 

glucanolítica ótima em 50ºC, sendo que a enzima perdeu 50% de sua atividade original a 

60ºC e praticamente teve sua atividade reduzida a zero na temperatura de 70ºC.  

Adicionalmente, a enzima reteve 100% de sua atividade original entre 20 e 40ºC. 

 Em outro estudo conduzido com duas diferentes espécies de bactéria, Oerskovia 

xanthineolytica e Cellulomonas cellulans, foi evidenciado temperatura ótima de atividade 

de ß-1,3-glucanase de 65 e 55ºC, respectivamente (FLEURI; SATO, 2005). 

Em fermentação conduzida à 28ºC, Jayus, McDougall e Seviour (2001), 

evidenciaram que a temperatura ótima de atividade de ß-1,3-glucanase produzida por 

Acremonium sp. IMI 383068 foi de 50ºC. Adicionalmente, observou-se que a enzima se 

manteve estável entre 20 e 50ºC, sendo que acima desta temperatura a atividade começou a 

declinar ininterruptamente até perder quase toda estabilidade a 80ºC. 

Resultados similares em termos de temperatura ótima de atividade enzimática 

foram obtidos por De La Cruz et al. (1995), em fermentação conduzida com uma cepa de 

Trichoderma harzianum em meio rico em quitina como fonte de carbono para a produção 

de ß-1,6-glucanase. 

Bara, Lima e Ulhoa (2003), estudando o comportamento de Trichoderma 

asperellum, evidenciaram que ß-1,3-glucanase sintetizada por esse fungo apresentou 

temperatura ótima de atividade de 55ºC. Estes resultados corroboram com àqueles obtidos 

por Noronha e Ulhoa (2000), os quais estudaram a produção de uma ß-1,3-glucanase por 

Trichoderma harzianum. Adicionalmente, a enzima se manteve estável por pelo menos 90 

minutos quando incubada a 45ºC e reteve 57% de sua atividade original a 50ºC. 

Giese et al. (2006) realizaram ensaios enzimáticos com ß-1,3-glucanases 

produzidas por Botryosphaeria rhodina e Trichoderma harzianum Rifai com o intuito de 

determinar a temperatura ótima de atuação para cada enzima. Os ensaios foram realizados 

com laminarina como substrato reacional e os resultados mostraram que ß-1,3-glucanase 

produzida por Botryosphaeria rhodina apresentou atividade ótima em 55ºC, enquanto que 

àquela produzida por Trichoderma harzianum Rifai em 50ºC. 
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Pitson et al. (1996) reportaram que ß-1,6-glucanase produzida por Acremonium 

persicinum em meio contendo laminarina como fonte de carbono se manteve estável a 

30ºC durante cinco semanas de incubação, retendo mais de 90% da atividade original 

durante este período. 

Em estudo conduzido por Shu, Xu e Lin (2006), ficou constatado que ß-1,3-

glucanase produzida por Agaricus brasiliensis na presença de quitina  como fonte de 

carbono, apresenta atividade ótima em 45ºC e manteve aproximadamente 90% de sua 

atividade original a 50ºC. Adicionalmente, a enzima exibiu tempo de meia-vida de 30 

minutos a 55ºC. 

 

C)  pH 

 

Aono et al. (1995) avaliaram o efeito do pH sobre a atividade de três tipos de ß-1,3-

glucanases produzidas por Bacillus circulans IAM 1165 quando crescido em meio rico em 

“pachymana” (ß-1,3-glucana insolúvel) como fonte de carbono. A análise dos 

sobrenadantes revelou que a enzima apresenta pH ótimo em torno de 7,0 e se manteve 

estável em valores de pH situados entre 4,0 e 7,0.  

Em estudo conduzido com Bacillus clausii NM-1, Miyanishi et al. (2003) também 

evidenciaram máxima atividade de ß-1,3-glucanase em pH 7,0. A enzima permaneceu 

estável em ampla faixa de pH (5,3-11,5), no entanto, a estabilidade foi perdida quando o 

ensaio foi conduzido em valores de pH mais ácidos (4,0-4,5). 

Contrastando com estes resultados, Leelasuphakul, Sivanunsakul e Phongpaichit 

(2006), em estudo desenvolvido com Bacillus subtilis NSRS 89-24, reportaram atividade 

ótima de ß-1,3-glucanase em pH 7,5, sendo que essa, ao contrário daquelas ß-glucanases 

sintetizadas por Bacillus circulans IAM 1165, se mostrou ativa em valores de pH mais 

alcalinos (6,5-9,5). 

De acordo com Fleuri e Sato (2005), ß-1,3-glucanases produzidas por Oerskovia 

xanthineolytica e Cellulomonas cellulans, duas outras espécies de bactérias, apresentaram 

atividade ótima em pH 7,5 e 5,5-6,5, respectivamente, quando foram incubadas na 

presença de laminarina como substrato reacional.  

Shu, Xu e Lin (2006) reportaram que ß-1,3-glucanase produzida pelo fungo 

Agaricus brasiliensis apresenta pH ótimo de atividade em torno de 4,5 e alta estabilidade 

em valores de pH situados entre 3,5 e 6,0. Resultados similares foram obtidos com uma ß-



42 
 

Dissertação de Mestrado 

1,3-glucanase produzida por Lentinula edodes em meio de cultivo rico em lentinana (ß-1,3-

glucana contendo ramificações ß-1,6) como fonte de carbono, a qual revelou máxima 

atividade em pH 4,2 (MINATO et al., 2004). 

ß-1,3-glucanase produzida por Acremonium sp. IMI 383068 na presença de 

pustulana como fonte de carbono apresentou pH ótimo de atividade em 7,0 e se manteve 

estável numa faixa de pH entre 5,5 e 7,5 quando incubada por 24 h a 4ºC. Adicionalmente, 

essa enzima reteve 80% de sua atividade original em valores de pH compreendidos entre 

8,0 e 11,0, sendo que a partir desse valor foi relatado queda abrupta da atividade (JAYUS; 

McDOUGALL; SEVIOUR, 2001). 

Segundo Bara, Lima e Ulhoa (2003), ß-1,3-glucanase produzida por Trichoderma 

asperellum revelou atividade máxima em pH 5,0. Estes resultados corroboram com àqueles 

obtidos por El-Katatny et al. (2001), Kitamoto et al. (1987), Noronha e Ulhoa (1996, 

2000), os quais trabalharam com diferentes cepas de Trichoderma harzianum para 

produção de enzimas glucanolíticas. 

Jayus, McDougall e Seviour (2002), trabalhando com Acremonium sp. IMI 383068, 

conduziram fermentações com o objetivo de se avaliar o efeito de diferentes valores de pH 

(controlados automaticamente pela adição de HCl e/ou NaOH 2 M), a saber: 5,0, 5,5, 6,0, 

6,5 e 7,5 sobre a produção de ß-1,3 e ß-1,6-glucanase. Os resultados indicaram que o pH 

inicial ótimo para produção de ambas as enzimas é 6,5, enquanto que em pH 7,5 as 

atividades das duas enzimas foram sensivelmente reduzidas. Com relação à ß-1,3-

glucanase, essa teve sua atividade aumentada linearmente (130 para 410 mU/mg de 

biomassa) quando em pH 5,0 e 6,5, respectivamente. No entanto, ß-1,6-glucanase 

apresentou aumento da atividade específica (110 para 240 mU/mg de biomassa) quando o 

pH foi aumentado de 6,0 para 6,5. Estes mesmos autores, porém no ano de 2004, 

realizaram ensaios enzimáticos com ß-1,3-glucanase e evidenciaram que essa apresenta pH 

ótimo em 5,0 e é capaz de reter mais de 80% de sua atividade original numa faixa de pH 

entre 4,5-9,0. 

Estudando a produção de ß-1,6-glucanase sintetizada por Acremonium persicinum, 

Pitson et al. (1996) evidenciaram queda acentuada do pH inicial (6,5) do meio de cultivo 

durante a fase exponencial de crescimento, e justificaram essa queda em função da 

produção de metabólitos pelo próprio fungo. Ao término dessa fase, o pH sofreu ligeiro 

aumento e se manteve constante até o final do processo fermentativo, o qual assumiu o 

valor de 5,7. Adicionalmente, os autores revelaram que essa enzima apresenta pH ótimo 
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em 5,0 e reteve mais de 80% de sua atividade original numa faixa de pH entre 4,5 e 9,5 

depois de incubada a 4ºC por 24 h. Como pode ser observado, o comportamento dessa 

enzima glucanolítica com relação ao pH ótimo e estabilidade frente a diferentes valores de 

pH se assemelha bastante com a ß-1,3-glucanase sintetizada por Acremonium sp. IMI 

383068. 

Giese et al. (2006) realizaram ensaios enzimáticos utilizando laminarina como 

substrato reacional e constataram que ß-1,3-glucanase produzida por Trichoderma 

harzianum Rifai apresenta pH ótimo em 4,5, enquanto que pH 5,0 foi o ideal para a 

atividade de ß-1,3-glucanase sintetizada por Botryosphaeria rhodina. 

   

D)  Agitação e Aeração 

 

Segundo Jayus, McDougall e Seviour (2002), agitação e aeração exercem 

influência significativa sobre a produção de ß-1,3 e ß-1,6-glucanases por Acremonium sp. 

IMI 383068 quando crescido em meio de cultivo rico em pustulana e escleroglucana como 

fontes de carbono.  

Fermentações foram realizadas em reator tipo tanque agitado, em pH controlado em 

6,0, aeração de 0,3 vvm, temperatura de 28ºC e velocidades de agitação de 100, 200, 300, 

400, 500 e 750 rpm. Os resultados mostraram que as duas enzimas foram sintetizadas de 

maneira semelhante quando as fermentações foram conduzidas com pustulana em 

velocidades de agitação de 200, 300 e 400 rpm. A máxima produção de ß-1,3 e ß-1,6-

glucanase se deu em 400 rpm (500 e 63 mU/mg de biomassa, respectivamente), sendo que 

em 300 e 200 rpm também foram obtidas atividades glucanolíticas significativas, sendo 

330 e 230 mU/mg, respectivamente para ß-1,3-glucanase e, 42 e 25 mU/mg, 

respectivamente para ß-1,6-glucanase. Por outro lado, a síntese das enzimas foi 

significativamente reduzida quando o fungo foi crescido em velocidades de agitação 

inferiores a 200 rpm e superiores a 400 rpm. O mesmo comportamento não foi observado 

quando escleroglucana foi utilizada como fonte de carbono  a 200 rpm de agitação, sendo 

que a atividade de ß-1,3-glucanase sofreu redução de 15% em relação àquela obtida em 

meio de cultivo contendo pustulana, enquanto que ß-1,6-glucanase teve sua produção 

aumentada em 200% em relação àquele mesmo substrato. Por outro lado, em 400 e 750 

rpm, ambas as enzimas tiveram um aumento de produção, sendo esse aumento de 20 e 

100%, respectivamente, para ß-1,3 e ß-1,6-glucanase em 400 rpm; entretanto, em 750 rpm 
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as atividades dobraram de valor quando na presença de escleroglucana. Adicionalmente, os 

autores concluíram que velocidades de agitação superiores a 400 rpm tiveram uma 

influência significativamente maior sobre a produção de ß-1,3-glucanase em relação à 

síntese de ß-1,6-glucanase nesta mesma velocidade de agitação. 

No tocante à aeração, essa foi variada de 0,3 a 1,2 vvm, sendo que os demais 

parâmetros, tais como, pH inicial, temperatura e agitação, foram mantidos constantes. Os 

resultados mostraram que o aumento da aeração ocasionou redução da atividade específica 

de ß-1,3 e ß-1,6-glucanase quando Acremonium sp. IMI 383068 foi crescido em pustulana. 

Essa redução foi mais acentuada para ß-1,3-glucanase, a qual teve sua atividade reduzida 

de 4,2 vezes em relação à aeração de 1,0 vvm, sendo que para ß-1,6-glucanase essa queda 

foi de apenas 2 vezes em relação à mesma aeração. Quando em presença de 

escleroglucana, a elevação do nível de aeração até 0,9 vvm acarretou aumento substancial 

na síntese das duas enzimas, sendo esse aumento de 300 mU/mg para ß-1,3-glucanase e de 

250 mU/mg  para ß-1,6-glucanase (JAYUS; McDOUGALL; SEVIOUR, 2002). 

Resultados significativos em termos de atividade de ß-1,3-glucanase foram obtidos 

por Leelasuphakul, Sivanunsakul e Phongpaichit (2006), os quais avaliaram a produção 

dessa enzima por Bacillus subtilis NSRS 89-24 em velocidade de agitação de 170 rpm e 

por Cohen-Kupiec et al. (1999), os quais reportaram ótima produção de ß-1,6-glucanase 

por Trichoderma harzianum em 140 rpm. 

Jayus, McDougall e Seviour (2005), conduziram fermentações com Acremonium 

sp. IMI 383068 com o intuito de verificar a influência exercida pela variação da tensão de 

oxigênio dissolvido (TOD) sobre o crescimento e produção de ß-1,3 e ß-1,6-glucanase em 

meio contendo pustulana como fonte de carbono. Com relação ao crescimento, esse não foi 

afetado pela TOD, tendo em vista a obtenção de valores constantes de biomassa ao longo 

do cultivo. Segundo os autores, a produção de ß-1,3-glucanase foi sensivelmente mais 

afetada pela TOD quando comparado à produção de ß-1,6-glucanase, sendo essa 

constatação justificada em função dessa enzima ser sintetizada intracelularmente nos 

primeiros estágios do crescimento do fungo, mas somente ser liberada para o meio de 

fermentação após a autólise celular. Quanto à síntese das enzimas, essas apresentaram 

máxima produção com 20% de saturação de oxigênio, sendo que 5 e 40% de saturação 

ocasionaram redução da síntese de ß-1,3-glucanase e pouca influência exerceram sobre a 

ß-1,6-glucanase. 
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E)  Tempo de Incubação 

 

Em estudo conduzido com Bacillus subtilis NSRS 89-24, Leelasuphakul, 

Sivanunsakul e Phongpaichit (2006), utilizando quitina como indutor para a síntese de ß-

1,3-glucanase, constataram atividade ao longo de 7 dias de cultivo, sendo a atividade 

máxima (65 U/mL) obtida após o quinto dia.  

Segundo Giese et al. (2005), Botryosphaeria rhodina e Trichoderma harzianum 

Rifai crescidos em botriosferana apresentam máxima produção de ß-1,3-glucanase após 5 

dias de cultivo. 

Shu, Xu e Lin (2006) avaliaram o comportamento cinético de Agaricus brasiliensis 

sobre a produção de um tipo de ß-1,3-glucanase extracelular. Os resultados revelaram que 

a síntese enzimática teve início após 5 dias de cultivo e aumentou em função do aumento 

da biomassa fúngica, sendo o valor máximo de atividade obtido (2,5 U/mL) com 18 dias de 

cultivo em fase estacionária de crescimento. Adicionalmente, foi evidenciado crescimento 

celular pronunciado em meio contendo ß-glucana e 1% de glicose, uma vez que Agaricus 

brasiliensis aumentou em 10 vezes sua biomassa em 18 dias de cultivo. 

Jayus, McDougall e Seviour (2001), evidenciaram máxima produção de ß-1,6-

glucanase com 8 dias de cultivo trabalhando com Acremonium sp. IMI 383068 crescido em 

meio de cultivo composto por laminarina ou pustulana como fonte de carbono. No que se 

refere ao crescimento fúngico, esse apresentou comportamento semelhante na presença dos 

dois substratos, atingindo o valor máximo (1,20 g/L) após 2 dias de fermentação, quando 

então atingiu a fase estacionária. É interessante notar que a produção da enzima teve início 

nas primeiras horas de cultivo, sendo que quando o fungo foi crescido em laminarina, a 

síntese enzimática se manteve constante após 2 dias do início da fase estacionária. 

Adicionalmente, a produção de ß-1,6-glucanase por Acremonium sp. IMI 383068 em meio 

contendo pustulana prosseguiu de maneira exponencial até o término da fermentação após 

10 dias. 

Por outro lado, Jayus, McDougall e Seviour (2002), avaliando o efeito de diferentes 

tempos de incubação, a saber: 24, 48, 72, 96, 120 e 240 h sobre a produção de ß-1,3-

glucanase por Acremonium sp. IMI 383068 a 400 rpm, reportaram máxima atividade 

glucanolítica após 48 h de fermentação. 

Os resultados da fermentação conduzida com Acremonium persicinum em meio de 

cultivo contendo laminarina revelaram produção de ß-1,6-glucanase desde as primeiras 



46 
 

Dissertação de Mestrado 

horas de fermentação, a qual aumentou de maneira exponencial até o sexto dia e atingiu 

seu valor máximo (47 mU/mL) com 10 dias de cultivo. Com relação à biomassa fúngica, 

essa aumentou exponencialmente até 48 h, quando então entrou em fase estacionária. 

(PITSON; SEVIOUR; McDOUGALL, 1999). 

De La Cruz et al. (1995), trabalhando com quitina como fonte de carbono para 

crescimento de Trichoderma harzianum, reportaram que a produção de ß-1,6-glucanase se 

deu desde as primeiras horas de cultivo e atingiu seu valor máximo (120 mU/mL) com 4 

dias de fermentação. Resultados similares foram obtidos com uma ß-1,3-glucanase 

produzida por uma outra variedade desta espécie, a qual apresentou máxima produção 

enzimática com 3 dias de cultivo (NORONHA et al., 2000). 

Resultados significativos em termos de atividade de ß-1,3-glucanase também foram 

obtidos com 24 h de cultivo por Bara, Lima e Ulhoa (2003), trabalhando com Trichoderma 

asperellum. 

 

2.3.3   Mananases 

 

 As enzimas caracterizadas como a-mananases (E.C. 3.2.77)(a-D-manana 

mananohidrolases) catalisam a reação de hidrólise das ligações a-1,2, a-1,3 e a-1,6 

presentes entre resíduos de manose formadores da cadeia de manana, a qual é um polímero 

presente na parede celular de leveduras (JOHN; HAMPEL, 1991).  

 Segundo John e Hampel (1991), a-mananases encontram-se amplamente 

distribuídas em sementes de plantas, tecidos animais e microrganismos, sendo que sua 

produção por microrganismos, principalmente por bactérias, vem se tornando bastante 

promissora em função do baixo custo de produção, altos rendimentos com baixo tempo de 

reação, além da facilidade de controle das condições de processo (FENG, 2003). 

 Pavlova e Tinyanova (1980) isolaram 23 cepas de microrganismos do solo com 

capacidade de sintetizar a-mananases extracelulares, dentre as quais, 10 foram 

selecionadas como maiores produtoras e identificadas de acordo com o gênero a que 

pertencem, a saber: Bacillus, Arthrobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, Actinomyces, 

entre outros.  

Atualmente, encontra aplicação na indústria de alimentos e de papel. 

Adicionalmente, Pérez et al. (2007) reportaram que a-mananases podem também ser 
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utilizadas na lise de parede celular de leveduras, cujo produto de hidrólise é composto por 

oligossacarídeos de manana que podem ser utilizadas como prebiótico na dieta de animais. 

 

2.3.3.1  Parâmetros que Interferem na Produção Microbiana de a-Mananases 

 

John e Hampel (1991) avaliaram o efeito de diferentes fontes de carbono, a saber: 

manana de levedura, manose, sacarose, frutose e glicose sobre o crescimento e síntese de 

a-mananase por Arthrobacter sp. Os experimentos foram conduzidos em batelada a 30ºC, 

pH 6,5, 500 rpm e 0,25 vvm e os resultados mostraram que a maior produção dessa enzima 

se deu na presença de frutose e manana de levedura (180 e 145 U/L, respectivamente). Por 

outro lado, baixa atividade enzimática foi evidenciada na presença de manose e sacarose, 

sendo que na presença de glicose como fonte de carbono não houve produção alguma de a-

mananase.  

Os autores relataram que o crescimento e a síntese de a-mananase por Arthrobacter 

sp. na presença de manana de levedura e de frutose estão associadas ao crescimento. 

Adicionalmente, os autores revelaram que a síntese dessa enzima se deu desde as primeiras 

horas de fermentação, durante a fase “lag” de crescimento bacteriano, e se estendeu de 

maneira exponencial paralelamente ao crescimento, atingindo seu valor máximo após 14 e 

20 h, respectivamente. Em função da baixa produção e da não produção de a-mananase por 

Arthrobacter sp. na presença de manose e glicose, respectivamente, John e Hampel (1991) 

sugeriram que estes substratos exercem forte efeito repressor sobre a formação dessa 

enzima. Estes resultados corroboram com àqueles obtidos por Coughlan e Ljungdahl 

(1988), Inamine et al. (1969), Srivastava e Mathur (1983), apud John e Hampel (1991), os 

quais trabalharam, respectivamente, com a produção de celulases, a-manosidases e 

amilases por diferentes microrganismos. 

  

2.4)  Prebióticos 

 

2.4.1  Definição e Aplicações 

 

Segundo Bengmark (2005), Lim, Ferguson e Tannock (2005), prebióticos são 

aditivos alimentares não digeríveis que afetam beneficamente a saúde do hospedeiro pela 

estimulação seletiva do crescimento ou da atividade de um número limitado de bactérias 
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probióticas. Em outras palavras, são substâncias não metabolizáveis na parte superior do 

trato gastrointestinal e que, chegando ao intestino grosso, servem de fonte de carbono para 

as bactérias bífidas e lactobacilos ali presentes (GIBSON; ROBERFROID, 1995).  

 Contudo, a natureza de um prebiótico tem sido atribuída a muitos componentes 

alimentares sem, no entanto, levar em consideração alguns critérios requeridos (GIBSON; 

ROBERFROID, 1995). Em particular, quase todos os oligossacarídeos e polissacarídeos, 

incluindo as fibras alimentares, apresentam efeito prebiótico, mas nem todos os 

carboidratos alimentares são prebióticos (GIBSON, 2004). 

 Segundo Gibson e Roberfroid (1995), para um ingrediente ser considerado como 

um prebiótico deve apresentar algumas características, tais como: 

1) Não ser hidrolisado nem absorvido na parte superior do trato gastrointestinal; 

2) Ser capaz de alterar a microbiota colônica em favor de uma composição mais 

saudável e, 

3) Estimular seletivamente o crescimento e/ou a atividade de um ou um número 

limitado de bactérias benéficas comensais, principalmente bifidobactérias e 

lactobacilos, presentes no trato gastrointestinal. 

Alguns componentes alimentares que alcançam o cólon intactos, ou seja, sem sofrer 

alterações, são considerados prebióticos em potencial. Dentre esses componentes, 

encontram-se os oligossacarídeos, que são açúcares de cadeia curta formados por 

aproximadamente 2 a 10 unidades sacarídicas. Fazem parte deste grupo os 

frutoligossacarídeos, galactoligossacarídeos, lactulose, oligossacarídeos de soja (rafinose e 

estaquiose), isomaltoligossacarídeos, glucoligossacarídeos, mananoligossacarídeos, 

xiloligossacarídeos e palatinose (GIBSON et al., 2000). Prebióticos, principalmente os 

frutoligossacarídeos são encontrados em muitos alimentos, como banana, cebola, 

alcachofra, chicória, alho e aspargos, entre outros (GIBSON; ROBERFROID, 1995). 

O fato desses oligossacarídeos serem capazes de atravessar o trato gastrointestinal 

superior e chegarem intactos ao cólon é devido às ligações específicas entre seus 

monômeros que resistem à hidrólise por enzimas do trato digestivo. A presença de enzimas 

microbianas capazes de atuar sobre essas ligações permite que esses carboidratos sejam 

seletivamente degradados. Esta seletividade é conferida pelo fato de que nem todos os 

microrganismos que compõem a microbiota intestinal possuem as enzimas apropriadas 

para degradar todas as ligações (ZIEMER; GIBSON, 1998).  
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Alguns carboidratos não digeríveis apresentam um número de efeitos funcionais no 

trato gastrointestinal, que quando combinados, podem resultar em melhorias para a saúde 

do hospedeiro pela redução de distúrbios intestinais (constipação intestinal e diarréia), 

doenças cardiovasculares e câncer de intestino. Segundo Roberfroid (1996) esses efeitos 

estão relacionados à manutenção da microbiota intestinal, estimulação da motilidade 

intestinal (trânsito intestinal), redução da absorção excessiva de glicose e colesterol, 

diminuição do pH e produção de amônia.  

 Embora as fibras alimentares e os compostos prebióticos apresentem as mesmas 

propriedades e não sejam absorvidos pelo trato gastrointestinal, os mesmos se diferenciam 

pelo fato de que compostos prebióticos são seletivamente fermentados no cólon, enquanto 

que fibras alimentares são fermentadas por uma ampla gama de espécies de 

microrganismos que compõem a microbiota intestinal, inclusive as patogênicas 

(OUWEHAND et al., 2005).  

  Existem inúmeras aplicações em potencial para compostos prebióticos, como 

aditivos alimentares para melhoria da saúde gastrointestinal dos consumidores, entre as 

quais se destacam: bebida e leites fermentados, molhos, alimentos formulados para 

crianças, cereais, biscoitos, doces, balas, goma de mascar, bolos, sobremesas, sopas, 

temperos para saladas e produtos derivados do leite, entre outros (GIBSON, 2004). 

 

2.4.2  Histórico 

 

  No último século, vários estudos relativos à nutrição humana e animal têm 

relacionado à diminuição de ocorrência de doenças, o bom funcionamento do organismo e o 

aumento da expectativa de vida com a modulação do ecossistema intestinal (SALMINEN, 

1996). Assim, alguns grupos de bactérias são capazes de inibir a proliferação de 

microrganismos patogênicos, estimularem o sistema imune e evitar ou abrandar a síntese de 

compostos tóxicos e mutagênicos. No entanto, a manutenção destas populações está 

intimamente relacionada com o tipo de alimento consumido pelo indivíduo (LÓPEZ, 2000).  

 Embora o termo “prebiótico” tenha sido adotado somente em 1995 por Gibson e 

Roberfroid, estudos sobre esses compostos são mais antigos. Na década de 50, a descoberta 

de que o leite humano possuía compostos que atuavam como inibidores de adesão de 

bactérias patogênicas na superfície epitelial (posteriormente identificados como lactulose) 

e potencializavam o crescimento das populações de bifidobactérias e lactobacilos, 



50 
 

Dissertação de Mestrado 

aliviando os sintomas de encefalopatia hepática em bebês (NICOLI; VIEIRA, 2000; 

WALKER; DUFFY, 1998) incentivou outras pesquisas sobre o efeito do consumo de 

compostos não digestíveis na microbiota intestinal (FARNWORTH et al., 1992, KULLEN 

et al., 1998, MITSUOKA, 1996, SILVA; NÖRNBERG, 2003, STRICKLING et al., 2000, 

SUNVOLD et al., 1995). 

 A partir destes estudos, foi constatado que apesar de existirem vários compostos 

resistentes à digestão por ácidos, sais e enzimas produzidos pelo organismo animal, mas 

potencialmente fermentáveis (celulose, hemiceluloses, amido, oligossacarídeos, etc), nem 

todos agiam como estimuladores do desenvolvimento de microrganismos benéficos no 

trato gastrointestinal, ou seja, o fato de serem não digestíveis, mas fermentáveis, não 

significava que iriam atuar como prebióticos (MACFARLANE; CUMMINGS, 1999). 

Neste contexto, os oligossacarídeos não digestíveis (ONDs) têm sido preferencialmente 

usados como prebióticos devido a sua maior seletividade fermentativa (MOSENTHIN; 

BAUER, 2000). 

 A maioria dos ONDs são produtos comerciais obtidos por hidrólise parcial, ácida 

ou enzimática de polissacarídeos ou por reações de transglicosilação (LEWIS, 1986). No 

entanto, esses compostos podem ser obtidos diretamente de sua fonte natural, como 

vegetais, leite e parede celular de leveduras. Nesse caso, os alimentos usados na 

formulação das dietas devem fornecer níveis de ONDs suficientes para garantir a sua 

atuação como agentes prebióticos (MACFARLANE; CUMMINGS, 1999). 

 

2.5)  Leveduras e seus Derivados 

 

Nas décadas de 70/80 nos Estados Unidos e Europa, havia grande preocupação das 

autoridades no tocante ao surgimento de resistência bacteriana devido ao uso 

indiscriminado e abusivo de antibióticos. No Brasil, a partir de 1992, foi proibido o uso de 

vários antibióticos em ração animal, o que motivou a pesquisa para o desenvolvimento de 

aditivos alimentares naturais (BIOTECNAL, s.d.). 

O Brasil é o maior produtor mundial de álcool etílico a partir da cana-de-açúcar, 

com uma produção estimada de mais de 20 bilhões de litros anuais (ÚNICA, 2008). O 

processo de produção de etanol utiliza a levedura Saccharomyces cerevisiae como agente 

de fermentação, sendo que nas destilarias de álcool são gerados um excedente da ordem de 

20 a 30 Kg de biomassa por m3 de álcool produzido. Todo esse “resíduo” era destinado à 
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alimentação bovina, mas há alguns anos este quadro vem sendo revertido, pois a biomassa 

de levedura em sua forma íntegra ou de seus derivados, além de apresentar elevado valor 

nutritivo, possui baixo custo de produção e tem sido amplamente utilizada, não somente 

em ração animal, mas também como ingrediente na formulação de uma ampla gama de 

produtos alimentícios destinados à alimentação humana (DZIEZAK, 1987a, DZIEZAK, 

1987b, HALÁSZ; LÁSZTITY, 1991). 

Leveduras autolisadas e extrato de leveduras são tradicionalmente utilizados na 

indústria de alimentos como flavorizante e suplemento nutritivo, componentes de sopas e 

produtos cárneos, e também na alimentação humana como aditivo de excelente qualidade 

nutricional, principalmente como fonte protéica (entre 45 e 65%), de sais minerais, 

vitaminas do complexo B (B1, B2, B6, ácido pantotênico, niacina, ácido fólico e biotina) e 

como fonte de carboidratos (CABALLERO-CÓRDOBA; SGARBIERI, 2000, PÁDUA; 

OLIVEIRA; SGARBIERI, 2000, SGARBIERI et al., 1999, VILELA et al., 2000a, 2000b). 

O extrato de levedura compreende o material solúvel do autolisado, incluindo 

proteínas, peptídeos, aminoácidos livres, nucleotídeos, oligossacarídeos e minerais 

(HALÁSZ; LÁSZTITY, 1991). Por outro lado, a fração insolúvel composta principalmente 

de parede celular é rica em mananoproteínas, ß-glucanas e mananas, os quais podem ser 

utilizados como prebióticos na alimentação animal (SANTUCCI et al., 2003b). 

Derivados de levedura são produtos obtidos por meio do processamento de células 

íntegras, obtendo-se um autolisado originado do rompimento das células por autólise 

mecânica ou enzimática, liberando o conteúdo citoplasmático (FREIMUND et al., 2003). 

Por outro lado, a obtenção da parede celular composta de inúmeros oligossacarídeos de 

interesse comercial se dá pela centrifugação do hidrolisado (SGARBIERI et al., 1999).  

 

2.5.1  Parede Celular de Leveduras 

 

A parede celular da levedura Saccharomyces cerevisiae perfaz cerca de 15 a 25% 

do peso seco da célula (CABIB et al., 1997), sendo formada por três componentes 

principais: glucanas (58%), mananoproteínas (40%) e quitina, um polímero de ß-1,4 N-

acetilglucosamina (2%) (KLIS, 1994). 

Aproximadamente 75% do peso seco da parede celular de leveduras é constituído 

de polissacarídeos. A Figura 1 representa uma porção esquemática da parede celular da 
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levedura Saccharomyces cerevisiae indicando as camadas de polissacarídeos dispostas 

individualmente (RUIZ-HERRERA, 1992, apud KOGAN; KOCHER, 2007). 

 

                      
 

Figura 1 - Porção da parede celular de Saccharomyces cerevisiae mostrando as camadas de 

polissacarídeos localizadas individualmente. 

 

2.5.1.1   Glucanas 

 

Glucanas, principal constituinte da parede celular de leveduras, são 

macromoléculas contendo blocos de glicose unidos por ligações glicosídicas ß(1? 3) e ß 

(1? 6), sendo conhecidas desta forma como ß-glucanas. Frações de ß-glucana 

(glucoligossacarídeos) atuam nos animais estimulando as células fagocíticas, enquanto que 

os mananoligossacarídeos impedem a colonização e proliferação de bactérias patogênicas. 

A combinação dessas frações reforça o sistema imunológico reduzindo a mortalidade de 

animais (MANNERS; MASON; PATTERSON, 1973).  

 A glucana encontrada em Saccharomyces cerevisiae consiste aproximadamente de 

85% de ß(1? 3)-glucana e 3% de ß(1? 6)-glucana (MANNERS; MASON; PATTERSON, 

1973). Glucoligossacarídeos atuam como um potente estimulador do sistema imune 

protegendo o organismo contra infecções virais, bacterianas e fúngicas, tumores, efeitos de 

radiação e imuno-supressão relacionada ao estresse (ADACHI et al., 1990, BOHN; BE 

MILLER, 1995, CIPÁK et al., 2001, KHALIKOVA et al., 2005). Estes oligossacarídeos 

também apresentam propriedades antioxidantes e potencial para remover radicais livres, 

além de reduzir o nível de colesterol LDL no organismo (KOGAN et al., 2005, 

Camada Fibrilar 

Mananoproteína 

ß-glucana 

ß-glucana-chitina 
Mananoproteína 
Membrana plasmática 
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KOKASHIS et al., 1978, ROBBINS; SEELEY, 1977), bem como na habilidade para 

liberar citoquinas, tais como, TNF-a a partir de macrófagos (MAJTÁN et al., 2005). : 

 A ocorrência de glucanas do tipo ß(1? 6) na natureza é rara, sendo que geralmente 

as ligações glicosídicas deste tipo se encontram associadas com ligações do tipo ß(1? 3) 

em polímeros produzidos por algas, leveduras, fungos e bactérias (GIESE; BARBOSA; 

SILVA, 2003). 

 O mecanismo de ação de ß-glucanas ainda não é conhecido, mas acredita-se que 

seja dependente da massa molecular do polissacarídeo, dos tipos de ligações glicosídicas e 

resíduos presentes, além de sua conformação espacial (FREIMUND et al., 2003). 

 Segundo Srobárová, Kogan e Eged (2005), ß-D-glucoligossacarídeos obtidos a 

partir de parede celular de levedura, além de estimularem a imunidade da mucosa e 

prevenir o estresse oxidativo em suínos,  também apresentam a capacidade de adsorver 

várias micotoxinas e, dessa maneira, inibir a ação tóxica dessas.  

Segundo Medzhitov e Janeway (2000), a porção majoritária dos polissacarídeos 

formadores da parede celular de leveduras, ß-D-glucanas e a-D-mananas, são reconhecidas 

pela capacidade de promover a modulação do sistema imunológico de vários organismos 

vivos, desde insetos até humanos, por meio de interações específicas com diferentes 

células imunocompetentes.  

Segundo Brown (2006) e Willment et al. (2005), ß(1? 3)-glucanas tem a 

capacidade de mediar efeitos imunopotencializadores e efeitos de proteção por se ligarem a 

sítios específicos (receptores) de monócitos e/ou macrófagos e granulócitos, 

desencadeando uma cascata de eventos imunológicos. Dentre os vários efeitos obtidos 

podemos citar: estimulação de atividade na medula óssea, o que acarreta aumento da 

produção de monócitos e granulócitos, aumento de títulos de anticorpos, liberação de 

citoquinas (incluindo IL-1, IL-2, IL-6 e TNF-a), produção de prostaglandina E2 e liberação 

de enzimas lisossomais.  

A utilização de glucoligossacarídeos como imunoestimulante é uma alternativa 

promissora como forma de melhorar o sistema de defesa do animal. Vários estudos 

realizados com mamíferos atestam que esses oligossacarídeos presentes na parede celular 

de leveduras têm efeito imunoestimulante, melhorando a hematopoese (JENEY et al., 

1997). Na aqüicultura, tem-se verificado que diferentes espécies de levedura são capazes 

de melhorar a resposta imunológica e o crescimento de várias espécies de peixes (LI; 

GATLIN III, 2003a). 
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Marques et al. (2006) submeteram larvas de camarão ao desafio com duas espécies 

de Vibrio, V. campbellii e V. proteolyticus, e constataram que a suplementação dessas 

larvas com 20 mg de ß-glucana de Saccharomyces cerevisiae exerceu efeito supressor 

sobre as duas espécies de bactéria utilizadas no estudo. Segundo os autores, ß-glucana tem 

a capacidade de estimular o sistema imunológico de larvas de camarão e, dessa maneira, 

inibir o crescimento ou a atividade destes patógenos.  

Misra et al. (2006) avaliaram o efeito da administração de diferentes níveis de ß-

glucana sobre a imunidade, crescimento e sobrevivência de Labeo rohita durante 56 dias 

de tratamento quando esse foi desafiado com Aeromonas hydrophila e Edwardsiella tarda. 

Os resultados mostraram que a suplementação de 100, 250 e 500 mg de ß-glucana por 

quilo de dieta melhorou o sistema imunológico dos peixes, evidenciado pelo aumento da 

atividade de células fagocíticas durante todo período experimental. No entanto, este 

resultado foi mais expressivo durante os primeiros 42 dias de tratamento quando se utilizou 

250 mg de ß-glucana por quilo de dieta. Esta mesma dose exerceu o maior efeito protetor 

contra os patógenos quando comparado às outras dietas. Adicionalmente, a ingestão de 250 

e 500 mg de ß-glucana por quilo de dieta propiciou os melhores resultados em termos de 

taxa de crescimento específico  e taxa de conversão alimentar. 

Segundo Xiao, Trincado e Murtaugh (2004), a administração oral de ß-D-

glucoligossacarídeos ocasionou aumento da liberação de células T interferon-gama em 

suínos, o qual resultou em aumento da proteção contra vírus que causam a síndrome 

respiratória e reprodutiva. Eicher et al. (2006) e Li et al. (2006) também constataram 

aumento da resistência de porcos e leitões recém-nascidos contra endotoxinas bacterianas 

quando esses foram alimentados com ß-D-glucoligossacarídeos.   

 

2.5.1.2   Mananoproteínas 

 

As mananoproteínas estão localizadas na parte externa da parede celular de 

leveduras e são macromoléculas contendo blocos de manose unidos por ligações 

glicosídicas a-1,2, a-1,3 e a-1,6, que estão covalentemente ligadas a peptídeos formando  

glicopeptídeos (KAPTEYN et al., 1999a). 

A camada de mananoproteínas tem a função de proteger a célula contra injúrias 

externas e é responsável pela porosidade da parede celular, enquanto que a camada de 

glucana, localizada internamente à camada de mananoproteína, é responsável pela estrutura 
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da parede celular perante choques mecânicos e desequilíbrio osmótico (CABIB et al., 

1997). 

Cabib et al. (1997) sugeriram que polissacarídeos e mananoproteínas estariam 

interligados por ligações cruzadas e que a ß(1? 3)-glucana e quitina, estariam conectadas 

por uma ligação ß(1? 4) entre um grupo redutor final de N-acetilglucosamina da quitina e 

um grupo não redutor da glicose presente na glucana. Um outro complexo estudado 

apresentava um grupo central de mananoproteína, em que a quitina e a ß(1? 3)-glucana 

estariam conectadas preferencialmente a cadeias curtas de ß(1? 6)-glucanas. Há evidências 

de que as mananoproteínas estariam retidas na parede celular por ligações indiretas com as 

ß(1? 3)-glucanas e ligadas preferencialmente a cadeias curtas de ß(1? 6)-glucanas e 

provavelmente a porções residuais de glicosilfosfatidilinositol. 

Segundo Shane (2001), apud Albino et al. (2006), os benefícios de 

mananoligossacarídeos (MOS) obtidos de parede celular de levedura baseiam-se em 

propriedades específicas, que incluem a modificação da microbiota intestinal e a 

estimulação do sistema imune. Estes compostos possuem características que impedem a 

colonização intestinal de microrganismos enteropatogênicos, por aderirem às fímbrias 

bacterianas, bloqueando com isso a adesão das bactérias patogênicas à superfície intestinal. 

Spring et al. (2000) submeteram frangos de corte ao desafio com duas espécies de 

Salmonella e encontraram menores concentrações destas bactérias no trato intestinal de 

aves suplementadas com MOS em relação ao tratamento controle. Segundo os autores, 

MOS atua como receptor se ligando as glicoproteínas presentes na superfície das células 

epiteliais e tornando-as indisponíveis para a aderência de espécies de Salmonella. 

Segundo Krizková et al. (2001), MOS obtido de parede celular de levedura 

apresenta atividade antioxidante e antimutagênica quando incluído na dieta de suínos, 

enquanto que uma preparação similar obtida de outra cepa de levedura industrial, Candida 

utilis, revelou atividade antimutagênica, antigenotóxica e anticancerígena (MIADOKOVÁ 

et al., 2006).  Pesquisas conduzidas por Dawson e Pirvulescu (1999) e Finucane (1999), 

demonstraram a capacidade de MOS em exercer efeito supressor sobre outras bactérias 

patogênicas, como Salmonella, Clostridium e Campylobacterium. 

Segundo estudos conduzidos por Spring et al. (2000), a adição de MOS na dieta de 

frangos de corte reduziu a concentração de Salmonella typhimurium 29E no ceco dessas 

aves. 
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Conforme Flickinger e Fahey (2002), a inclusão de 1 g/dia de MOS na dieta de cães 

resultou em aumento significativo da concentração de linfócitos e de IgA no sangue desses 

animais quando comparado ao grupo controle. 

Torrecillas et al. (2007) avaliaram o efeito da inclusão de Bio-Mos®, um 

mananoligossacarídeo derivado da parede celular de uma cepa selecionada de 

Saccharomyces cerevisiae (Alltech, Inc. – USA), na dieta de “sea bass” (Dicentrarchus 

labrax). Os resultados mostraram que a inclusão de 0,2 e 0,4% de Bio-Mos® na 

alimentação destes peixes durante 67 dias resultou em aumento significativo do 

crescimento e ativação do sistema imune quando comparado ao grupo de peixes que 

receberam uma dieta basal. Em outro experimento, Torrecillas et al. (2007) infectaram os 

peixes com Vibrio alginolyticus e após 21 dias da infecção foi constatado aumento de 33% 

do número de patógenos no grupo de peixes que se alimentaram de uma dieta basal quando 

comparado ao grupo de peixes que receberam 0,4% de Bio-Mos® na dieta. 

Li e Gatlin III (2005) suplementaram híbridos de “striped bass” durante 21 semanas 

com Grobiotic®-A, um composto prebiótico constituído de uma mistura de levedura de 

cervejaria parcialmente autolisada, componentes da indústria de laticínios e produtos secos 

de fermentações, e Brewtech®,  uma levedura de cervejaria parcialmente autolisada. Os 

resultados mostraram que os peixes tiveram aumento do ganho de peso quando 

suplementados com 2% de Grobiotic®-A e 2% de Brewtech® em comparação ao grupo 

controle durante as primeiras 12 semanas de alimentação. Em outro experimento, os 

autores submeteram os híbridos ao desafio com uma espécie de Mycobacterium marinum e 

constataram redução de 80% de mortalidade no grupo de peixes que receberam 2% de 

Grobiotic®-A na dieta quando comparado aos 70% de redução obtida com os outros 

tratamentos ao final de 21 semanas de alimentação. 

Ai et al. (2007) avaliaram o efeito da inclusão de diferentes níveis de ß(1? 3)-

glucana na dieta de “yellow croaker” (Pseudosciaena crocea) no tocante à resposta imune 

inata e ao efeito contra infecções ocasionadas por Vibrio harveyi. O tratamento foi 

conduzido por um período de oito semanas e os resultados mostraram que ß(1? 3)-glucana 

ao nível de 0,09% aumentou significativamente o crescimento, melhorou os parâmetros 

imunológicos, tais como, a porcentagem de fagocitose e “respiratory burst” (liberação de 

espécies reativas – radicais superóxido e peróxido de hidrogênio a partir de diferentes tipos 

de células) e protegeu os peixes contra infecções bacterianas. Por outro lado, este mesmo 

resultado não foi constatado quando se utilizou ß(1? 3)-glucana ao nível de 0,18%. Diante 
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do exposto, os autores concluíram que a concentração do composto prebiótico utilizado 

como suplemento na alimentação de “yellow croaker” é fator de suma importância quando 

esse é administrado via oral por tempo prolongado. 

Segundo estudos conduzidos por Montero et al. (2005), apud Torrecillas et al. 

(2007), a adição de uma mistura contendo MOS e glucoligossacarídeos de ß-glucana na 

alimentação de “sea bass” durante 60 dias propiciou aumento na resistência ao estresse e 

ativação de macrófagos. 

Carpa comum (Cyprinus carpio) e truta arco- íris (Oncorhynchus mykiss) 

apresentaram aumento significativo do crescimento, redução considerável do índice de 

mortalidade e aumento dos níveis de anticorpos quando foram suplementadas com MOS na 

dieta (STAYKOV, 2004, apud Torrecillas et al. 2007). 

Dimitroglou e Davies (2004), apud Torrecillas et al. (2007), conduziram um estudo 

com larvas de Diplodus sargus e constataram que a suplementação de MOS na dieta foi 

responsável pelo aumento da área de absorção de nutrientes no intestino delgado e por 

aumento da resistência ao estresse. 

Em estudo conduzido com cães de diferentes raças acometidos de gastroenterite, 

Gouveia et al. (2006) avaliaram a capacidade de MOS fosforilado em inativar Escherichia 

coli presente nas fezes destes animais. Os resultados mostraram que a suplementação da 

dieta com 2 g de Bio-Mos? /animal/dia eliminou Escherichia coli em 86% dos cães, 

enquanto que no grupo de animais alimentados com antibióticos a redução do patógeno foi 

constatada em apenas 25% dos animais. Dessa maneira, os autores concluíram que Bio-

Mos?  é efetivo no controle de Escherichia coli, sendo indicado como tratamento adjuvante 

nas gastroenterites. 

Segundo Shane (2001), apud Albino et al. (2006), glucomananas podem atuar como 

receptores para toxinas sintetizadas pelos próprios patógenos. Estas são capazes de se ligar 

seletivamente e inativar as micotoxinas no lúmen intestinal. 

Dvorska et al. (2003) avaliaram o efeito da adição de MycosorbTM, um 

glucomanano modificado obtido de parede celular de levedura, sobre a gema do ovo e 

fígado de codornas depois da inclusão de aurofusarina na dieta. As aves foram divididas 

em três grupos de acordo com a composição da dieta: grupo 1 - dieta balanceada à base de 

milho e soja, grupo 2 – dieta suplementada com aurofusarina e grupo 3 – dieta 

suplementada com aurofusarina mais MycosorbTM. Os resultados mostraram que as aves 

pertencentes ao grupo 3 apresentaram redução da concentração de ácidos graxos 
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poliinsaturados na gema do ovo e redução da concentração de a e ? tocoferol e tocotrianol 

(compostos ricos em vitamina E) no fígado de codornas recém-nascidas. Estes resultados 

permitiram concluir que o glucomanano modificado tem a capacidade de atuar como 

receptor para a aurofusarina e, desta forma, esta é inativada e eliminada. 

Em estudo conduzido com ratos, Madrigal-Bujaidar et al. (2002), apud Kogan e 

Kocher (2007), constataram que MOS tem a capacidade de reprimir a atividade tóxica 

causada pela aflatoxina B1, e que este fato possivelmente esteja relacionado à capacidade 

que MOS apresenta em interagir com os radicais tóxicos presentes nessa toxina.  

Segundo Baptista et al. (2004), quando parede celular de levedura foi adicionada na 

alimentação de aves domésticas juntamente com aflatoxina B1, ficou evidenciada redução 

do efeito da toxicidade quando comparado ao grupo de aves que receberam uma dieta 

basal.  

Em estudo conduzido por Devegowda et al. (1996), apud Shetty, Jespersen (2006), 

verificou-se que parede celular de levedura e MOS modificado, derivado de células de 

Saccharomyces cerevisiae, utilizados como suplemento alimentar na dieta de aves 

domésticas, apresentaram 77% e 95% de afinidade por aflatoxina, respectivamente. Além 

disso, estes suplementos alimentares também revelaram alta afinidade por zearalenona e 

fumonisina B1, porém, pouca afinidade por desoxinivalenol.  

Glucomanano modificado derivado de células de Saccharomyces cerevisiae foi 

capaz de reduzir os efeitos tóxicos provocados por ocratoxina, toxina T-2 e aflatoxina em 

aves domésticas (RAJU; DEVEGOWDA, 2000) e toxinas de Fusarium em cavalos 

(RAYMOND et al., 2003).  

Em estudo posterior, Karaman et al. (2005) confirmaram que a suplementação da 

dieta de frangos de corte com glucomanano modificado propiciou redução de 

aflatoxicoses.  

Baseado em estudos de difração de raios-X e ressonância magnética nuclear, 

Yiannikouris et al. (2004) avaliaram possíveis interações entre ß-D-glucanas e zearalenona. 

Os resultados mostraram que a conformação tridimensional das cadeias de ß-D-glucanas 

favorece a ligação à toxina e que esta associação é estabilizada pela presença de ligações 

de hidrogênio e interações de Van Der Waals.  

Yiannikouris et al. (2004d) avaliaram a capacidade de ß-D-glucanas em adsorver 

zearalenona em diferentes condições de pH no trato digestivo humano. Os resultados 

mostraram que ß-D-glucanas apresentaram maior afinidade pela toxina em pH ácido e 
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neutro (64-77%). Uma possível explicação pela falta de afinidade de ß-D-glucanas pela 

toxina em pH alcalino pode ser devido ao fato de que nessas condições ocorra predomínio 

de uma associação menos empacotada, caracterizada por uma estrutura na forma de hélices 

simples distribuídas ao acaso em detrimento da conformação tridimensional.  

Bio-Mos® e MTB100®, duas preparações prebióticas comerciais obtidas a partir do 

processamento da parede celular de Saccharomyces cerevisiae e atualmente 

comercializadas pela Alltech Inc. (Nicholasville, KY), apresentaram resultados positivos 

quando incluídas como suplemento na alimentação de porcos, dentre os quais, aumento do 

ganho de peso e proteção contra infecções bacterianas em leitões desmamados (MIGUEL 

et al., 2004, ROZEBOOM et al., 2005).  

Segundo White et al. (2002), a administração de Bio-Mos® na alimentação de 

porcos desmamados ocasionou redução de infecções causadas por Escherichia coli e 

Salmonella spp.  

Em estudos conduzidos com coelhos, Mourão et al. (2006) analisaram os efeitos da 

administração de Bio-Mos® na dieta desses animais. Os resultados mostraram que coelhos 

que receberam 1 g de MOS/Kg de dieta exibiram aumento da concentração de ácidos 

orgânicos de cadeia curta no ceco, melhoria da taxa de conversão alimentar e redução da 

mortalidade quando comparado ao grupo controle. Quando foi utilizado 2 g de MOS/Kg de 

dieta, verificou-se aumento da altura das vilosidades do intestino delgado e, 

consequentemente, aumento da área de absorção de nutrientes. Adicionalmente, a 

contagem de coliformes e enterococos no ceco foi reduzida quando os coelhos foram 

alimentados com 1,0, 1,5 e 2,0 g de MOS/Kg de dieta em comparação ao grupo controle. 

Com o objetivo de testar a capacidade de Bio-Mos® em se ligar à lectina bacteriana, 

Kogan e Kocher (2007) conduziram testes de aglutinação in vivo (desenvolvidos segundo 

metodologia descrita por Spring et al., 2000) utilizando esta preparação prebiótica com 258 

cepas patogênicas de quatro gêneros diferentes de bactéria que foram fornecidas por 

veterinários de diferentes países do mundo. Os resultados dos testes estão representados na 

Tabela 1 abaixo. 

Estes resultados demostram que MOS foi eficaz contra 56% das cepas bacterianas 

testadas, destacando-se os patógenos E. coli, S. enteritidis, S. typhimurium e Clostridium 

spp (KOGAN; KOCHER, 2007). 
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Tabela 1 – Aglutinação de bactérias patogênicas por Bio-Mos® 

Bactéria Nº de cepas testadas Nº de cepas aglutinadas % de aglutinação 
Escherichia coli 143 92 64 
Salmonella spp. 46 31 67 
Salmonella enteritidis 7 6 86 
Salmonella typhimurium 10 7 70 
Clostridium spp. 5 4 80 
Campylobacter spp. 7 1 14 
Total 258 145 56 

 

Newman (2006), apud Kogan e Kocher (2007), utilizando o método do coeficiente 

de velocidade de agregação (Agregation rate coefficient – ARC), comparou a capacidade 

de aglutinação de vários patógenos entéricos por Bio-Mos® e outros compostos que 

continham manose em suas formulações. Os resultados demonstraram eficácia superior de 

Bio-Mos® quando comparado aos demais compostos. 

MTB100® proporcionou melhoria na capacidade de adsorção de micotoxinas 

quando comparado com adsorventes tradicionais à base de argila-silicato e alumínio-

silicato, resultando em melhoria no desempenho e saúde de porcas pós-fase de desmama 

(HARVEY, 2000, apud KOGAN; KOCHER, 2007), melhoria da fertilidade de porcas que 

receberam zearalenona na alimentação (FRIO et al., 2006, GUERRERO; BANEGAS, 

2001, apud KOGAN; KOCHER, 2007) e reprimiu efeitos maléficos ocasionados por 

micotoxinas produzidas por espécies de Fusarium sobre o desempenho e metabolismo de 

porcas gestantes (DIAZ-LLANO; SMITH, 2005, 2006, apud KOGAN; KOCHER, 2007).  

Estudando a importância da parede celular de levedura (Saccharomyces sp.) como 

fonte de fibra na alimentação de ratos Wistar, Pádua et al. (2000) evidenciaram que a 

adição de 10 ou 20% de parede celular promoveu aumento da velocidade de trânsito do 

conteúdo intestinal e redução nos níveis de triacilgliceróis séricos. 

Macari e Maiorka (2000) evidenciaram efeitos positivos sobre a mucosa intestinal 

de frangos quando receberam parede celular de Saccharomyces cerevisiae na dieta. Os 

resultados mostraram aumento significativo na altura dos vilos nos três segmentos do 

intestino delgado, sendo que este efeito foi mais acentuado na primeira semana de vida. De 

modo geral, estes resultados demonstraram que a adição de parede celular promoveu 

aumento na área de absorção de nutrientes da mucosa intestinal, o que pode ser 

fundamental para um melhor desempenho animal. 

A Saf-Agri, empresa pertencente ao grupo Lesaffre (maior produtor de levedura e 

derivados do mundo), fornece produtos inovadores para os fabricantes de ração animal, 
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entre os quais incluem o BIOSAF®, Procreatin-7® e SAF-Levina® APR. O primeiro é um 

concentrado de células de levedura viva Saccharomyces cerevisiae, elaborado para ser 

incorporado em rações peletizadas devido a uma tecnologia única de cobertura natural que 

proporciona excelente resistência ao choque térmico durante o processo de peletização. 

Procreatin-7® é uma cepa de Saccharomyces cerevisiae utilizada em qualquer ração não 

peletizada. É muito solúvel em água, sendo efetivo nos sistemas de bebedouro de aves ou 

nos substitutos de leite. Em contrapartida, SAF-Levina® APR é um concentrado de 

levedura em pó (Saccharomyces cerevisiae) inativado por tratamento térmico e 

desenvolvido para uso em rações animais e alimentos para animais de estimação e como 

meio de cultura para pesquisas. Além disso, apresenta características adequadas de 

palatabilidade e é uma excelente fonte de proteína e vitaminas do complexo B. Um outro 

produto fabricado atualmente pelo grupo Lesaffre é a levedura mineral, obtida por 

desidratação e inativado por “spray-dryer”, que foi desenvolvido para fornecer minerais 

orgânicos de alta biodisponibilidade em ração e alimentos para animais de estimação 

(SAF-AGRI, s.d.).  

A Biorigin, empresa pertencente ao Grupo Zillo Lorenzetti, que implantou 

recentemente uma unidade para processamento de levedura e derivados, lançou no 

mercado três novos produtos com propriedades prebióticas. São eles: ActiveMos, 

Betamune e  Selemax . O primeiro é um aditivo prebiótico para alimentação animal rico 

em MOS, extraído da parede celular da levedura Saccharomyces cerevisiae que apresenta a 

capacidade de aglutinar patógenos atuando como modulador da microbiota intestinal. O 

segundo é um aditivo prebiótico também destinado à alimentação animal rico em 

glucoligossacarídeos que apresenta ação benéfica sobre o sistema imunológico dos animais 

e como potencializador da resposta à vacinação de rebanhos e de animais de estimação. O 

Selemax é constituído de levedura inativa desidratada que contém níveis elevados de 

selênio orgânico e cujo benefício está relacionado à melhoria no desempenho dos animais 

por ser um agente oxidante e anticancerígeno, além de contribuir positivamente para o 

sistema imunológico (BIORIGIN, s.d). 

 

2.6)  Hidrólise Enzimática de Células de Leveduras 

 

O interesse pelas enzimas líticas teve início na década de 60, quando muitas 

espécies de bactérias apresentavam resistência à lisozima, que na época era utilizada para a 
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elucidação da estrutura química da parede celular desses microrganismos. Em 1968, Ward 

e Perkins sugeriram que para a investigação da parede celular e dos componentes 

intracelulares das bactérias resistentes à lisozima, havia a necessidade do isolamento de 

enzimas mais apropriadas para este fim.  

Enzimas líticas são produzidas por muitas espécies de microrganismos, como 

bactérias, fungos e leveduras, sendo que a maioria necessita da presença de indutores para 

a síntese das respectivas enzimas (FLEURI; SATO, 2005). 

Segundo Fleuri e Sato (2005), as enzimas líticas apresentam inúmeras aplicações, 

como na preparação de protoplastos, transformação de leveduras para isolamento de 

produtos de recombinação de DNA, no estudo da composição e mecanismo da síntese de 

parede celular, na digestão de polissacarídeos e proteínas de parede celular de leveduras 

para obtenção de proteínas intracelulares e pigmentos, na obtenção de extrato de levedura, 

no tratamento de massa celular de levedura residual para ração animal e no tratamento de 

doenças provocadas por leveduras e fungos. 

Muitas enzimas microbianas lisam a parede celular de leveduras, entre elas, ß-1,3 

glucanases, ß-1,6 glucanases, mananases, proteases e quitinases. Essas enzimas agem 

sinergicamente na lise da parede celular, mas somente duas são essenciais para o 

rompimento da célula: a protease, que degrada a camada externa de mananoproteína e a ß-

1,3 glucanase, que degrada a camada interna de glucana (ASENJO et al., 1985; SCOTT, 

SCHEKMAN, 1980; ZLOTNIK et al., 1984).  

A lise da parede celular de levedura é primeiramente causada pela ação das enzimas 

protease e ß-1,3 glucanase. As enzimas ß-1,6 glucanase e mananase participam na 

solubilização dos fragmentos da parede. Com a lise celular, há liberação de um grande 

número de compostos associados a diferentes organelas ou estruturas celulares. Para o 

isolamento das organelas, a lise celular não é suficiente, havendo a necessidade de 

purificação dos componentes desejados da célula microbiana. Neste contexto, é importante 

ressaltar que métodos enzimáticos ou mecânicos, ou ainda, uma combinação destes, podem 

ser usados para a obtenção seletiva de compostos celulares que podem ser recuperados e 

purificados (ASENJO et al., 1985). 

Hunter e Asenjo (1988) apresentaram um modelo para explicar que a lise 

enzimática da célula de levedura acontece em passos progressivos de ruptura da estrutura 

celular, começando pela superfície externa e prosseguindo pelas estruturas celulares dentro 

do citoplasma. 
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Prokopakis e Liu (1997) relataram que a lise de parede celular de levedura ocorre 

em três etapas. Na primeira, as camadas de mananoproteína e glucana são digeridas; na 

segunda, a célula se rompe devido à diferença de pressão osmótica liberando o material 

intracelular. Por fim, este último é digerido pelas enzimas ainda existentes na solução. 

O sistema de enzimas líticas sintetizado por Oerskovia xanthineolytica consiste de 

uma ß-1,3-glucanase e uma protease, as quais atuam sinergicamente na lise de paredes 

celulares. A hidrolase apresenta afinidade por ß-glucana, enquanto que a protease se 

associa primeiramente à manana e atua sobre a porção protéica da camada de 

mananoproteína, sendo que a manana liberada atua como inibidor da síntese da protease. 

Segundo os autores, a camada de ß-glucana somente começa a sofrer lise pela ß-1,3-

glucanase após a camada de mananoproteína ser degradada pela protease, uma vez que esta 

se situa externamente àquela (SCOTT; SCHEKMAN, 1980). 

A zimoliase B, uma protease produzida por Arthrobacter luteus, apresenta ação 

específica na parede celular de leveduras devido à afinidade pela manana. Essa enzima é 

encontrada em duas formas, livre ou ligada à manana, mas só ocorre atividade proteolítica 

e liberação de peptídeo-manana após a união da protease à camada de manana 

(KITAMURA, 1982a). 

Segundo Macwilliam (1970), há diferenças na lise de parede celular de leveduras 

em função dos estágios de crescimento celular e dos gêneros a que pertencem, sendo que 

células jovens são mais susceptíveis à lise do que células em fase estacionária de 

crescimento. Os autores reportaram ainda que ß-1,3-glucanase pode não lisar, lisar 

parcialmente ou lisar completamente a parede celular de diferentes espécies de levedura, 

sugerindo a existência de sinergismo entre as enzimas líticas. 

Kaneko, Kitamura e Yamamoto (1973) verificaram que a susceptibilidade de 

leveduras à ação enzimática varia com o gênero e com a espécie. Em estudo conduzido 

com leveduras do gênero Candida e Saccharomyces, estes autores relataram que quando 

essas células foram submetidas ao tratamento com 2-mercaptoetanol, as cepas de 

Saccharomyces se mostraram tão susceptíveis quanto às de Candida. Neste estudo, os 

autores constataram ainda que as células de levedura são mais facilmente lisadas 

enzimaticamente após tratamento térmico e que leveduras na fase exponencial de 

crescimento também apresentam maior susceptibilidade à lise do que células em fase 

estacionária. 
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Diferentes cepas de microrganismos foram isoladas a partir de lodo ativado de 

tanques de sistema de tratamento de água residuária de indústrias de alimentos e de bebidas 

alcoólicas, sendo que dez dessas, destacando-se Bacillus sp., foram caracterizadas como 

boas produtoras de ß-1,3-glucanases e proteases líticas (YAMAMOTO et al., 1984). 

Segundo Rowley e Bull (1977), Arthrobacter sp. produz um complexo enzimático 

extracelular constituído de ß-1,3-glucanase, protease, mananase e mananohidrolase, com 

atividade lítica sobre células viáveis de Saccharomyces fragilis. Observou-se que as 

atividades de ß-1,3-glucanase e protease foram obtidas durante a fase exponencial de 

crescimento, enquanto que a síntese de mananase e mananohidrolase foi induzida durante o 

início da fase estacionária. 

Guilloux-Benatier et al. (2000) reportaram que Oenococcus oeni é capaz de 

produzir uma ß-1,3-glucanase durante a fase exponencial de crescimento, sendo que a 

maior atividade da enzima ocorreu quando a bactéria foi cultivada em meio de cultivo 

contendo moléculas glicosídicas de parede celular de levedura como indutor. 

Adicionalmente, foi constatado que ß-1,3-glucanase lisou células viáveis e mortas de 

Saccharomyces cerevisiae, sendo esta lise claramente evidenciada nas fases exponencial e 

estacionária de crescimento da levedura. 

Santos (2000), apud Fleuri e Sato (2005), reportou que Cellulosimicrobium 

cellulans 191 sintetizou maior quantidade de ß-1,3-glucanase, enquanto que protease foi 

produzida em grande quantidade por Oerskovia sp. Adicionalmente, foi constatado que a 

maior produção de ß-1,3-glucanase ocorreu em meio de cultivo rico em parede celular de 

levedura extraída mecanicamente como indutor e que a maior produção de protease foi 

evidenciada em meio contendo levedura autoclavada, lavada e liofilizada. 

A produção de ß-1,3-glucanases e proteases líticas por Cellulosimicrobium 

cellulans 191, em meio de cultivo contendo diferentes indutores, bem como a aplicação 

destas enzimas na lise de leveduras foram estudadas por Fleuri (2003). A maior produção 

de protease lítica foi obtida em meio de cultivo contendo 8% de levedura seca. Por outro 

lado, a maior produção de ß-1,3-glucanases foi evidenciada quando essa mesma cepa foi 

crescida em meio contendo 1% de parede celular de levedura. As preparações de ß-1,3-

glucanases obtidas do sobrenadante do meio fermentativo foram capazes de lisar células de 

Saccharomyces cerevisiae KL-88, Candida glabrata NCYC 388, Kluyveromyces 

marxianus NCYC 587, Hansenula mrakii NCYC 500, sendo que as duas últimas se 

mostraram mais susceptíveis à lise enzimática quando comparadas com Saccharomyces 
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cerevisiae KL-88, ao passo que Candida glabrata NCYC 388 apresentou maior resistência 

à atividade de lise por ß-1,3-glucanases. 

Soares (2002) estudou a produção de ß-1,3-glucanase lítica por Cellulomonas 

cartae 191 em diferentes meios de cultivo contendo diferentes tipos de indutores. O meio 

de Scott e Schekman modificado foi àquele no qual houve maior produção enzimática, 

sendo composto por 1% de parede celular de levedura extraída mecanicamente em 

Dynomill em tampão fosfato de potássio 0,2 M, pH 7,5, 0,20% de sulfato de amônio e 

0,02% de sulfato de magnésio hepta-hidratado.  

 Com o objetivo de verificar o efeito lítico de ß-1,3-glucanases e proteases 

purificadas dos sobrenadantes obtidos da fermentação de Oerskovia xanthineolytica sobre 

parede celular de leveduras, Andrews e Asenjo (1987a) testaram-nas combinadas. Os 

resultados mostraram que essas enzimas, quando atuam sinergicamente, são capazes de 

lisar e romper completamente as células de levedura. Em estudo paralelo, estes autores 

constataram maior produção de enzimas líticas quando Oerskovia xanthineolytica foi 

cultivada em sistema contínuo na presença de altas concentrações de indutor e baixa 

concentração de glicose, sugerindo que a síntese dessas enzimas esteja sujeita à repressão 

catabólica pela glicose. Adicionalmente, foi relatado que glucana de levedura é um potente 

indutor, uma vez que glucanase foi produzida com apenas 5 h de incubação e a atividade 

lítica obtida foi cerca de 10 vezes maior que no meio de cultivo contendo parede de 

leveduras. 

Kitamura e Yamamoto (1972) relataram que Arthrobacter luteus, isolado de creme 

de levedura, cresceu em meio contendo células de levedura ou ß(1? 3)-glucanas e 

produziu enzimas com atividade lítica sobre leveduras. A preparação enzimática obtida foi 

denominada zimoliase e requeria polímeros lineares de glicose com ligações ß(1? 3) como 

substrato específico. Neste estudo, os autores evidenciaram que “pachymana” (ß-1,3-

glucana insolúvel) e glucana de levedura foram hidrolisados por este preparado a unidades 

de laminaripentaose.  

A enzima exo-glucanase do tipo ß(1? 3)-D-glucana glucohidrolase, isolada de 

Bacillus circulans, hidrolisa ß(1? 3)-D-glucanas por sucessivas remoções de laminaribiose 

a partir de seus terminais não-redutores (KANZAWA; KURASAWA; KANEGAE, 1994). 

Bacon et al. (1970) utilizaram parede celular de Saccharomyces cerevisiae como 

indutor para a produção de enzimas líticas por Cytophaga johnsonii e relataram atividade 
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de 0,16 U/mL de ß-1,3-glucanase na presença de laminarina como substrato reacional após 

1 h de incubação a 30ºC. 

Estudando os produtos de hidrólise obtidos pela ação lítica de ß-1,3-glucanase 

produzida por Aspergillus niger sobre glucana da parede celular de leveduras, Kéri et al. 

(1991) evidenciaram a liberação de fragmentos de alta massa molecular (80 KDa) durante 

as primeiras horas de reação. Por outro lado, períodos de hidrólise superiores a 7 horas 

permitiram a liberação de fragmentos pequenos de glucana com massa molecular menor 

que 25 KDa. 

Reese, Parrish e Mandels (1962), apud Giese, Barbosa e Silva (2003), relataram que 

a hidrólise da pustulana pela ß-1,6-glucanase lítica produzida por diferentes espécies de 

fungos resultou na liberação de moléculas de gentiotetraose, gentiotriose, gentiobiose e 

glicose. 

Pavlova e Tinyanova (1980) isolaram 23 cepas de microrganismos do solo com 

capacidade de sintetizar a-mananases extracelulares, dentre as quais, 10 foram 

selecionadas como maiores produtoras e identificadas de acordo como o gênero a que 

pertencem. Os sobrenadantes obtidos dos respectivos meios fermentativos foram avaliados 

no tocante à atividade lítica sobre células de Saccharomyces cerevisiae e Candida 

tropicalis e os resultados mostraram pouca atividade lítica de a-mananases (0-10% de lise) 

produzidas pela maioria das cepas selecionadas. Apenas a-mananase produzida por 

Pseudomonas sp. apresentou atividade lítica considerável sobre células de Saccharomyces 

cerevisiae e Candida tropicalis, 20-25% e 35-40% de lise, respectivamente. De acordo 

com esses resultados, os autores sugeriram que a-mananases são enzimas que devem atuar 

de maneira sinérgica com outras enzimas líticas (proteases e glucanases), tendo em vista a 

baixa ou quase nenhuma atividade lítica constatada.  

Flavobacterium dormitator var. glucanolyticae foi isolada de amostra de solo e 

caracterizada como boa produtora de a-1,2-mananase e ß-1,3-glucanase líticas. Como 

resíduos da ação de a-1,2-mananase sobre manana de diferentes espécies de 

Saccharomyces, foram obtidos manose, mananotriose e mananotetraose. Segundo 

Yamamoto e Nagasaki (1975a), a lise de a-1,2-mananase removeu unidades sucessivas de 

monossacarídeos com ligações a-1,2 a partir do terminal não-redutor da cadeia de manana. 

Foi relatado ainda que ß-1,3-glucanase foi capaz de hidrolisar células de levedura 

liberando pequenos oligossacarídeos e que essa enzima atua preferencialmente sobre 

cadeias de sacarídeos de eleveda massa molecular, apesar de que pequenos 



67 
 

Dissertação de Mestrado 

oligossacarídeos como laminaritriose também podem ser hidrolisados (NAGASAKI et al., 

1976). 

Shimoi et al. (1991b) purificaram uma ß-1,3-glucanase e duas proteases produzidas 

por Rarobacter faecitabidus e relataram que a hidrolase isolada não foi capaz de lisar 

células de levedura, porém, quando combinada com as proteases houve lise total. 

Segundo Kitamura et al. (1974), o pH ótimo para lise de células viáveis de levedura 

por zimoliase se situa em torno de 7,0-7,5 e a temperatura ótima, 35ºC. As enzimas se 

mantiveram razoavelmente estáveis em pH entre 5,0 e 11,0 nessa mesma temperatura, 

porém, quando incubadas a 50 e 60ºC por 5 minutos, cerca de 70 e 100% da atividade foi 

perdida, respectivamente.  
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3)  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O presente trabalho foi conduzido nos Laboratórios de Fermentação do Grupo de 

Microbiologia Aplicada e Bioprocessos (GMBio) e de Probióticos do Departamento de 

Biotecnologia da Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo (EEL – 

USP). 

 

3.1 Microrganismo e sua Manutenção 

 

 No presente trabalho, a cepa de Bacillus licheniformis E-44 foi gentilmente cedida 

pelo Grupo de Probióticos da Faculdade de Agronomia da Universidade de Matanzas – 

Cuba, isolada a partir de cama de frango e caracterizada como boa produtora de enzimas 

extracelulares. A cultura estoque foi armazenada sob refrigeração a 4ºC em tubo de ensaio 

contendo meio de cultivo constituído de 10 g/L de glicose, 10 g/L de peptona 

bacteriológica, 6 g/L de cloreto de sódio, 2 g/L de caseína, 2 g/L de extrato de levedura e 

15 g/L de ágar, pH 8,0. 

 

3.2   Meios de Cultivo  

 

Diferentes meios de cultivo foram avaliados com vistas a se determinar as melhores 

condições para crescimento celular e produção de enzimas extracelulares pela cepa em 

estudo. 

 

  3.2.1) Meio nº 1: 5g/L de peptona bacteriológica, 1 g/L de extrato de carne, 

2 g/L de extrato de levedura e 5 g/L de cloreto de sódio, pH 7,4 (PÉREZ et al., 2007). 

  

  3.2.2) Meio nº 2: 50 g/L de melaço de cana-de-açúcar, 30 g/L de extrato de 

levedura, 1 g/L de KH2PO4 e 1 g/L de CaCl2, pH 8,0, esterilizado a 121ºC por 15 minutos. 

   

3.2.3) Meio nº 3: 10 g/L de caseína, 5g/L de peptona bacteriológica, 1 g/L 

de extrato de carne, 2 g/L de extrato de levedura, 5 g/L de cloreto de sódio, 0,2 M de tris-

HCl pH 8,0 (PÉREZ et al., 2007 modificado). 
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  3.2.4) Meio nº 4: 10 g/L de SafMannan® (“parede celular de levedura”), 

5g/L de peptona bacteriológica, 1 g/L de extrato de carne, 2 g/L de extrato de levedura, 5 

g/L de cloreto de sódio, 0,2 M de tris-HCl pH 8,0 (PÉREZ et al., 2007 modificado). 

 

  3.2.5) Meio nº 5: 10 g/L de Nutricell® Yeast (“levedura inativa seca”), 5g/L 

de peptona bacteriológica, 1 g/L de extrato de carne, 2 g/L de extrato de levedura, 5 g/L de 

cloreto de sódio, 0,2 M de tris-HCl pH 8,0 (PÉREZ et al., 2007 modificado). 

 

  3.2.6) Meio nº 6: 10 g/L caseína, 3 g/L extrato de levedura, 1,5 g/L KCl, 0,5 

g/L K2HPO4 e 0,5 g/L KH2PO4, pH 8,0, proposto por Hadj-Ali et al. (2007). 

 

  3.2.7) Meio nº 7: 10 g/L de caseína, 10 g/L de extrato de malte, 10 g/L de 

polipeptona e 10 g/L de Na2CO3, pH 9,5, descrito por Potumarthi et al. (2007). 

  

  3.2.8) Meio nº 8: 30 g/L de caseína, 5 g/L de NaNO3, 5 g/L de K2HPO4, 0,2 

g/L de MgSO4.7H2O e 10 g/L de Na2CO3, pH 7,0, descrito por Al-Shehri et al. (2004). 

 

Os meios de cultivo, com exceção do meio nº 2, bem como a solução de tris-HCl 

0,2 M, foram preparados a partir de soluções estoque dos respectivos constituintes e  

autoclavados separadamente à 0,5 atm por 15 minutos. 

 

3.3   Determinação do Crescimento Celular, Obtenção e Caracterização do 

Extrato Enzimático 

 

 3.3.1)  Cultivo em Reator 

 

 Em conformidade com a metodologia desenvolvida pelo Grupo de Probióticos da 

Universidade de Matanzas – Cuba, uma alçada da cultura estoque da cepa de Bacillus 

licheniformis E-44 foi transferida para um tubo de ensaio contendo 5 mL do meio nº 1 e 

incubado a 40ºC por 24 horas em estufa de cultura e bacteriologia série 410 ND. A partir 

desta suspensão de células foi procedido um novo repique na proporção de 1% para 125 

mL do meio nº 2, contido em frasco Erlenmeyer de 250 mL, e posteriormente incubado em 

agitador rotatório tipo Shaker (New Brunswick Scientific Co. Inc., Edison, New Jersey, 
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USA) a 40ºC sob agitação de 200 rpm por 24 horas. Em seguida, esse volume de inóculo 

foi transferido para um fermentador BIOFLO III de 1,25 L (New Brunswick Scientific Co. 

Inc., Edison, New Jersey, USA) contendo 1125 mL do meio nº 2 que foi incubado a 40ºC 

por 48 horas sob agitação de 200 rpm, aeração de 2 vvm, pH 8,0, controlado pela adição de 

soluções de NaOH 5 M e HCl 5 M devidamente esterilizadas. Foram realizadas três 

repetições. 

Amostras de 10 mL foram coletadas em diferentes tempos de fermentação, 

centrifugadas em centrífuga Jouan MR 18-12, sendo que o sedimentado foi lavado 2 vezes 

com água destilada para posterior determinação da biomassa celular e o sobrenadante 

armazenado em frascos de vidro com tampa rosqueável à 4ºC para posterior quantificação 

das enzimas ? -mananase, ? -1,3-glucanase e protease. Estes ensaios foram realizados em 

duplicata. 

 

 3.3.2)   Cultivo em Frascos Erlenmeyer 

 

 3.3.2.1)   Preparo do Inóculo 

 

Uma alçada da cultura estoque de Bacillus licheniformis E-44 foi transferida para 

um tubo de ensaio contendo 5 mL de meio nº1 e incubado a 40ºC por 24 h para ativação 

das células. Posteriormente, procedeu-se um novo repique na proporção de 1% para 25 mL  

de meio nº 1 acrescido de tampão tris-HCl 0,2 M, pH 8,0 contidos em frascos Erlenmeyer 

de 125 mL. Em seguida, o frasco foi incubado em agitador rotatório tipo Shaker (New 

Brunswick Scientific Co. Inc., Edison, New Jersey, USA) a 40ºC, 200 rpm por 12 horas, 

cuja suspensão celular foi empregada como inóculo. 

 

 3.3.2.2)   Avaliação do Efeito de Diferentes Indutores sobre o Crescimento Celular 

e Produção de Enzimas 

 

 Uma alíquota de 2,5 mL (10%) do inóculo obtido conforme descrito no item 

3.3.2.1, foi transferida para frascos Erlenmeyer de 125 ml contendo 22,5 mL dos meios nº 

3, 4 e 5, com vistas a se avaliar o efeito da caseína, parede  celular de levedura e levedura 

inativa seca como indutores da síntese das respectivas enzimas. Os frascos foram 
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incubados em shaker (New Brunswick Scientific Co. Inc., Edison, New Jersey, USA) a 

40ºC, 200 rpm por 48 horas, sendo os experimentos realizados com duas repetições. 

Amostras de 10 mL foram coletadas em diferentes tempos de fermentação, 

centrifugadas em centrífuga  Jouan MR 18-12, sendo o sedimentado lavado 2 vezes com 

água destilada para posterior determinação da biomassa celular e o sobrenadante 

armazenado em frascos de vidro com tampa rosqueável à 4ºC para posterior quantificação 

das enzimas ? -mananase, ? -1,3-glucanase e protease, em duplicata. 

 

3.3.2.3)  Avaliação do Efeito do pH sobre o Crescimento Celular e Produção de 

Enzimas 

 

 Os ensaios foram realizados em duplicata em frascos Erlenmeyer de 125 mL em 

agitador rotatório tipo Shaker (New Brunswick Scientific Co. Inc., Edison, New Jersey, 

USA) a 200 rpm. Para tanto, foram adicionados assepticamente 2,5 mL de inóculo 

(3.3.2.1) aos frascos contendo 22,5 mL dos meios nº 3, 4 e 5, preparados em diferentes 

soluções tampão, a saber: 1) pH 5,5 : tampão acetato de sódio 0,2 M; 2) pH 7,0: tampão 

fosfato de potássio 0,2 M; 3) pH 8,5: tampão tris-HCl 0,2 M. Os frascos foram incubados a 

40ºC por 48 horas. 

Amostras de 10 mL foram coletadas em diferentes tempos de fermentação, 

centrifugadas em centrífuga Jouan MR 18-12, sendo o sedimentado lavado 2 vezes com 

água destilada para posterior determinação da biomassa celular e o sobrenadante 

armazenado em frascos de vidro com tampa rosqueável à 4ºC para posterior quantificação 

das enzimas ? -mananase, ? -1,3-glucanase e protease, e determinação do pH, em duplicata. 

 

 3.3.2.4)  Avaliação do Efeito de Diferentes Meios de Cultivo sobre o Crescimento 

Celular e Produção de Enzimas 

 

Os respectivos cultivos foram realizados em duplicata em frascos Erlenmeyer de 

125 mL contendo 22,5 mL dos meios nº 6, 7 e 8, descritos no item 3.2, em agitador 

rotatório tipo Shaker (New Brunswick Scientific Co. Inc., Edison, New Jersey, USA), que 

foram inoculados assepticamente com 2,5 mL de inóculo (3.3.2.1) e incubados a 40ºC, 200 

rpm por 48 horas.  
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Amostras de 10 mL foram coletadas em diferentes tempos de fermentação, 

centrifugadas em centrífuga Jouan MR 18-12, sendo o sedimentado lavado 2 vezes com 

água destilada para posterior determinação da biomassa celular e o sobrenadante 

armazenado em frascos de vidro com tampa rosqueável à 4ºC para posterior quantificação 

das enzimas ? -mananase, ? -1,3-glucanase e protease, em duplicata. 

 

3.3.2.5)   Avaliação do Efeito da Agitação sobre o Crescimento Celular e Produção 

de Enzimas 

 

Alíquotas de 2,5 mL (10%) do inóculo (3.3.2.1) foram transferidas para frascos 

Erlenmeyer de 125 ml contendo 22,5 mL do meio nº 3, após o que foram incubados em 

diferentes velocidades de agitação (100, 200 e 300 rpm) em agitador rotatório tipo Shaker 

(New Brunswick Scientific Co. Inc., Edison, New Jersey, USA) a 40ºC  por 48 horas, 

sendo os experimentos realizados uma única vez. 

Amostras de 10 mL foram coletadas em diferentes tempos de fermentação, 

centrifugadas em centrífuga Jouan MR 18-12, sendo o sedimentado lavado 2 vezes com 

água destilada para posterior determinação da biomassa celular e o sobrenadante 

armazenado em frascos de vidro com tampa rosqueável à 4ºC para posterior quantificação 

das enzimas ? -mananase, ? -1,3-glucanase e protease, em duplicata. 

 

 3.3.2.6)   Avaliação do Efeito da Aeração sobre o Crescimento Celular e Produção 

de Enzimas 

  

Para se avaliar o efeito da aeração sobre o crescimento celular e produção de 

enzimas variou-se a relação volume de frasco e volume de meio n° 3. Para tanto, em 

frascos Erlenmeyer de 250 mL estabeleceu-se as seguintes relações em volume de inóculo: 

meio de cultivo: (2,5 + 25,0), (5,0 + 45,0), (7,5 + 67,5) e (10,0 + 90,0). Em seguida, os 

frascos foram incubados em agitador rotatório tipo Shaker (New Brunswick Scientific Co. 

Inc., Edison, New Jersey, USA) à 40ºC, 200 rpm por 48 horas, sem repetições.O inóculo 

foi preparado por meio do cultivo da respectiva cepa em 25 mL de meio n°3 contido em 

frasco Erlenmeyer de 125 mL por 12 horas a 40°C.  

Amostras de 10 mL foram coletadas em diferentes tempos de fermentação, 

centrifugadas em centrífuga Jouan MR 18-12, sendo o sedimentado lavado 2 vezes com 
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água destilada para posterior determinação da biomassa celular e o sobrenadante 

armazenado em frascos de vidro com tampa rosqueável à 4ºC para posterior quantificação 

das enzimas ? -mananase, ? -1,3-glucanase e protease, em duplicata. 

 

3.4   Métodos Analíticos 

 

 3.4.1)   Determinação da Biomassa Bacteriana 

 

 O crescimento bacteriano foi determinado por espectrofotometria a 600 nm em 

espectrofotômetro Hitachi modelo U-2001. Após as fermentações, as respectivas amostras 

foram devidamente centrifugadas a 10000 x g por 20 minutos à 4ºC em centrífuga Jouan 

MR 18-12, e a massa celular obtida foi então submetida a duas lavagens consecutivas com 

10 mL de água destilada, seguida da ressuspensão no mesmo volume de água. Alíquotas de 

1 mL foram diluídas devidamente para a leitura da absorbância e a concentração de células 

foi determinada por meio de uma curva padrão correlacionando a concentração de 

biomassa (0-2,0 g/L) com as respectivas leituras de absorbância.  

 

 3.4.2)   Determinação da Atividade Enzimática 

 

 As amostras coletadas periodicamente de cada cultivo foram centrifugadas a 10000 

x g em centrífuga Jouan MR 18-12 por 20 minutos à 4ºC e o sobrenadante utilizado para a 

determinação das atividades enzimáticas. 

 

 3.4.2.1   Protease 

 

 A atividade de protease foi determinada de acordo com os métodos descritos por 

Kembhavi et al. (1993) modificado e Anson (1973). 

 

 1º método: 

 

 Uma alíquota de 0,5 mL de substrato (caseína 1% preparada em tampão tris-HCl 

0,1 M, pH 8,0) foi adicionada em tubos tipo Eppendorf de 2,0 mL seguida de 0,5 mL de 

extrato enzimático devidamente diluído. A mistura reacional foi incubada a 50ºC por 30 
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minutos em banho maria sorológico modelo IO118 e a reação interrompida pela adição de 

0,5 mL de ácido tricloroacético (TCA 20%). Em seguida, a mistura foi deixada esfr iar à 

temperatura ambiente por 15 minutos, centrifugada em  microfuge™ 12 BECKMAN a 

10000 x g por 15 minutos para a remoção do precipitado, e a absorbância do sobrenadante 

lida a 280 nm em espectrofotômetro. Para ajuste do aparelho foi preparado um tubo branco 

utilizando-se solução tampão de tris-HCl 0,1 M pH 8,0 em substituição ao substrato. Um 

outro controle (“branco da reação”) foi preparado pela adição seqüencial de substrato, 

TCA 20% e extrato enzimático. 

 A curva padrão foi construída utilizando soluções de 0-500 µg/mL de tirosina. Uma 

unidade (U) de atividade proteolítica foi definida como sendo a quantidade de enzima 

requerida para liberar 1 µg de tirosina por mililitro em 1 minuto nas condições 

experimentais empregadas. 

 

 2º método: 

 

 Preparo da Caseína Desnaturada com Uréia 

 

 Foram pesados 2,2 g de caseína, a qual foi posteriormente dissolvida em 16 mL de 

solução de NaOH 0,5 N e 50 mL de água destilada, seguida da adição de 36 g de uréia. 

Está suspensão foi colocada sob agitação durante 1 h para a solubilização da caseína e a ela 

adicionado 4 g de uréia, sendo que o pH foi ajustado para 7,5 com uma solução de ácido 

fosfórico 1 M. O volume foi completado com água destilada até 100 mL. 

 

 Atividade proteolítica 

 

 A reação foi iniciada adicionando-se 0,5 mL de extrato enzimático devidamente 

diluído a 2,5 mL de caseína desnaturada contida em tubo de centrífuga tipo Falcon, e a 

mistura pré-aquecida na temperatura do ensaio. Após incubação por 30 minutos à 50ºC, a 

reação foi interrompida pela adição de 5 mL de ácido tricloroacético 5%, deixada esfriar 

por 30 minutos à temperatura ambiente e centrifugada a 3000 rpm por 10 minutos em 

centrífuga Excelsa® II modelo 206 BL para  remoção do precipitado. 

 Uma alíquota de 0,5 mL do sobrenadante foi pipetado para um tubo de ensaio, 

seguido da adição seqüencial de 1,5 mL de solução de NaOH 1 N, 0,5 mL de Reagente de 
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Folin diluído três vezes e 1,5 mL de água destilada. Após completa homogeneização dos 

reagentes, foi realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro à 650 nm. Para o 

preparo de um controle, foram seguidos os mesmos passos sequenciais do método, salvo 

da adição do extrato enzimático após a adição do TCA com vistas a se evitar a reação do 

substrato com o extrato enzimático. 

 A curva padrão foi construída partindo-se de uma solução estoque de 9,99 

µmol/mL de tirosina em solução de HCl 0,5 N. Após sucessivas diluições, alíquotas de 0,5 

mL de cada diluição foram pipetadas para um tubo de ensaio e adicionados os seguintes 

reagentes em ordem seqüencial: 1,5 mL de solução de NaOH 1 N, 0,5 mL de Reagente de 

Folin diluído três vezes e 1,5 mL de água destilada. Essa solução, após devida 

homogeneização, foi mantida em repouso por 30 minutos para posterior leitura da 

absorbância em espectrofotômetro à 650 nm contra um branco sem tirosina. 

 A atividade proteolítica foi calculada segundo a equação: 

 

 

 Equação (1)  

  

  

Onde: 

D = fator de diluição do extrato enzimático 

8 = fator de diluição do extrato enzimático em análise 

0,5 = volume do extrato enzimático em análise 

Tempo de incubação = 30 minutos 

 

 3.4.2.2   ß-1,3-glucanase 

 

 O método empregado para determinação da atividade de ß-1,3-glucanase foi 

realizado de acordo com metodologias propostas por Leelasuphakul et al. (2006) 

modificado e Fleuri (2003) modificado, que consiste na quantificação de açúcares 

redutores liberados a partir de laminarina de Laminaria digitata (Sigma Aldrich), 

determinada pelo método do ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS)(MILLER, 1959). 

 

  

Atividade (U/mL) = µmoles de tirosina x D x 8                 

                      Tempo de incubação x 0,5 mL 
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1º método: 

 

 Uma alíquota de substrato (180 µL de laminarina de Laminaria digitata 0,5% 

preparada em tampão acetato de sódio 0,1 M, pH 5,0) foi adicionada em tubo de ensaio 

seguida de 20 µL de extrato enzimático devidamente diluído. A mistura reacional foi 

incubada a 50ºC por 30 minutos em banho maria sorológico modelo IO118 e a reação 

interrompida pela adição de 0,4 mL de reagente DNS seguido do aquecimento dos tubos 

até ebulição por 5 minutos. Posteriormente, a mistura foi deixada esfriar à temperatura 

ambiente, adicionado 0,9 mL de água destilada e a absorbância lida a 540 nm em 

espectrofotômetro. Para ajuste do aparelho foi preparado um tubo branco utilizando-se 

tampão acetato de sódio 0,1 M, pH 5,0 em substituição ao substrato. Um outro controle 

(“branco da reação”) foi preparado pela adição seqüencial de substrato, DNS, extrato 

enzimático e água destilada. 

 A curva padrão foi construída utilizando soluções de 0-28,0 µmol/mL de glicose, 

sendo uma unidade (U) de glucanase definida como a quantidade de enzima capaz de 

catalisar a liberação de 1 µmol  de açúcar redutor por mililitro em 1 minuto, expresso em 

glicose. 

  

 2º método: 

 

 A reação foi iniciada pela adição de 250 µL de extrato enzimático a um tubo de 

ensaio contendo 250 µL de solução 1% de laminarina preparada em tampão acetato de 

sódio 0,1 M, pH 5,0. Esta mistura foi incubada em banho maria sorológico modelo IO118  

à 50ºC por 30 minutos e a reação interrompida pela adição de 0,75 mL de reagente DNS. A 

seguir, os tubos foram levados à fervura por 5 minutos, deixados esfriar à temperatura 

ambiente e a absorbância lida a 540 nm em espectrofotômetro. Para ajuste do aparelho foi 

preparado um tubo branco utilizando-se tampão acetato de sódio 0,1 M, pH 5,0 em 

substituição ao substrato. Um outro controle (“branco da reação”) foi preparado pela 

adição seqüencial de substrato, DNS e extrato enzimático. 

 A curva padrão foi construída utilizando soluções de 0-28,0 µmol/mL de glicose, 

sendo uma unidade (U) de glucanase definida como a quantidade de enzima capaz de 

catalisar a liberação de 1 µmol  de açúcar redutor por mililitro em 1 minuto, expresso em 

glicose. 
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3.4.2.3   a-mananase 

 

 A atividade de a-mananase foi determinada de acordo com o método descrito por 

John e Hampel (1991) modificado, que consiste na quantificação de açúcares redutores 

liberados a partir de manana de Saccharomyces cerevisiae (Sigma Aldrich), determinada 

pelo método do ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNS)(MILLER, 1959). 

 Uma alíquota de 250 µL de substrato (manana de Saccharomyces cerevisiae 

preparada em tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 6,5) e 100 µL do tampão fosfato de 

potássio foram adicionados em tubo de ensaio, seguido da adição de 150 µL de extrato 

enzimático devidamente diluído. Os tubos foram incubados em banho maria sorológico 

modelo IO118 durante 30 minutos a 50ºC e a reação interrompida pela adição de 0,75 mL 

de reagente DNS. Posteriormente, esses foram aquecidos até ebulição por 5 minutos, 

deixados esfriar à temperatura ambiente e a absorbância lida a 540 nm em 

espectrofotômetro. Para ajuste do aparelho foi preparado um tubo branco utilizando-se 

tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 5,0 em substituição ao substrato. Um outro controle 

(“branco da reação”) foi preparado pela adição seqüencial de substrato, tampão fosfato de 

potássio, DNS e extrato enzimático. 

 A curva padrão foi construída utilizando soluções de 0-5,0 µmol/mL de manose, 

sendo uma unidade (U) de a-mananase definida como a quantidade de enzima capaz de 

catalisar a liberação de 1 µmol  de açúcar redutor por mililitro em 1 minuto, expresso em 

manose. 
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4)   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1)   Avaliação do Crescimento Celular e Produção de Enzimas em Reator 

 

 Os resultados referentes ao crescimento celular no meio contendo melaço (meio 

n°2) como fonte de carbono, a 40°C e pH 8,0 (controlado) encontram-se apresentados na 

Figura 2. 
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Figura 2 – Crescimento de Bacillus licheniformis E-44 em meio contendo melaço de cana-

de-açúcar em reator de bancada.  

 

Observa-se que cepa de Bacillus licheniformis E-44 apresentou crescimento 

exponencial após 4 h de cultivo, atingindo o máximo crescimento após 28 h de cultivo, 

quando a concentração celular atingiu 17,20 g/L. Em seguida, observa-se que a biomassa 

microbiana se manteve constante até aproximadamente 32 h e entrou em declínio, 

provavelmente em função da escassez de substrato. 

 Potumarthi, Subhakar e Jetty (2007), conduziram um estudo com Bacillus 

licheniformis NCIM-2042 em fermentador tipo tanque agitado utilizando caseína como 

fonte de carbono. Estes pesquisadores trabalharam em condições semelhantes de 

temperatura, agitação, aeração e densidade de inóculo daquelas utilizadas no presente 

trabalho e obtiveram concentração celular de apenas 5,50 g/L durante um período de 72 h 

de cultivo.  
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As diferenças de desempenho apresentadas pelas duas cepas utilizadas nos 

respectivos estudos podem estar relacionadas às fontes de carbono empregadas na 

composição dos meios de cultivo. É importante ressaltar que melaço de cana-de-açúcar, 

além de conter alto teor de nitrogênio e vitaminas, é um meio rico em carboidratos que são 

prontamente assimiláveis pelo microrganismo (glicose, frutose e sacarose), o que não é 

observado com a caseína (HAULY; OLIVEIRA; OLIVEIRA,  2003). 

No tocante à produção de enzimas extracelulares, protease, ß-1,3-glucanase e a-

mananase, nenhuma atividade foi encontrada ao longo do cultivo. Segundo Potumarthi, 

Subhakar e Jetty (2007), a produção de protease em tanque agitado é dependente da 

relação entre velocidade de agitação e aeração. Estes autores, trabalhando com Bacillus 

licheniformis NCIM – 2042 constataram que a máxima produção de protease (340 U/mL) 

foi observada após 72 h de cultivo com aeração de 2,0 vvm e  agitação de 300 rpm. Vale 

ressaltar que no presente estudo os cultivos foram desenvolvidos a 2,0 vvm de aeração e 

agitação de 200 rpm. 

 

4.2)   Avaliação do Crescimento Celular e Produção de Enzimas em Frascos 

Erlemeyer 

 

4.2.1   Avaliação do Efeito de Diferentes Indutores sobre o Crescimento Celular, 

pH do Meio de Cultivo e Produção de Enzimas 

 

 Partindo-se do pressuposto de que a síntese de enzimas por parte da cepa de 

Bacillus em estudo é dependente de indução, avaliou-se como indutores, caseína, parede 

celular de levedura e levedura inativa seca, na concentração de 10 g/L, cujos resultados 

relativos à cinética de crescimento microbiano encontram-se representados na Figura 3. 

Verifica-se que entre os indutores avaliados, caseína foi o que propiciou a obtenção 

da maior concentração de biomassa celular (13,27 g/L) após 28 h de cultivo, seguido da 

parede celular de levedura (8,50 g/L) e levedura inativa seca (6,50 g/L), após 24 h de 

fermentação. Nestas condições não se observou a presença das respectivas enzimas nos 

meios de cultivo. Pérez et al. (2007), trabalhando com Bacillus licheniformis E-44 na 

presença de caseína como indutor a pH 7,4, reportaram crescimento celular máximo após 

20 h de cultivo, sendo que após 28 h de cultivo foi observado redução do crescimento, 

evidenciando a fase estacionária.  
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Figura 3 - Crescimento de Bacillus licheniformis E-44 em meio contendo diferentes 

indutores (meios n° 3, 4 e 5) a pH 8,0 em frascos agitados. 

 

 Observa-se ainda que a fase lag foi de aproximadamente  8 h, independentemente 

do indutor avaliado. Por outro lado, constatou-se diferenças no tempo necessário para se 

atingir o valor máximo de concentração celular entre os indutores avaliados, devido 

provavelmente às diferentes fontes de carbono empregadas nos respectivos meios de 

cultivo. Vale salientar que existem diferenças na capacidade de assimilação dessas fontes 

de carbono pelo microrganismo devido à sua natureza química com ênfase nas ligações 

entre as unidades monoméricas que as compõe, as quais são sensíveis à ação de agentes 

físicos, tais como o calor. Neste contexto, vale ressaltar que no presente trabalho os 

indutores avaliados foram submetidos a um tratamento térmico (0,5 atm/15 minutos), o que 

pode ter representado um efeito mais acentuado sobre a caseína em relação à parede celular 

de levedura e à levedura inativa seca. Um outro fator que pode auxiliar na explicação  

destes resultados, diz respeito à maneira como esses indutores foram obtidos das suas 

respectivas fontes, bem como, da forma em que esses foram processados. Desta forma, os 

indutores podem ter perdido, de maneira diferente, parte de sua “integridade química” 

provocando diferenças na assimilação pela cepa em estudo. 

 Semelhante ao observado nos experimentos realizados em reator de bancada, não 

foram encontradas atividades enzimáticas referentes às enzimas protease, ß-1,3-glucanase 

e a-mananase. Por outro lado, resultados satisfatórios foram encontrados por Al-Shehri et 

al. (2004), os quais, trabalhando com uma cepa de Bacillus licheniformis isolada de solo da 
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Arábia Saudita, obtiveram atividade de protease ao longo das 72 h de cultivo, sendo que a 

atividade máxima (221 U/mL) foi obtida após 36 h de incubação utilizando caseína como 

fonte de carbono. No entanto, há de se considerar que esta pesquisa foi desenvolvida em 

condições experimentais, tais como, concentração de indutor, meio de cultivo, temperatura, 

agitação e pH, diferentes daquelas empregadas no presente estudo e que, segundo Chaud, 

Vaz e Felipe (2007), as condições de crescimento e produção de proteases por bactérias do 

gênero Bacillus são dependentes de tais fatores. 

Hadj-Ali et al. (2007), trabalhando com Bacillus licheniformis NH1, constataram 

que dentre as diferentes fontes de carbono avaliadas (caseína, maltose, glicose, amido, 

sacarose e lactose), caseína se revelou como sendo a melhor para a produção de protease. 

A atividade proteolítica encontrada foi de 1600 U/mL quando se utilizou caseína e 342 

U/mL na presença de amido. Por outro lado, nenhuma atividade foi obtida quando se 

utilizaram maltose, glicose e sacarose, açúcares estes, de massa molecular relativamente 

baixa e prontamente assimiláveis pelo microrganismo. Estes resultados sugerem que esta 

espécie de bactéria requer a presença de compostos de elevada massa molecular, como 

caseína e amido, que atuando como indutores, estimulam a síntese de protease.    

Em estudo conduzido com Bacillus subtilis NSRS 89-24, Leelasuphakul, 

Sivanunsakul e Phongpaichit (2006), utilizando quitina como indutor para a síntese de ß-

1,3-glucanase, constataram atividade ao longo de 7 dias de cultivo, sendo essa atividade 

máxima (65 U/mL) obtida no quinto dia.  

Resultados obtidos por John e Hampel (1991), revelaram a presença de a-mananase 

nos filtrados obtidos do cultivo de espécies de Arthrobacter quando se utilizou manana de 

levedura, manose, frutose e sacarose como fontes de carbono. As maiores atividades foram 

obtidas com frutose e manana, 180 e 145 U/mL, respectivamente.  

Com o objetivo de verificar a eficiência da solução tampão de tris-HCl 0,2 M em 

manter o pH inicial controlado em 8,0 nos meios de cultivo contendo os diferentes 

indutores, estudou-se a variação do pH durante o cultivo da respectiva cepa por 50 h, cujos 

resultados encontram-se representados na Figura 4. 

A análise destes resultados revela que a solução tampão de tris-HCl 0,2 M foi 

eficiente na manutenção do pH inicial dos meios de cultivo estudados para o crescimento 

de Bacillus licheniformis E-44, uma vez que este se manteve praticamente constante ao 

longo do cultivo. O controle do pH é de fundamental importância em muitos processos 
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fermentativos, tendo em vista que a variação desse parâmetro pode acarretar em redução 

ou até inibição da produção de metabólitos importantes. 
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Figura 4 – Variação do pH durante o cultivo de Bacillus licheniformis E-44 nos meios n° 3, 

4 e 5, contendo diferentes indutores. 

 

Adicionalmente, foi possível constatar que o pH não interferiu negativamente na 

produção de biomassa. Contrariando estes resultados, estudos conduzidos por Çalik et al. 

(2002), mostraram que em meio a pH 7,0 houve estímulo ao crescimento de Bacillus 

licheniformis, sendo que o aumento desse para 7,5 favoreceu a produção de protease em 

detrimento da formação de biomassa celular. 

 

4.2.2)  Avaliação do Efeito do pH sobre o Crescimento Celular e Produção de 

Enzimas 

 

Tendo em vista os resultados não satisfatórios quanto à produção de enzimas nas 

condições de cultivo estabelecidas, novos experimentos foram realizados nos respectivos 

meios a pH 5,5, 7,0 e 8,5 (Figuras 5, 6 e 7). Para tanto, os experimentos foram conduzidos 

com os mesmos meios de cultivo e nas mesmas condições de temperatura, agitação e 

tempo de incubação. 
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Figura 5 – Crescimento de Bacillus licheniformis E-44 nos meios nº 3, 4 e 5 contendo 

diferentes indutores a pH 5,5. 
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Figura 6 - Crescimento de Bacillus licheniformis E-44 nos meios nº 3, 4 e 5 contendo 

diferentes indutores a pH 7,0. 
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Figura 7 - Crescimento de Bacillus licheniformis E-44 nos meios 3, 4 e 5 contendo 

diferentes indutores a pH 8,5. 

 

De acordo com os resultados representados na Figuras 5, 6 e 7, constata-se que 

caseína foi o indutor que proporcionou a maior obtenção de biomassa, seguido da parede 

celular de levedura e levedura inativa seca, nos correspondentes valores de pH avaliados, 

sendo o crescimento máximo obtido após 20 h de cultivo em pH 5,5 e após 28 h em pH 7,0 

e 8,5.  Estes resultados estão de acordo com àqueles encontrados por Pérez et al. (2007), 

que trabalhando com a mesma cepa e caseína como fonte de carbono na mesma 

concentração, obtiveram máximo crescimento celular após 20 h de cultivo.  

Comparando os resultados obtidos em pH 5,5, 7,0 e 8,5, com àqueles obtidos nos 

cultivos realizados em pH 8,0 para os meios nº 3, 4 e 5, inferimos que nesses, os valores de 

biomassa máxima obtida sempre foram significantemente maiores do àquelas conduzidas 

em pH 5,5, porém não tão significativos em relação àquelas realizadas em pH 7,0 e 8,5.  

Estes dados sugerem que Bacillus licheniformis E-44 mostra uma tendência de crescimento 

mais acentuado quando o mesmo é cultivado em meio contendo caseína como fonte de 

carbono e em valores de pH que tendem para o alcalino. Estes resultados corroboram com 

àqueles obtidos por Çalik et al. (2002), Patel e Singh (2005), Silva, Delatorre e Martins 

(2007), os quais obtiveram alta produção de biomassa celular em valores de pH acima de 

7,0 quando trabalharam com cepas diferentes desta mesma espécie.  
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Ensaios foram realizados com o objetivo de se verificar a eficiência das soluções 

tampão em manter o pH ao longo dos respectivos cultivos e os resultados encontram-se 

representados nas Figuras 8, 9 e 10. 
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Figura 8 – Variação do pH durante o cultivo de Bacillus licheniformis E-44 nos meios nº 3, 

4 e 5 contendo diferentes indutores como fonte de carbono em pH inicial 5,5. 
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Figura 9 – Variação do pH durante o cultivo de Bacillus licheniformis E-44 nos meios nº 3, 

4 e 5 contendo diferentes indutores como fonte de carbono em pH inicial 7,0. 
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pH 8,5 - Tris-HCl 0,2 M
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Figura 10 – Variação do pH durante o cultivo de Bacillus licheniformis E-44 nos meios nº 

3, 4 e 5 contendo diferentes indutores como fonte de carbono em pH inicial 8,5. 

  

 De acordo com os resultados representados nas Figuras 8, 9 e 10, observa-se que os 

valores de pH sofreram variação ao longo do cultivo, sendo essa variação um pouco mais 

acentuada quando na presença de caseína. 

 Embora o pH tenha grande influência sobre a produção e atividade enzimática 

(CHAUD; VAZ; FELIPE, 2007), no presente trabalho esse efeito não ficou tão evidente, 

uma vez que não foram detectadas atividades enzimáticas nos sobrenadantes avaliados. Al-

Shehri et al. (2004), analisando algumas propriedades de proteases produzidas por Bacillus 

licheniformis isolado na Arábia Saudita, concluíram que a produção dessa enzima foi 

particularmente sensível ao pH ácido, sendo a máxima produção obtida em meio a pH 8,0. 

 É importante ressaltar que não é o pH o único fator que exerce influência sobre a 

produção de enzimas, mas sim, um conjunto de outros fatores, tais como, natureza e 

concentração da fonte de carbono, temperatura e tempo de incubação (CHAUD; VAZ; 

FELIPE, 2007), aeração e agitação (POTUMARTHI; SUBHAKAR; JETTY, 2007) e 

relação entre carbono/nitrogênio no meio de cultivo (GUPTA et al., 2002). 
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4.2.3)  Avaliação do Efeito de Diferentes Meios de Cultivo sobre o Crescimento 

Celular e Produção de Enzimas 

 

Tendo em vista a ausência de atividades enzimáticas nos meios previamente 

estudados, novos experimentos foram realizados com o intuito de se avaliar o desempenho 

da cepa em estudo em diferentes meios de cultivo (meios n° 6, 7 e 8), dando ênfase ao 

crescimento celular e à produção das respectivas enzimas, cujos resultados encontram-se 

demonstrados na Figura 11. 
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Figura 11 – Crescimento de Bacillus licheniformis E-44 nos meios n° 6, 7 e 8 na presença 

de caseína como indutor. 

 

Observa-se que a cepa em estudo apresentou um crescimento caracterizado por uma 

fase exponencial a partir de 4 h de cultivo atingindo máximo crescimento após 24 h, 

seguido de uma fase estacionária e  posterior declínio. 

É interessante notar que o aumento da biomassa celular foi mais acentuado no meio 

nº 6 (máximo de 12,69 g/L), quando comparado aos outros dois meios (9,5 e 7,5 g/L para 

os meios nº 7 e 8, respectivamente). Com relação a este último resultado, uma possível 

justificativa para a baixa concentração celular obtida em relação aos meios nº 6 e 7 pode 

estar relacionada à concentração de caseína utilizada nesse cultivo: enquanto que nesses 

meios foi utilizado 10 g/L de caseína, naquele foi utilizado 30 g/L. É sabido que a 

concentração de substrato é fator que exerce influência significativa sobre o crescimento 
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microbiano (CHAUD; VAZ; FELIPE, 2007), sendo possível que neste último meio possa 

ter ocorrido algum efeito inibitório que justificasse tal resultado.  

Em fermentação conduzida em reator tipo tanque agitado, foram estudadas várias 

concentrações de caseína, a saber: 20, 30, 40 e 50 g/L no meio de cultivo para a produção 

de protease por Bacillus licheniformis NCIM-2042. Os resultados mostraram redução da 

atividade enzimática quando foram utilizadas concentrações crescentes de caseína. 

Segundo Potumarthi, Subhakar e Jetty (2007), o aumento da concentração inicial de 

caseína ocasionou aumento da viscosidade do meio de fermentação, provocando redução 

do coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio e, consequentemente, redução da 

produção de protease ao longo do processo fermentativo.  

   Esta diferença em termos de crescimento pode ainda ser explicada pelo fato de 

que, apesar de todos os meios de cultivo serem constituídos por caseína como fonte de 

carbono, esses apresentavam composições e concentrações diferentes em termos de 

nutrientes e sais minerais. Além disso, segundo Gupta et al. (2002), a relação entre carbono 

e nitrogênio no meio de cultivo exerce grande influência sobre a produção de biomassa 

durante um processo fermentativo. 

 Uma outra explicação plausível para este resultado pode estar relacionada aos 

diferentes valores de pH utilizados na formulação destes meios. Os meios nº 6 e 7 foram 

formulados em pH 8,0 e 9,5, respectivamente, enquanto que o meio nº 8 em pH 7,0. 

Observa-se claramente, uma forte tendência desta espécie de bactéria crescer melhor em 

em valores de pH mais alcalinos. Esta constatação pôde ser reforçada, tendo em vista que 

os resultados obtidos com ensaios anteriores também mostraram uma tendência de 

crescimento mais acentuado nesta mesma faixa de pH. 

 Esses resultados corroboram com àqueles encontrados por Patel e Singh (2005), os 

quais observaram crescimento de Bacillus sp. em valores de pH situados entre 7,0 e 9,0, 

sendo ótimo em pH 8,0. 

No tocante a produção das respectivas enzimas, observou-se que mesmo variando a 

composição dos meios de cultivo não foi evidenciada a produção das mesmas. Desta 

forma, optou-se por variar as condições de aeração e agitação, pois, segundo Potumarthi, 

Subhakar e Jetty (2007), estes fatores interferem sobremaneira na produção de enzimas por 

diferentes espécies de Bacillus. 

 



89 
 

Dissertação de Mestrado 

4.2.4)   Avaliação do Efeito da Agitação sobre o Crescimento Celular e Produção 

de Enzimas 

 

 Em condições de agitação a 100, 200 e 300 rpm, avaliou-se o desempenho de 

Bacillus licheniformis E-44 cultivado em meio nº3, tendo caseína como indutor, a pH 8,0, 

a 40ºC e 2,0 vvm, cujos resultados estão demonstrados na Figura 12. 
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Figura 12 – Crescimento de Bacillus licheniformis E-44 em meio n° 3 em diferentes 

condições de agitação. 

 

 Os resultados obtidos evidenciam a importância do fator agitação sobre o 

crescimento de Bacillus licheniformis E-44 nas condições estudadas. Estes resultados 

revelam ainda que a cepa em estudo apresentou maior crescimento quando cultivada em 

agitação de 200 rpm, atingindo 15,04 g/L após 24 h de cultivo. O crescimento máximo 

alcançado nas velocidades de 100 e 300 rpm corresponde a 7,00 e 10,80 g/L, 

respectivamente, após o mesmo tempo de cultivo. 

 Estes resultados estão em concordância com aqueles obtidos por Al-Shehri et al. 

(2004), Hadj-Ali et al. (2007), Pérez et al. (2007) e Souissi et al. (2008), os quais 

realizaram os respectivos ensaios empregando cepas diferentes de Bacillus licheniformis 

em velocidade de agitação de 200 rpm. 

 No tocante a produção das respectivas enzimas, não se observou atividades 

enzimáticas. 
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4.2.5)   Avaliação do Efeito da Aeração sobre o Crescimento Celular e Produção 

de Enzimas 

  

O efeito da aeração sobre o comportamento de Bacillus licheniformis E-44 

cultivado no meio n°3, a pH 8,0, 40°C e 200 rpm  foi verificado variando-se o volume de 

meio (25, 50, 75 e 100 mL) em frascos Erlenmeyer de 250 mL, cujos resultados 

encontram-se demonstrados na Figura 13. 
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Figura 13 – Crescimento de Bacillus licheniformis E-44 em meio n° 3 em diferentes 

condições de aeração. 

 

 Estes resultados permitem inferir que a cepa de Bacillus licheniformis E-44 

apresentou melhor desempenho quando foi cultivada na condição de relação volume de 

meio/volume de frasco de 1:10, atingindo valor máximo de 13,27 g/L após 24 h de cultivo. 

Por outro lado, quando se avaliou a relação de 1:2,5, obteve-se crescimento celular 

equivalente a metade (6,52 g/L) daquele obtido na relação de 1:10. Estas observações 

demonstram claramente que o crescimento da cepa em estudo é fortemente dependente e 

favorecido pelo fator aeração. Nestas condições não foi evidenciado atividades relativas às 

enzimas em estudo. 

 No tocante a ausência de atividade das enzimas protease, ß-1,3-glucanase e a-

mananase nas diferentes condições avaliadas no presente trabalho, pode-se inferir que 

Bacillus licheniformis E-44 tenha sofrido alguma alteração fisiológica que provocou a 



91 
 

Dissertação de Mestrado 

perda de sua capacidade de sintetizar enzimas extracelulares sem afetar a sua capacidade 

de biossíntese, tendo em vista que essa cepa foi objeto de estudo por Pérez et al. (2007), 

visando à produção de um  extrato enzimático para hidrólise da parede celular de 

leveduras, com resultados satisfatórios. 
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5)  CONCLUSÕES    

 

Os resultados do presente trabalho permitem concluir que: 

 

 

? Bacillus licheniformis E-44 apresentou melhor desempenho, no que se 

refere ao crescimento celular, na presença de caseína como fonte de carbono 

nas seguintes condições: pH 8,0-8,5, agitação de 200 rpm e  relação volume 

de frasco/volume de meio de 1:10. 

 

? A cepa de Bacillus licheniformis E-44 não produziu protease, ? -1,3-

glucanase e ? -mananase nas condições avaliadas. 
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6)  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Os resultados obtidos por Perez et al (2007) e no presente trabalho sugerem a 

realização de novos experimentos com outra cópia da cepa de Bacillus com vistas à 

produção de um extrato enzimático, que posteriormente, teria sua eficácia avaliada no 

tocante a sua capacidade de hidrolisar parede celular de leveduras. 

 Adicionalmente, sugere-se a realização de ensaios visando a caracterização do 

respectivo hidrolisado de levedura, no que se refere à geração de compostos que 

apresentam propriedades prebióticas, bem como a avaliação desse hidrolisado na dieta 

humana e de animais domésticos.  
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Condições ótimas de lise para diferentes sistemas enzimáticos líticos produzidos por microrganismos (GIESE; BARBOSA; SILVA, 2005). 

Microrganismos Enzimas pH ótimo 
Temperatura 

ótima (ºC) Microrganismos lisados 

Arthrobacter luteus ß-1,3-glucanase 
zimoliase 

5,0-6,5 
7,5 

45-60 
30-35 

Saccharomyces sp., Candida sp., 
Hansenula sp., Pichia sp e outras 

leveduras 
Oerskovia 

xanthineolytica protease 9,0-10,0 35 Saccharomyces fragilis NCYC 587 

Arthrobacter sp.G1 
-  
-  
-  

-  
-  
-  

-  
-  
-  

Torulopsis colliculosa NCYC 141 
Candida utilis NCYC 707 

Cellulomonas cartae 
191 

ß-1,3-glucanase 
protease 

4,5 
8,0 

55 
50 

Saccharomyces capensis 
Saccharomyces cerevisiae KL 88 

Candida glabrata e outras leveduras 

Cytophaga NCIB 
9497 

Atividade na célula de 
levedura integral 

9,0 45-55 
Saccharomyces cerevisiae 

Bacillus sp. 
Escherichia coli 

Oerskovia CK ß-1,3-glucanase protease 
Atividade na célula de 

levedura integral 

-- 
-- 

9,0 

35-40 
60 

35-40 
Saccharomyces cerevisiae 

Rhizoctonia sp. 

ß-1,3-glucanase 
protease 

Atividade na célula 
de levedura integral 

5,5 
6,5 
6,0 

55-60 
40 
40 

Saccharomyces sp. 
Candida sp. 

Hansenula sp. 

Streptomyces sp. 
1228 

ß-1,3-glucanase 5,5-6,0 50-55 
Candida utilis NCYC 707 

Saccharomyces carlsbengensis 
Schizosaccharomyces pombe 

 




