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RESUMO 
 
BATTISTELLI, L.C.  Produção de L-asparaginase por Escherichia coli BL21 (DE3) 
recombinante em meio de cultivo proveniente de fonte alternativa de carbono. 2022. 
113p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade 
de São Paulo, Lorena, 2022. 
 
A produção biotecnológica de produtos de interesse industrial que utilizem biomassa 
lignocelulósica como fonte de açúcares solúveis, sob a configuração de uma biorrefinaria, 
tem mostrado grande potencial nas últimas décadas. Atualmente, as enzimas desempenham 
um papel predominante nas indústrias em virtude da sua seletividade ao catalisar reações 
bioquímicas, com destaque para as indústrias farmacêuticas, por exemplo, que cada vez mais 
buscam medicamentos à base de enzimas. A L-asparaginase (L-asparagina amidohidrolase, 
EC 3.5.1.1, ASNase) é uma enzima que catalisa a hidrólise de L-asparagina em ácido L-
aspártico e amônia. Suas aplicações variam desde a indústria de alimentos até a indústria 
farmacêutica. Pesquisas neste campo focam na produção com maior rendimento a um custo 
menor. O preço e a disponibilidade de fontes de carbono são fatores-chave para o sucesso 
econômico dos processos biotecnológicos. Com base em uma plataforma de biorrefinaria, a 
biomassa renovável pode servir como matéria-prima alternativa na produção de açúcares 
solúveis para a produção de enzimas como a L-asparaginase. Desta forma, o sabugo de milho 
é uma alternativa que pode contribuir com estes requisitos servindo como matéria-prima na 
obtenção de um produto de alto valor agregado. Neste sentido, este trabalho visou obter a L-
asparaginase com o uso de hidrolisado celulósico de sabugo de milho (HCSM) como fonte 
alternativa de carbono utilizando a cepa Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante. 
Inicialmente, o sabugo de milho moído e seco foi pré-tratado sequencialmente por ácido 
sulfúrico diluído e álcali. A hidrólise enzimática do sabugo de milho pré-tratado 
sequencialmente por ácido sulfúrico diluído e álcali foi conduzida em frascos Erlenmeyer 
(125 mL) contendo 50 mL de meio (Tween 80 10% m/m), complexo enzimático Cellic® 
CTec2 (25,25 FPU/g, tampão citrato de sódio 50 mmol/L) a pH 4,8, sob agitação de 200 rpm 
em incubadora de movimento rotatório a 50 °C e relação sólido:líquido 1:10 (m/v). Desta 
última etapa, a fração sólida remanescente apresentou visualmente alteração em sua cor e, 
após sua hidrólise enzimática, obteve-se um hidrolisado celulósico (HCSM) rico em glicose 
(92,25 g/L) contendo 5,45 g/L de xilose. Estudou-se a remoção da cor do HCSM com carvão 
vegetal ativado e obteve-se uma remoção de 100 % de sua cor e 89,34 % de remoção de 
compostos fenólicos totais sem alteração da concentração de glicose. Em agitador orbital, o 
crescimento celular de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante e indução da enzima L-
asparaginase foi realizado em HCSM não tratado, HCSM tratado com carvão vegetal ativado 
(HCSM-CA) e concentrado (HCSM-[C]) diluídos numa concentração de 5 g/L de glicose 
além do meio definido para comparação. A maior atividade de L-asparaginase observada foi 
no HCSMdiluído (5761,70 U/L) em 24 horas de pós-indução com baixa produção de acetato. 
Por este motivo, o HCSMd foi utilizado no cultivo em sistema descontínuo-alimentado numa 
concentração de 27,5 g/L de glicose com alimentação exponencial de fonte alternativa de 
carbono e com alimentação pós-indução (pH-stat). Ao final do cultivo obteve-se resultados 
promissores, com uma atividade L-asparaginásica de 116615,8 U/L ou 2028 U/g de célula 
com concentração celular de 57,5 g/L.  Este trabalho contribui para a produção da enzima 
L-asparaginase, um produto de alto valor agregado sob o conceito de um biorrefinaria. 
 
Palavras-chave: Sabugo de milho. Pré-tratamento ácido e alcalino. Hidrólise enzimática. L-
asparaginase. Escherichia.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

BATTISTELLI, L.C.  Production of L-asparaginase by recombinant Escherichia coli 
BL21 (DE3) in culture medium from alternative carbon source. 2022. 113p. Dissertation 
(Master of Science) - Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 
2022. 
 
The biotechnological production of products of industrial interest that use lignocellulosic 
biomass as a source of soluble sugars under the configuration of a biorefinery has shown 
great potential in recent decades. Currently, enzymes play a predominant role in industries 
due to their selectivity in catalyzing biochemical reactions, emphasizing pharmaceutical 
industries, which are increasingly looking for enzyme-based medicines. L-asparaginase (L-
asparagine amidohydrolase, EC 3.5.1.1, ASNase) is an enzyme that catalyzes the hydrolysis 
of L-asparagine to L-aspartic acid and ammonia. Its applications range from the food 
industry to the pharmaceutical industry. Research in this field focuses on producing higher 
yields at a lower cost. The price and availability of carbon sources are critical factors for the 
economic success of biotechnological processes. Based on a biorefinery platform, renewable 
biomass can serve as an alternative feedstock in the production of soluble sugars for the 
production of enzymes such as L-asparaginase. In this way, corn cob is an alternative that 
can contribute to these requirements by serving as a raw material in obtaining a high added 
value product. In this sense, this work aimed to obtain L-asparaginase using corn cob 
cellulosic hydrolysate (HCSM) as an alternative carbon source using the 
recombinant Escherichia coli BL21 (DE3) strain. Initially, the ground and dried corn cob 
were sequentially pretreated by dilute sulfuric acid and alkali. The enzymatic hydrolysis of 
corn cob sequentially pretreated by dilute sulfuric acid and alkali was carried out in 
Erlenmeyer flasks (125 mL) containing 50 mL of medium (Tween 80 10% w/w), Cellic® 
CTec2 enzyme complex (25, 25 FPU/g, 50 mmol/L sodium citrate buffer) at pH 4.8, under 
stirring at 200 rpm in a rotating incubator at 50 °C and solid:liquid ratio 1:10 (m/v). In this 
step, the remaining solid fraction visually changed its color, and, after its enzymatic 
hydrolysis, a glucose-rich cellulosic hydrolysate (HCSM) was obtained (92.25 g/L) 
containing 5.45 g/L of xylose. The color removal of the HCSM with activated charcoal was 
carried out, and the removal of 100% of its color and 89.34% of the removal of total phenolic 
compounds was obtained without changing the glucose concentration. In an orbital shaker, 
the cell growth of recombinant Escherichia coli BL21 (DE3) and L-asparaginase enzyme 
induction was performed in untreated HCSM, charcoal treated HCSM (HCSM-CA), and 
concentrate (HCSM-[C]) diluted to a concentration of 5 g/L glucose in addition to the 
defined medium for comparison. The highest L-asparaginase activity observed was in 
HCSMd (5761.70 U/L) at 24 hours post-induction with low acetate production. For this 
reason, HCSMd was used in fed-batch cultivation at a concentration of 27.5 g/L of glucose 
with exponential feeding of alternative carbon source and post-induction feeding (pH-stat). 
At the end of the cultivation, promising results were obtained, with an L-asparaginase 
activity of 116615.8 U/L or 2028 U/g of cell with a cell concentration of 57.5 g/L. This work 
contributes to the production of the enzyme L-asparaginase, a product with high added value 
under the concept of a biorefinery. 
 
Keywords: Corn cob. Acid and alkaline pretreatment. Enzymatic hydrolysis. L-
asparaginase. Escherichia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O crescimento acentuado do agronegócio no Brasil tem ocupado uma posição de 

destaque no processo de desenvolvimento do país. Estima-se que para a safra de 2021/22, a 

produção de grãos irá atingir cerca de 271,5 milhões de toneladas, com destaque para a 

cultura do milho, com crescimento de 32,3% (CONAB, 2022). O Brasil é o terceiro maior 

produtor de milho do mundo, com aproximadamente 115,2 milhões de toneladas estimadas 

para a safra 2021/22. 

O sabugo de milho, resíduo agroindustrial proveniente do processamento do milho, 

corresponde aproximadamente a 11 % da espiga, ocasionando uma produção de 12,67 

milhões de toneladas por ano que podem ocasionar problemas ambientais, caso não recebam 

destino adequado (ALVES; BARCELLOS; ABUD, 2016).  

Como base em uma plataforma de biorrefinaria, o sabugo de milho pode servir como 

fonte de biomassa renovável na produção de açúcares solúveis que através de processos 

químicos, enzimáticos e fermentativos, fornece uma variedade de produtos químicos e 

biológicos (JIN et al., 2018; MARTÍNEZ-RUANO et al., 2018). Para isto, a estrutura 

robusta da biomassa lignocelulósica requer muitas vezes condições severas de pré-

tratamentos para produzí-los e como consequência, gerar alguns subprodutos derivados que 

são inibitórios para os processos biológicos (MONLAU et al., 2015). Para evitar a inibição 

do processo biológico, a adsorção por carvão vegetal ativado tem atraído atenção devido à 

sua alta capacidade de adsorver diferentes moléculas ( ZHANG, 2011 , ANTONIOU et al., 

2014 ). Esta característica lhe permite atuar como clareador, desodorizador, descolorizador 

e filtrador (MUSSATTO; ROBERTO, 2004; SANTOS, 2009). 

A combinação dos pré-tratamentos com a hidrólise enzimática da celulose é um passo 

chave na derivação de açúcares fermentescíveis para subsequente obtenção de produtos de 

elevado valor agregado como enzimas e outros produtos biológicos (HU et al., 2014a). 

Atualmente, a indústria de enzimas desenvolve pesquisas neste campo com foco na 

produção com maior rendimento a um custo menor. Assim, o uso de matérias-primas 

renováveis como o sabugo de milho pode favorecer os requisitos para uma produção com 

menor impacto ambiental e mais sustentável (KLEINGESINDS et al., 2018). 

A L-asparaginase (L-asparagina amido-hidrolase, EC 3.5.1.1, ASNase) é uma 

enzima que catalisa a hidrólise do aminoácido L-asparagina em ácido aspártico e amônia. 

Possui grande importância oncológica para o tratamento de diferentes tipos de câncer que 

afetam o sangue e a medula óssea, diminuindo a concentração da L-asparagina no sistema 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/carbon-adsorption
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415004691#b0170
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415004691#b0010
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852415004691#b0010
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sanguíneo, a qual é essencial para o crescimento das células malignas (WARANGKAR; 

KHOBRAGADE, 2010).  

O mercado brasileiro de biofármacos, como a L-asparaginase, é dependente de 

produtos biológicos importados. A não produção de tecnologia e de produtos biológicos, no 

Brasil, gera um custo muito relevante para a saúde pública representando 60 % do seu 

orçamento destinado à compra de medicamentos, dentre eles a L-asparaginase, que não conta 

com produção nacional (SALERMO; MATSUMOTO; FERRAZ, 2018). A continuidade do 

fornecimento de medicamentos oncológicos, que possuem alto valor agregado, em especial 

a L-asparaginase, é causa de grande preocupação no Brasil desde o ano de 2011, pois a oferta 

de muitos fármacos foi interrompida (SANTOS et al., 2017). Sua importância vai além da 

indústria de biofármacos estabelecendo-se também no setor de alimentos podendo ser 

utilizada como um agente de processamento de alimentos para reduzir a concentração de 

acrilamida que é potencialmente cancerígena (XU; ORUNA-CONCHA; ELMORE, 2016). 

A atual dependência da importação da L-asparaginase impulsiona o desenvolvimento 

biotecnológico nacional para a obtenção de um processo com moléculas eficientes e 

bioprocessos industrialmente viáveis (técnica e economicamente). Sua produção pode ter 

processos otimizados com o uso de microrganismos geneticamente modificados, onde é 

possível obter enzimas com propriedades melhoradas (SANTOS, 2017) e com uso de 

matérias-primas renováveis (SHAKAMBARI et al., 2017). Os avanços tecnológicos nessa 

área também podem proporcionar um crescimento de produtividade podendo adotar 

estratégias de produção mais flexíveis e desta forma, incentivar o desenvolvimento 

biotecnológico nacional. 

Neste sentido, propõe-se neste trabalho, a produção de L-asparaginase, empregando 

a cepa de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante, que super expressa a L-asparaginase, 

em hidrolisado celulósico de sabugo de milho. Para isto, como base em uma plataforma para 

biorrefinaria, serão desenvolvidas etapas para conversão do sabugo de milho em açúcares 

fermentescíveis como: combinação do pré-tratamento ácido, álcali e hidrólise enzimática da 

fração celulósica do sabugo de milho empregando um complexo enzimático comercial e 

posterior estudo do uso do carvão vegetal ativado para a remoção de cor do hidrolisado 

celulósico e de possíveis subprodutos derivados dos pré-tratamentos.  

Espera-se com este trabalho, contribuir para o desenvolvimento de uma plataforma 

sustentável para futuras biorrefinarias visando a obtenção de produtos de alto valor agregado 

como a enzima L-asparaginase além de agregar novos conhecimentos ao desempenho da 

cepa de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante. 
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2 OBJETIVOS 

 

Geral:  

• Contribuir para a produção da enzima L-asparaginase a partir do uso de hidrolisado 

celulósico de sabugo de milho como fonte alternativa de carbono. 

 

Específicos: 

• Obter o hidrolisado celulósico por hidrólise enzimática do sabugo de milho pré-

tratado sequencialmente por ácido e álcali. 

 

• Estabelecer condições para o tratamento do hidrolisado celulósico obtido por 

hidrólise enzimática do sabugo de milho com carvão vegetal ativado visando menor 

remoção de açúcares com maior remoção de sua coloração. 

 

• Avaliar o crescimento celular de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante e 

indução da enzima L-asparaginase em hidrolisado celulósico de sabugo de milho 

previamente tratado ou não com carvão vegetal ativado. 

 

• Avaliar no hidrolisado celulósico de sabugo de milho o crescimento celular de 

Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante em sistema descontínuo-alimentado nas 

melhores condições obtidas nas fases anteriores com menor produção de acetato e a 

indução da enzima L-asparaginase. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Milho 

 

Na classificação botânica, o milho (Zea mays L.) é um membro das gramíneas 

Poaceae (SCOTT; EMERY, 2015). Dados arqueológicos mostram que o milho foi originado 

entre 7000 e 10000 anos atrás nas terras altas do México ou Mesoamérica, que hoje é mais 

conhecida como América Central e do Sul (GARCÍA-LARA; SERNA-SALDIVAR, 2019; 

NAFZIGER, 2016). O milho cultivado hoje é uma planta domesticada e uma das 

commodities agrícolas mais importantes do mundo. 

Desde antes da descoberta do continente americano, o milho é utilizado na dieta dos 

povos nativos e após sua descoberta foi disseminado pelo mundo. Atualmente, continua 

sendo a base alimentar de alguns países, utilizado na produção de alimentos tradicionais e 

industrializados, como a principal fonte energética para rações animais, na produção de 

biocombustíveis e outros itens industriais (SERNA-SALDIVAR; CARRILLO, 2019). 

Os principais consumidores de milho são Estados Unidos, China, União Europeia e 

Brasil, que juntos somam 65,15% da demanda global, enquanto os principais produtores são 

Estados Unidos, China e Brasil. Nas três safras da temporada de 2021/22, estima-se que a 

produção brasileira seja cerca de 115,2 milhões de toneladas de milho (CONAB, 2022). 

Segundo a CONAB (2022) estima-se que o consumo de milho seja cerca de 77,1 

milhões de toneladas ao longo do ano de 2022. Segundo o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA, 2015), numa estimativa entre os anos de 2014 a 2024, a classe 

média tende a crescer 119% impulsionada pela China, Indonésia e Índia e consequentemente 

o uso do milho na alimentação animal tende a crescer de forma constante, visto que a 

demanda mundial por proteína animal também seguirá em alta de 1% mesmo influenciada 

pela pandemia do coronavírus, mantendo as exportações de carne aquecidas enquanto que o 

consumo para a produção de etanol sofrerá uma queda de 6 para 5,6 milhões de toneladas 

(CONAB, 2020). 

    

3.2 Resíduos do beneficiamento do milho: sabugo de milho 
 

As boas perspectivas para a produção brasileira de milho e o consumo interno com 

um incremento de 6,7% em relação à safra anterior contribui em diversos setores industriais 
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(alimentos, rações, biocombustíveis) mas também resulta na produção de grandes 

quantidades de resíduos agroindustriais.  

Por ser uma das culturas agrícolas mais produzidas em todo o mundo, o milho gera 

grande quantidade de resíduos durante o seu beneficiamento, como o sabugo de milho, que 

corresponde à parte central da espiga. Estima-se que em um hectare de milho são gerados 

cerca de 1,42 a 1,53 toneladas de sabugo de milho secos e que a cada 100 kg de espigas 18 

kg de sabugo são produzidos (KAPOOR; PANWAR; KAIRA, 2016). 

Morfologicamente, o sabugo de milho é constituído por um núcleo central que 

corresponde 2% do seu peso total; anel lenhoso que envolve o núcleo e corresponde a 60% 

do peso; palha grossa que reveste o anel lenhoso constituindo 33%; e palha fina que é a parte 

externa do sabugo, com aproximadamente 5% do seu peso total (Figura 3.1). As proporções 

de cada parte podem variar de acordo com a cultivar (JOSÉ, 2013; KLEINGESINDS, 2017).  

 

Figura 3.1 – Morfologia do sabugo de milho. 

 
Fonte:  Adaptado de The Andersons cob products (2020). 

 

De natureza lignocelulósica, o sabugo de milho é composto por componentes 

estruturais (celulose, hemicelulose e lignina) (Figura 3.2) e componentes não estruturais 

(extrativos, cinzas e proteínas). Segundo Mussato e Dragone (2016), o sabugo de milho in 

natura apresenta composição química correspondente à 33,7- 41,2 % de celulose, 31,9 -36,0 

% de hemicelulose e 6,1-15,9 % de lignina. 

 

 

 

 

 

 

palha fina 

palha grossa 

anel lenhoso 

 núcleo central 
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Figura 3.2 - Componentes estruturais e estruturas moleculares da parede celular do sabugo de milho.  

 
Fonte: Kumar et al. (2020). 

 

Nesse contexto, o sabugo de milho é um material ou biomassa lignocelulósica 

considerado um resíduo adequado para uso como fonte de carbono, nitrogênio e minerais 

para o crescimento de microrganismos na produção de diferentes produtos de valor agregado  

mesmo que seu uso dependa de um processamento em várias etapas, incluindo pré-

tratamentos químicos, físicos ou biológicos para acessar a fração desejada, seguida às vezes 

de uma despolimerização enzimática ou química para liberar os monômeros que serão então 

convertidos no produto de interesse (JANSEN; LÜBBERSTEDT, 2012). 

 

3.2.1 Composição do sabugo de milho 

 

3.2.1.1 Celulose  

 

A celulose é o principal componente da célula vegetal e o constituinte mais abundante 

da biomassa lignocelulósica. Consiste de centenas a milhares de unidades de β-D-glicose 

ligadas por ligações β-(1,4)-D-glicosídicas que formam longas cadeias lineares. Os grupos 

hidroxila da celulose formam ligações de hidrogênio intra e intermoleculares que constituem 

as microfibrilas que por sua vez são organizadas em fibrilas as quais formam regiões 
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altamente ordenadas (cristalinas) ou menos ordenadas (amorfas) (FENGEL; WEGENER, 

1989).  

As ligações intra e intermoleculares e as forças de Van der Waals presentes nas 

fibrilas estabilizam a região cristalina, tornando-a mais resistente que a região amorfa 

(GHAEMI; ABDULLAH; ARIFFIN, 2019; ROMANÍ et al., 2020). 

Por esse motivo, a acessibilidade à celulose é um dos desafios mais importantes para 

uma valorização eficiente de resíduos à base de lignocelulose. Assim, para que haja a 

solubilização da celulose se faz necessária a degradação das estruturas fibrilares que se dá 

pelo inchamento das mesmas e inserção de grupos químicos resultando na quebra das 

ligações intermoleculares obtendo como produto a glicose em solução (KLEINGESINDS, 

2017). 

 

3.2.1.2 Hemicelulose 

 

A hemicelulose é um polissacarídeo não cristalino, ramificado e heterogêneo 

presente na parede celular das plantas e que ao associar-se com outros carboidratos 

complexos, envolvem a celulose e atuam como uma matriz de suporte para manter a 

integridade estrutural da parede celular da planta. Diferentemente da celulose, as 

hemiceluloses têm uma estrutura aleatória e amorfa, composta por pentoses (β-D-xilose, α-

L-arabinose), hexoses (β-D-manose, β-D-glicose, α-D galactose) e ácidos urônicos (ácidos 

D-glucurônico, D-galacturônico) com menor grau de polimerização que a celulose 

(DIWAN; MUKHOPADHYAY; GUPTA, 2020; ROMANÍ et al., 2020).  

Diferentes espécies de plantas têm composição diversificada do conteúdo de 

hemiceluloses e sua classificação ocorre através do monômero presente na cadeia principal 

do polímero e por suas ramificações. A hemicelulose de madeira dura e plantas herbáceas é 

composta principalmente por xilana, enquanto a madeira mole contém glucomananas. Além 

disso, a hemicelulose é facilmente degradada em ambiente ácido, o que permite fácil 

extração em condições amenas (ÁLVAREZ; REYES‐SOSA; DÍEZ, 2016; PRASAD et al., 

2019). 

 

3.2.1.3 Lignina 

 

A lignina é um heteropolímero alquil-aromático constituinte da porção de não 

carboidratos da parede celular e abundantemente disponível nas plantas. Desempenha 
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funções como: proteger a parede celular da planta contra a deterioração microbiana, conferir 

força, rigidez e flexibilidade além de ser responsável pela recalcitrância estrutural da 

biomassa lignocelulósica (MOOD et al., 2013). 

Sua estrutura tridimensional é composta por três unidades de monolignois: álcool p-

cumarílico, álcool coniferílico e álcool sinapílico, constituídos por três unidades aromáticas 

primárias, p-hidroxifenila (H), guaiacila (G) e siringila (S), respectivamente (DOS 

SANTOS, 2001). A proporção dos monômeros G, S e H determina a estrutura de lignina, a 

qual varia de acordo com a espécie de plantas. Madeiras macias (gimnospermas ou 

coníferas) são constituídas principalmente por unidades G; madeiras duras (angiospermas 

ou folhosas) por unidades G-S; e herbáceas unidades de G-S-H (WONG, 2009; FISHER; 

FONG, 2014). 

Comparada à celulose e hemicelulose, a lignina é difícil de ser degradada devido a 

sua recalcitrância estrutural que restringe a acessibilidade celulósica e hemicelulósica e 

consequentemente a sacarificação, o que leva à necessidade de remoção ou deslignificação 

para a exposição das fibrilas celulósicas e hemicelulósicas propiciando uma melhor hidrólise 

dos polissacarídeos em açúcares fermentáveis (KIM, J.S.; LEE; KIM, T.A., 2016). 

 

3.3 Pré-tratamento de materiais lignocelulósicos 

 

Devido à sua estrutura complexa e recalcitrante, conforme demonstrado na Figura 

3.2, a utilização direta da biomassa lignocelulósica é inviável e, portanto, um processo de 

desconstrução da matriz lignocelulósica em intermediários é o principal obstáculo para 

alcançar a viabilidade técnica necessária para a comercialização de tecnologias baseadas em 

biomassa (MAHMOOD et al., 2019; WOICIECHOWSKI et al., 2020). 

Para que o acesso das enzimas aos polissacarídeos vegetais seja adequado, processos 

de pré-tratamento são necessários para a desconstrução da estrutura da parede celular da 

biomassa lignocelulósica, facilitando sua bioconversão (KUMAR et al., 2020a). Diferentes 

métodos de pré-tratamento foram identificados nas últimas décadas e são classificados em: 

físicos, químicos, biológicos e combinados (ZHANG et al., 2020).  

O pré-tratamento adequado deve ser eficaz e de baixo custo porque é uma das etapas 

mais importantes na conversão de biomassa lignocelulósica em produtos de base biológica. 

O ideal é que um pré-tratamento facilite o acesso das enzimas aos polissacarídeos, 

maximizando o rendimento de açúcares da celulose e hemicelulose, com o menor consumo 

de energia e de produtos químicos (BAI; YANG; HO, 2019; ZHANG et al., 2020). 
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3.3.1 Pré-tratamento ácido  

 

O pré-tratamento ácido é uma técnica química bem comum que tem como objetivo a 

transformação de polissacarídeos em açúcares monoméricos. A reação ocorre através da 

liberação de prótons do ácido que irão clivar seletivamente as ligações entre as moléculas de 

açúcar com a protonação das ligações glicosídicas (JUNG; KIM, 2015). Quando realizado 

em ácido concentrado, ocorrerá a clivagem das cadeias poliméricas da celulose e quando em 

ácido diluído, ocorrerá a solubilização da fração hemicelulósica, facilitando o posterior 

acesso enzimático à celulose (TU; HALLETT, 2019). 

Entre processos com ácido diluído ou concentrado, o primeiro destaca-se por ser um 

processo menos tóxico, corrosivo e perigoso (SUN; CHENG, 2002). Diferentes ácidos 

orgânicos (ácidos acético, fórmico e oxálico), bem como ácidos inorgânicos (ácido 

clorídrico, nítrico, fosfórico e sulfúrico), são usados para desconstrução da biomassa. No 

entanto, o ácido sulfúrico é o mais comumente utilizado devido ao baixo custo em relação a 

outros ácidos como ácido fosfórico e ácido nítrico e, embora seja mais tóxico que o ácido 

clorídrico, é menos corrosivo diminuindo os custos com equipamentos (REZANIA et al., 

2020). O pré-tratamento com ácido diluído pode ocorrer em altas temperaturas (por exemplo, 

180 ºC) por curtos períodos (20 min) ou em temperaturas mais baixas (por exemplo, 120 ° 

C) por períodos mais longos (30 a 90 min) (JUNG; KIM, 2015). 

 

3.3.2 Pré-tratamento alcalino  

 

A presença de lignina na biomassa lignocelulósica é um fator importante que dificulta 

as reações enzimáticas e a fermentação microbiana, por isso, é desejável diminuir o teor de 

lignina durante o pré-tratamento, porque isso aumenta a sacarificação enzimática e a 

fermentação microbiana (BAI; YANG; HO, 2019). O pré-tratamento alcalino é um processo 

de deslignificação e um dos métodos mais comuns e mais eficaz no aumento da 

digestibilidade de resíduos agrícolas e madeiras (XU; SUN, 2016). 

Durante o pré-tratamento alcalino, a biomassa lignocelulósica sofre reações de 

dissolução de lignina e hemicelulose e desesterificação (saponificação) de ligações ésteres 

intermoleculares (KIM, J.S.; LEE; KIM, T.A., 2016). Este processo causa o inchaço da 

biomassa, modificando sua composição química e sua estrutura, aumentando a área da 
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superfície interna e a porosidade, o que acarreta na diminuição do grau de polimerização e 

da cristalinidade da celulose (ZHANG et al., 2020). 

A deslignificação alcalina é uma das abordagens mais viáveis de pré-tratamento 

devido à sua forte eficiência com esquema de processo relativamente simples. No entanto, 

as características da biomassa determinam a eficácia do pré-tratamento alcalino porque em 

geral, ele é mais eficiente em substratos com baixo teor de lignina. Vários álcalis como 

hidróxido de sódio, carbonato de sódio, hidróxido de cálcio (cal) e amônia (aquosa, líquida 

e gasosa), são utilizados como produtos químicos para deslignificação. No entanto, o 

hidróxido de sódio destaca-se por ser uma das bases mais fortes, com custo relativamente 

baixo (KIM, J.S.; LEE; KIM, T.A., 2016). 

 

3.3.3 Hidrólise enzimática 

 

Para uma maior despolimerização do componente celulose da biomassa 

lignocelulósica, após o pré-tratamento (químico, físico ou combinado) geralmente é feita a 

hidrólise enzimática. A combinação sequencial do pré-tratamento ácido com o pré-

tratamento alcalino é muito comum e permite que primeiro haja a remoção de açúcares 

hemicelulósicos e lignina da biomassa lignocelulósica para que, posteriormente, enzimas 

atuem hidrolisando-a e aumentando a sua fermentabilidade (KIM, S.; KIM, C.H., 2013; 

KUMAR et al., 2020b). 

A hidrólise enzimática ou sacarificação é o processo em que a biomassa pré-tratada 

é exposta às enzimas para que as moléculas de celulose sejam decompostas em celobiose, a 

qual é convertida em açúcares simples (glicose). Durante o processo, ocorre o sinergismo 

entre enzimas celulolíticasμ endoglucanases, exoglucanases e β-glucosidades (MAITAN-

ALFENAS; VISSER; GUIMARÃES, 2015). 

As endoglucanases agem aleatoriamente nas ligações glicosídicas internas, 

principalmente em regiões amorfas da celulose, enquanto as exoglucanases atuam nas 

regiões cristalinas e atacam pelas extremidades da molécula de celulose. As moléculas de 

celobiose produzidas são então hidrolisadas pelas β-glucosidades em seus monômeros de 

glicose (Figura 3.3).  Durante o processo de bioconversão de celulose em glicose ocorre a 

adsorção das enzimas exoglucanases e endoglucanases na superfície da celulose levando à 

redução do seu grau de polimerização, liberando a celobiose e depois a β-glucosidase cliva 

a celobiose em glicose (GUO; CHANG; LEE, 2018; SUDIYANI et al., 2019). Por ser 

conduzido sob temperaturas entre 40 e 50 ºC e pH 4,5 a 5, é considerado um processo brando, 
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e possui baixo custo quando comparado aos pré-tratamentos ácido e alcalino por não 

apresentar problemas de corrosão em equipamentos (MAITAN-ALFENAS; VISSER; 

GUIMARÃES, 2015). 

 

Figura 3.3 - Hidrólise enzimática da celulose pela ação de enzimas celulolíticas. 

 
Fonte: Adaptado de Dutta; Wu (2014). 

 

A hidrólise enzimática é afetada por alguns fatores como: a) conteúdo de lignina e 

hemicelulose, b) porosidade e c) cristalinidade das fibras de celulose (BALLESTEROS, 

2010). 

a) Resíduos de hemicelulose e lignina dificultam o acesso das celulases à 

celulose. A lignina pode se ligar à celulase irreversivelmente, impedindo sua ação na cadeia 

de celulose. Por isso, a deslignificação reduz esse efeito indesejado, devido ao inchaço da 

biomassa causado durante o processo. 

b) Quanto menor a área da superfície interna, menor o acesso das celulases. O 

aumento na área da superfície interna e no volume de poros é desejável levando à maior 

digestibilidade da biomassa.  

c) A natureza cristalina e amorfa do substrato afeta a hidrólise enzimática pois 

a primeira é menos acessível ao ataque da celulase do que a segunda. 

 

Em geral, a ação das celulases é lenta, e são necessárias altas cargas enzimáticas para 

atingir rendimentos razoáveis (BALLESTEROS, 2010). Dependendo do tipo e da 

concentração de substratos, a carga de celulase pode variar de 7 a 33 FPU/g de substrato no 
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processo de hidrólise enzimática. No entanto, quanto maior a dosagem de celulases, maior 

o custo do processo. Por isso, o fracionamento de celulose, hemicelulose e lignina da 

biomassa e a hidrólise enzimática sequencial da primeira (ou a mistura de duas) tem sido 

uma estratégia interessante para a redução da dose de enzimas (GUO; CHANG; LEE, 2018; 

KESHK, 2016). 

 

3.4 Subprodutos do pré-tratamento de materiais lignocelulósicos  
 

Além da solubilização de polímeros de carboidratos em açúcares solúveis, os pré-

tratamentos também levam à geração de subprodutos lignocelulósicos (MONLAU et al., 

2014). Compostos inibidores como ácidos fracos, furanos e compostos fenólicos são 

relatados como inibidores de processos biológicos e podem afetar tanto o rendimento quanto 

a produtividade do produto de interesse (PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000).  

Conforme Figura 3.4, durante o pré-tratamento termoquímico, xilose e glicose 

podem ser degradas em furfural e hidroximetilfurfural, respectivamente, que por sua vez são 

decompostos em ácido fórmico e ácido levulínico. Compostos fenólicos também podem ser 

gerados a partir da degradação parcial da lignina, como seringaldeído, vanilina e outros 

(MONLAU et al., 2014). 

 

Figura 3.4 – Subprodutos lignocelulósicos gerados durante os pré-tratamentos termoquímicos. 

 

 
Fonte: Monlau et al. (2014). 
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O tipo de compostos tóxicos e sua concentração podem afetar a fermentabilidade do 

hidrolisado, reduzindo a utilização eficiente dos açúcares. Furfural e hidroximetilfurfural são 

metabolizados sob condições aeróbicas (TAHERZADEH et al., 1998), em limitação de 

oxigênio (NAVARRO, 1994) e anaeróbicas (PALMQVIST et al., 1999) e são reportados 

por reduzirem a velocidade de crescimento específica e a produtividade de etanol.  

Enquanto a presença de ácidos fracos no meio diminui o pH interno das células o que 

afeta a viabilidade celular e como consequência pode reduzir a atividade replicativa e até 

causar morte. No citosol das células, que possui pH neutro, ocorre a dissociação desses 

ácidos fracos e isso leva à redução do pH no citosol (PAMPULHA; LOUREIRO-DIAS, 

1989). 

 Os produtos de degradação de lignina, por sua vez, são os mais tóxicos para as 

células, pois se difundem na membrana e causam a perda de integridade afetando sua 

capacidade de servir como barreiras seletivas e matrizes de enzimas (HEIPIEPER et al., 

1994). Como consequência, o crescimento celular e a assimilação do açúcar são reduzidos 

(PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000). 

Outro fator que é levado em consideração é a coloração do hidrolisado celulósico. A 

remoção dos compostos de cor escura pode ser altamente desejável dependendo do produto 

de interesse final (MUSSATTO; ROBERTO, 2004; PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 

2000). 

Com a finalidade de minimizar estes efeitos inibidores, inativando-os ou reduzindo 

suas concentrações, a etapa de destoxificação torna-se interessante. Métodos biológicos (uso 

de enzimas), físicos (evaporação, separação por membranas) e químicos (tratamento com 

carvão ativo, resinas de troca iônica) são empregados para remover estes compostos tóxicos 

e aumentar a viabilidade do hidrolisado na produção de diversas biomoléculas de valor 

comercial (MOUTTA, 2009). 

 

3.4.1 Adsorção por carvão ativado 

 

O carvão ativado vem sendo utilizado em diversos tratamentos como: purificação, 

destoxificação, desodorização, descoloração, declorificação, remoção ou modificação de 

sabor e concentração de vários materiais e substâncias líquidas ou gasosas. Segundo 

Mussatto e Roberto (2004), a destoxificação com carvão ativado é eficiente tanto na remoção 
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de compostos que transmitem cor e odor quanto na remoção de metais e compostos 

orgânicos de baixa massa molar. 

O carvão ativado é um sólidos rico em carbono derivado da combustão de biomassa 

sob temperatura controlada e que possui uma grande área superficial, estrutura porosa, 

grupos funcionais de superfície abundantes e componentes minerais (DAI et al., 2019; 

KUMAR et al., 2020). Por conter uma estrutura de poros rica em grupos funcionais e 

minerais que contém oxigênio, adsorvem facilmente diversos componentes e podem ser 

utilizados para descontaminar diversos sistemas (DAI et al., 2019). 

A utilização de carvão ativado como adsorvente de compostos derivados de furanos 

foi mostrada ser eficiente conforme Monlau et al., (2015). Mais de 90% dos compostos 

tóxicos derivados de furano foram removidos de talos de milho e de hidrolisados de cavaco 

de madeira sem afetar as concentrações de açúcares solúveis. O uso de carvão ativado na 

destoxificação de biomassa pré-tratada também foi mostrado por (LEE; PARK, 2016). O 

estudo observou uma adequada remoção de componentes inibitórios do hidrolisado e 

demonstrou que a afinidade do carvão ativado com esses componentes segue a ordem: ácido 

vanílico, ácido hidroxibenzoico, furfural, ácido acético, ácido sulfúrico e xilose.  

A adsorção por carvão ativado é de interesse devido à sua alta capacidade de sorção 

e aplicação industrial econômica e em hidrolisados, a remoção seletiva de inibidores é 

altamente desejável desde que, durante a separação, os açúcares presentes não sejam 

removidos, pois serão convertidos no produto de interesse (ZHANG et al., 2011). 

 

3.5 Produção de enzimas a partir de materiais lignocelulósicos 

 

A biomassa lignocelulósica é considerada uma fonte de energia renovável com 

enorme potencial para gerar um conjunto de produtos de interesse industrial, para ser 

utilizado como substrato econômico para produção de enzimas, biocombustíveis e produtos 

químicos de alto valor agregado (SALDARRIAGA-HERNÁNDEZ et al., 2020; SINGH et 

al., 2022). Diante disso, a implementação do processamento da biomassa lignocelulósica 

para produzir produtos de base biológica sob a configuração de uma biorrefinaria tem se 

destacado mundialmente (SINGH et al., 2022).  

Diante do conceito de uma biorrefinaria, o sabugo de milho pode servir como fonte 

de biomassa renovável na produção de açúcares solúveis que através de processos 

termoquímicos, enzimáticos e fermentativos podem gerar combustíveis líquidos e uma 



29 
 

variedade de produtos químicos e biológicos (JIN et al., 2018; MARTÍNEZ-RUANO et al., 

2018). 

Nas últimas décadas, a biotecnologia revolucionou o uso de enzimas tradicionais com 

um aumento drástico na sua aplicação em diversos setores como: alimentos, bebidas, higiene 

pessoal e doméstica, agricultura, bioenergia, farmacêutica, dentre outros segmentos (FASIM 

et al., 2021).  

Pesquisas neste campo estão focando na produção com maior rendimento a um custo 

menor. Assim, o uso de matérias-primas renováveis como o sabugo de milho pode favorecer 

os requisitos para uma produção com menor impacto ambiental e mais sustentável 

(KLEINGESINDS et al., 2018). Dependendo do microrganismo usado na fermentação, é 

possível sintetizar celulase (AKHTAR et al., 2013), endoglucanase (JECU, 2000; SOHAIL 

et al., 2009), exoglucanase (MAHMOOD et al., 2013), tanase (BENIWAL et al., 2013; 

SABU et al., 2006), xilanase (CHAPLA et al., 2010; ZHANG et al., 2013), inulinase 

(DILIPKUMAR; RAJAMOHAN; RAJASIMMAN, 2013), protease (ABRAHAM; GEA; 

SÁNCHEZ, 2013), fitase (AZEKE et al., 2011), lacase (CORADI et al., 2013), L-

asparaginase (MOHAN KUMAR; RAMASAMY; MANONMANI, 2013; RAEE et al., 

2018; SHRIVASTAVA et al., 2016; SOUZA et al., 2017; VIMAL; KUMAR, 2017b) entre 

outras enzimas.  

 

3.6 L-Asparaginase 

 

Pertencente à família das amido-hidrolases, a L-Asparaginase (EC 3.5.1.1) (ASNase) 

é uma enzima que catalisa o processo de hidrólise de L-asparagina (e glutamina) em ácido 

L-aspártico e amônia. Seu mecanismo de ação (Figura 3.5) envolve duas etapas. Na primeira 

etapa, o átomo de carbono da amida da L-asparagina é atacado pelo resíduo nucleofílico da 

enzima que foi ativado por uma base forte, originando um intermediário beta-acil-enzima. 

Na segunda etapa, uma molécula de água ativa um nucleófilo atacando o carbono éster do 

intermediário, resultando no produto ácido L-aspártico com liberação de amônia 

(BRUMANO et al., 2019a; VERMA et al., 2007; WRISTON JR, 1971).  
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Figura 3.5 - Mecanismo de ação de L-asparaginase. 

 

 
Fonte: Verma et al. (2007). 

 

Sabe-se que a L-asparaginase é produzida a partir de várias fontes bacterianas, 

fúngicas e vegetais. No entanto, a enorme demanda de mercado devido à sua ampla gama de 

aplicações leva a uma busca de fontes para a melhor produção em termos de alto rendimento 

e baixa imunogenicidade. A tecnologia do DNA recombinante pode ser usada para alcançar 

a produção direcionada dessa enzima com maior rendimento (VIMAL; KUMAR, 2017a). 

 

3.6.1 L-asparaginase no tratamento de câncer 

 

A primeira evidência sobre a possível atividade antitumoral de L-asparaginase foi 

descrita em 1953 por John G. Kidd, mas somente na década de 1960 suas propriedades 

inibidoras de tumor foram identificadas e aceitas (BROOME, 1961, 1963a, 1963b, 1965).  

Desde então, a L-asparaginase é considerada uma enzima de vital importância 

médica, reconhecida como agente quimioterapêutico e um dos medicamentos oncológicos 

mais importantes. É um componente-chave para o tratamento de diferentes tipos de câncer 

que afetam o sangue e a medula óssea, como leucemia linfoblástica aguda (LLA), doenças 

malignas do sistema linfático e linfomas de Hodgkin (LOPES et al., 2017).  

A medula óssea é o local de fabricação das células sanguíneas que são divididas em 

células-tronco mieloides e células-tronco linfoides (Figura 3.6). A primeira dá origem aos 

glóbulos vermelhos, glóbulos brancos (neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos) e 

plaquetas. Já a segunda dá origem a outros tipos de células brancas, chamadas linfócitos 

(SANTOS, 2017). Na medula óssea ocorre o desenvolvimento da leucemia, um nome geral 

dado a um grupo de cânceres. Seu desenvolvimento ocorre através do acúmulo de células 

sanguíneas imaturas (células blásticas) que sofreram uma alteração maligna, multiplicando-
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se de forma descontrolada, não amadurecendo adequadamente e, portanto, incapazes de 

funcionar como deveriam resultando na substituição das células sanguíneas saudáveis 

(CORTELAZZO et al., 2011; INCA, 2019).  

O acúmulo de células imaturas anormais (células leucêmicas) caracteriza a leucemia 

aguda. Já na leucemia crônica, há um acúmulo de glóbulos brancos maduros, mas anormais, 

que sofreram uma alteração maligna ao se desenvolver a partir de uma célula blástica. A 

leucemia também pode ser mieloide ou linfocítica referindo-se aos tipos de células em que 

a leucemia começou. 

 

Figura 3.6 – Tipos de células produzidas pela medula óssea. 

 

Fonte: Flores-Santos (2017). 

 

Para seu crescimento e proliferação, as células cancerígenas, principalmente de 

origem linfoide, requerem alta quantidade de L-asparagina. Para as células normais, a L-

asparagina é um aminoácido não essencial, pois é sintetizada pela ação da L-asparagina 

sintetase. Por outro lado, as células tumorais não possuem atividade da L-asparagina 

sintetase que restringe sua capacidade de produzir L-asparagina, dependendo do suprimento 

exógeno do aminoácido, conforme relatado por Broome (1968). Desta forma, a L-

asparaginase age hidrolisando a L-asparagina do sangue, levando as células tumorais à morte 

por falta de um fator essencial para a síntese de proteínas. No entanto, células saudáveis não 

são afetadas, porque são capazes de produzir asparagina usando a L-asparagina sintetase 

presente em quantidades suficientes (NARTA, 2007).  

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/asparagine
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Segundo Solomon et al., (2017), em 2016 foram confirmados 53.000 casos de 

leucemia linfoblástica aguda (LLA) em todo o mundo e em 2020 este número aumentou para 

56.000 casos. Ela pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais comum em crianças e jovens 

de até 19 anos. No Brasil, estima-se para os anos de 2020 a 2022 cerca de 8.460 casos de 

câncer infanto-juvenil, sendo que 25-35% dos casos são de LLA e 8% de linfomas. 

Felizmente, 93% das crianças são curadas após o tratamento com L-asparaginase (ABRALE, 

2020; INCA, 2020; SANTOS, 2017). No entanto, em adultos, apenas 40% alcançam a cura, 

pois, os benefícios terapêuticos da L-asparaginase diminuem devido a sérios efeitos tóxicos 

aos medicamentos que não são vistos com frequências tão altas em pacientes pediátricos 

(KAWEDIA; RYTTING, 2014). 

Cinco formulações de L-asparaginase estão disponíveis para o tratamento dessas 

doenças: a L-asparaginase derivada de Escherichia coli nativa, derivada de E. coli 

recombinante (Spectrila®), uma forma PEGuilada (PEG: polietilenoglicol) dessa enzima 

(Oncaspar®), um produto isolado de Erwinia chrysanthemi nativa (Erwinase®) e a obtida 

de Erwinia chrysanthemi expressa em Pseudomonas fluorescens (Rylaze™) aprovada em 

2021 (BRUMANO et al., 2019b; CECCONELLO et al., 2019; JIA et al., 2021; MEDAWAR 

et al., 2019). 

 

3.6.2 L-asparaginase no processamento de alimentos 

 

Naturalmente, os alimentos crus não apresentam toxicidade. Quando processados 

(cozidos/fritos) em temperaturas acima de 120 ºC, produtos alimentícios de origem vegetal 

apresentam formação de acrilamida que é uma neurotoxina potencialmente cancerígena para 

humanos tornando-se presente em altas concentrações em vários alimentos altamente 

populares e de alto consumo como batatas fritas, biscoitos, café e cereais (PEDRESCHI et 

al., 2011; PUNDIR; YADAV; CHHILLAR, 2019). 

A acrilamida (2-propanamida), uma amida insaturada, é gerada quando itens cozidos 

ricos em açúcares redutores (glicose e frutose) e proteínas 

contendo asparagina (aminoácido), são aquecidos a uma temperatura muito alta, sendo 

absorvida pelo homem e animais após ingestão e distribuídos em vários órgãos vitais, como 

timo, coração, cérebro, fígado e rim (CACHUMBA et al., 2016; HU et al., 2014b).  

A formação de acrilamida nos alimentos é explicada pela reação de Maillard, 

responsável pela cor, sabor e aroma dos alimentos assados, fritos e torrados e é resultado da 

reação entre asparagina e os açúcares redutores. Dois mecanismos levam à formação de 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/biscuit
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/asparagine
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/ingestion
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acrilamida: (i) via Strecker ou via N-glicosídeo e (ii) via Acroleína . De acordo com a via 

Strecker, o aminoácido asparagina sofre uma descarboxilação seguida de desaminação 

formando um aldeído Strecker que posteriormente é convertido em acrilamida. Pela via da 

Acroleína a acroleína, na presença de amônia, sofre oxidação em ácido acrílico seguida pela 

amidação gerando acrilamida (MOTTRAM; WEDZICHA; DODSON, 2002; STADLER et 

al., 2002).  

 

Figura 3.7 - Formação de acrilamida e modo de ação de L-asparaginase para o impedimento de sua formação. 
 

 

Fonte: Adaptado de (SHAKAMBARI; ASHOKKUMAR; VARALAKSHMI, 2019). 

 

Baseado nisso, a maioria dos métodos para mitigar a formação de acrilamida busca 

remover seus precursores (glicose, frutose, asparagina) e inibir ou reduzir a intensidade da 

reação de Maillard por diferentes modificações de processo (fritura a vácuo ou fritura 

convencional a baixas temperaturas) sem comprometer as propriedades sensoriais do 

produto final (PEDRESCHI et al., 2011). 

Diante do conhecimento que a asparagina é precursora da acrilamida e que sua 

concentração quando comparada à concentração de açúcares na maioria das plantas é baixa, 

sua presença torna-se limitante, permitindo que o foco seja direcionado na redução seletiva 

de asparagina e consequentemente na redução de acrilamida. Para isso, a aplicação da 

enzima L-asparaginase como agente de redução da concentração de acrilamida no 

processamento de alimentos é um método alternativo possível para mitigação da acrilamida. 

Com ela, a asparagina livre presente nos alimentos é hidrolisada em ácido aspártico e amônia 

(Figura 3.8), removendo especificamente um precursor da acrilamida e reduzindo sua 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/acrolein
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/fructose
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/aspartic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/aspartic-acid
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concentração nos alimentos que são processados sem alterar as propriedades nutricionais e 

sensoriais dos produtos (SHAKAMBARI; ASHOKKUMAR; VARALAKSHMI, 2019).  

Acrylaway ® e PreventAse ® são formas comercialmente disponíveis de L-

asparaginase (Aspergillus oryzae e Aspergillus niger) que são seguras e recomendadas para 

uso como aditivos alimentares pela OMS 

 

3.7 Produção de proteínas recombinantes por Escherichia coli 

 

3.7.1 Hospedeiro e vetor de expressão 

 

A Escherichia coli tem sido a hospedeira preferida para a produção de proteínas 

recombinantes. É uma bactéria gram-negativa, aeróbia facultativa, facilmente cultivada e, 

por ser um microrganismo bem caracterizado genética e fisiologicamente, ter capacidade de 

consumir fontes de carbono de baixo custo, curto tempo de duplicação e permitir altos níveis 

de expressão de proteínas, é amplamente utilizada em laboratórios e um dos organismos 

mais importantes usados na indústria (PONTRELLI et al., 2018). carvão 

Em condições aeróbias, a fonte de carbono é assimilada para o crescimento com 

maior eficiência. Já em condições anaeróbias, seu metabolismo pode gerar subprodutos 

como: etanol, acetado, lactato, succinato, formiato. De todos esses subprodutos, a formação 

de acetato é a mais importante, pois inibe o crescimento em concentrações entre 33 e 167 

mM. Mesmo em condições aeróbias, o excesso de glicose pode levar a formação de acetato 

e inclusive inibir a expressão de proteínas recombinantes  (SANTOS, 2017).  

Devido às ferramentas versáteis de clonagem e sistemas de expressão eficientes, a E. 

coli B foi modificada e engenheirada criando cepas adicionais como a BL21. Aplicações que 

envolvem alta expressão proteica, como a produção de biofármacos proteicos, usam a cepa 

BL21 como hospedeiro (HUANG; LIN; YANG, 2012; SHILOACH; FASS, 2005). 

A cepa BL21 e sua derivada BL21(DE3),  contendo o fago DE3 que abriga o gene 

para T7 RNA-polimerase, é popularmente utilizada devido à sua falta de proteases lon e 

ompT, bem como sua insensibilidade a altas concentrações de glicose. Esta série de linhagens 

hospedeira é especialmente desenvolvida para ser empregada com a série pET de vetores de 

expressão T7. No sistema de expressão mostrado na Figura 3.8, os genes clonados são 

expressos logo após a ativação da transcrição do gene T7 RNA-polimerase por um indutor 

lac, como o IPTG (isopropil-beta-D-1-tiolgalactopiranosídeo), o indutor mais comumente 

utilizado para a expressão de proteína porque é um análogo sintético da lactose (DONOVAN et 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/protein-expression
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/t7-rna-polymerase
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al., 1996). Visto que essa enzima só reconhece promotores T7, apenas os genes clonados 

serão transcritos, tornando-os extremamente eficientes na expressão de uma proteína 

específica de interesse (PONTRELLI et al., 2018; STUDIER; MOFFATT, 1986). 

 

Figura 3.8 - Sistema de expressão pET. 

 

 
Nota: Os genes alvo são clonados sob o controle do promotor T7, que não é reconhecido pela RNA polimerase 
nativa de E. coli. A expressão requer uma cepa hospedeira lisogenizada por um fragmento de fago DE3, que 
codifica a T7 RNA polimerase (RNAP) (gene 1 do bacteriófago T7). A expressão da RNA polimerase T7 é 
regulada pelo promotor lacUV5 que é induzível por IPTG e reprimido pelo repressor LacI. Quando o IPTG é 
adicionado ao sistema, o repressor LacI desocupa o promotor lacUV5 permitindo que E. coli RNAP transcreva 
o gene T7 1, codificando o T7 RNAP. O T7 RNAP é então capaz de ativar o promotor no vetor de expressão 
e transcrever o gene recombinante.  
 
Fonte: Adaptado de Overton (2014). 
 

Dentre outras vantagens do uso da cepa B e seus derivados estão: baixo acúmulo de 

acetato sob altas concentrações de glicose, capacidade de crescer vigorosamente em meios 

mínimos e alta permeabilidade da membrana externa (HUANG; LIN; YANG, 2012). 

 

3.7.2 Meio de cultivo e fontes alternativas de carbono 

 

Os microrganismos necessitam de macronutrientes e micronutrientes de acordo com 

suas exigências individuais que devem ser supridas. Macronutrientes como carbono e 

nitrogênio são essenciais. A presença de carbono no meio de cultivo é de importância 

fundamental, pois todas as células necessitam de grandes quantidades de carbono para 
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sintetizarem novo material celular. Quanto aos micronutrientes, sais, minerais e alguns 

fatores de crescimento, embora sejam necessários em pequenas quantidades, desempenham 

funções de cofatores para enzimas (MADIGAN et al., 2010). 

O meio de cultura é uma solução nutriente rica em macro e micronutrientes utilizada 

para promover o crescimento de microrganismos (MADIGAN et al., 2010). Para o 

crescimento bacteriano em geral, utiliza-se três tipos de meios: meios definidos, semi-

definidos e meios complexos. Os meios definidos possuem composição química exata, pois 

são preparados com quantidades precisas de compostos químicos orgânicos ou inorgânicos 

enquanto os meios complexos utilizam componentes de origem natural (microbiano, animal, 

vegetal) como extrato de levedura e outras substâncias altamente nutritivas, porém com 

composição que não é precisamente conhecida. O meio semi-definido é uma mistura de 

componentes complexos e componentes definidos. A flexibilidade na formulação dos meios 

complexos e semi-definidos os tornam os preferidos para utilização industrial e permitem 

alta densidade celular e altos rendimentos de proteína (HUANG; LIN; YANG, 2012). 

A maioria dos processos biotecnológicos utilizam a glicose produzida a partir do 

melaço de cana-de açúcar ou gerada a partir do amido por hidrólise enzimática (WENDISCH 

et al., 2016). Segundo este autor, a produção biotecnológica de compostos de valor agregado 

que vão desde proteínas farmacêuticas até produtos químicos a granel depende 

principalmente da glicose como fonte de carbono no meio de cultivo.  

Em escalas de produção maiores, preço e disponibilidade de fontes de carbono são 

fatores-chave para o sucesso econômico dos processos biotecnológicos. Além disso, devem 

ser levados em conta os usos concorrentes de fontes de carbono, por exemplo, na nutrição 

humana e animal. Como consequência, a biomassa lignocelulósica ganhou mais atenção 

como matéria-prima em escalas laboratoriais e industriais (WENDISCH et al., 2016; ZHAO; 

ZHANG; LI, 2019). Diferentemente da glicose, o hidrolisado de biomassa lignocelulósica 

não compete com a produção de alimentos e torna-se uma fonte alternativa de carbono para 

a produção de diversas biomoléculas (ZHAO; ZHANG; LI, 2019), aumentando sua 

flexibilidade como matéria-prima em uma biorrefinaria para a utilização em processos 

biotecnológicos como a produção de L-asparaginase.  

 

3.8 Cultivo de E. coli de alta densidade celular 

 

O desenvolvimento de técnicas de cultura de alta densidade celular para E. coli (LEE, 

1996) facilitou a produção de proteínas recombinantes e produtos biomoleculares não 
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proteicos. Nesse método, a produtividade é proporcional à densidade celular e a 

produtividade específica (isto é, a quantidade de produto formado por unidade de massa 

celular por unidade de tempo) é a medida de eficiência do processo (SANTOS, 2017).  

O cultivo em batelada-alimentada é o melhor modo estabelecido para obter culturas 

de alta densidade celular, pois concentrações celulares superiores a 50 gramas de peso seco 

de células por litro [g (DCW) L-1] podem ser obtidas tanto para cultivo de microrganismos 

recombinantes quanto não recombinantes (SHILOACH; FASS, 2005). 

O processo descontínuo-alimentado, consiste no crescimento inicial seguido pela 

adição de um ou mais nutrientes limitantes ao biorreator assim que a cultura chega ao fim 

da fase logarítmica, impedindo-a de atingir a fase estacionária e o cultivo é continuado a 

uma certa taxa de crescimento sem a remoção das células ou do produto do biorreator 

(SRIVASTAVA; GUPTA, 2011). 

Na literatura, nota-se que diferentes estratégias de alimentação já foram estudadas na 

produção de distintos bioprodutos (LEE, 1996). Dentre os métodos de alimentação já 

desenvolvidos, a exponencial é um método simples, mas eficiente, que tem sido utilizado com 

sucesso no cultivo de alta densidade celular de vários microrganismos. Nela, a velocidade 

específica de crescimento ( ) é mantida baixa através da suplementação lenta do cultivo 

(SHILOACH; FASS, 2005). Manter a velocidade específica de crescimento em um intervalo 

apropriado pode fornecer uma condição metabólica desejável e resultar em produtividade 

máxima (BABAEIPOUR et al., 2007). Este controle fornece a vantagem de que a produção de 

acetato, uma limitação associada ao processo, pode ser minimizada controlando a velocidade 

específica de crescimento abaixo do valor crítico da formação de acetato. 

Em condições de anaerobiose ou de oxigênio limitantes, a E. coli produz acetato. No 

entanto, as culturas de E. coli que crescem em quantidades excessivas de glicose também 

podem produzir acetato, mesmo em condições aeróbias (LEE, 1996). O acetato é produzido 

quando o fluxo de carbono na via metabólica central excede as demandas biossintéticas 

devido a saturação do ciclo do ácido tricarboxílico (TCA) e/ou a cadeia de transporte de 

elétrons, na qual ocorre o acúmulo de acetil CoA produzido pela via glicolítica levando a 

produção de acetato (RIESENBERG et al., 1991).  Por isso, uma maneira de diminuir o 

acúmulo de acetato é reduzir a taxa de crescimento, fornecendo a glicose lentamente. 

Normalmente, a alimentação do substrato de entrada é mantida o mais concentrada possível, 

de modo que é necessária uma adição mínima para aumentar a disponibilidade de substrato 

no reator e minimizar a diluição desnecessária, a fim de otimizar o uso de todo o volume do 

reator para a formação prolongada do produto (SRIVASTAVA; GUPTA, 2011). 
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Essa estratégia de crescimento aliada a otimização da composição do meio, permite 

a que as bactérias continuem a se dividir enquanto suas necessidades nutricionais são 

atendidas e nenhum fator tóxico ou inibidor, como o acetato, é excretado no meio pelo 

organismo possibilitando a obtenção de elevadas densidades celulares de E. coli 

(SHILOACH; FASS, 2005).  

Ferrara et al. (2006) relataram resultados promissores de produção de L-asparaginase 

por Pichia pastoris em cultivo descontínuo alimentado, atingindo elevada densidade celular 

com concentração celular de 107 g/L e um rendimento volumétrico de 85600 U/L. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os ensaios foram conduzidos no Laboratório de Microbiologia Aplicada e 

Bioprocessos (LMBio) do Departamento de Biotecnologia (LOT) da Escola de Engenharia 

de Lorena- EEL-USP.  As etapas de cultivo da Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante, 

por ser um microrganismo geneticamente modificado, foram conduzidas em laboratório de 

classe de risco nível 2 conforme normas da CTNBio existente na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas-FCF/USP. A Figura 4.1 mostra um fluxograma simplificado da obtenção de 

L-asparaginase por Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante em hidrolisado celulósico 

de sabugo de milho não tratado (HCSM) e tratado (HCSM-CA) por carvão vegetal ativado. 

 

Figura 4.1 - Fluxograma simplificado da obtenção de L-asparaginase por Escherichia coli (DE3) 

recombinante em hidrolisado celulósico de sabugo de milho (HCSM). 

 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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4.1 Obtenção do hidrolisado celulósico por hidrólise enzimática do sabugo de milho 

pré-tratado sequencialmente por ácido sulfúrico diluído e álcali 

 

4.1.1 Matéria prima: obtenção e preparo do sabugo de milho 

 

O sabugo de milho, triturado, seco e ensacado (20 kg), proveniente da RASUL - 

Indústria e Comércio de Rações Ltda. – PR foi armazenado em temperatura ambiente até 

realização dos pré-tratamentos sequencial com ácido diluído e álcali. 

 

4.1.2 Pré-tratamento do sabugo de milho com ácido sulfúrico diluído e álcali 

 

O pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído foi realizado em planta piloto, em 

reator de aço inox AISI 316 com capacidade volumétrica total de 100 litros, equipado com 

camisa para aquecimento indireto por resistência elétrica e homogeneizado por duas pás tipo 

turbina de pás inclinadas (Reator 1). O pré-tratamento com álcali foi realizado em duas 

etapas, sendo a primeira conduzida no mesmo reator do pré-tratamento com ácido sulfúrico 

diluído (Reator 1) e a segunda etapa conduzida em um reator de aço inox AISI 316 com 

capacidade volumétrica total de 50 L, equipado ao seu redor com resistência elétrica para 

seu aquecimento indireto e homogeneizado por seu movimento ao redor de seu próprio eixo 

(reator de tombo) (Reator 2). 

 

Figura 4.2 – Reator 1 utilizado nas etapas de pré-tratamento por ácido diluído e álcali. 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.3 – Reator 2 utilizado na etapa de pré-tratamento alcalino. 

 

  
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.1.2.1 Pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído  

 

No Reator 1 adicionou-se 4 kg de sabugo de milho previamente triturado (20 mesh), 

seco e moído. Na sequência, adicionou-se uma solução de ácido sulfúrico diluído (50 mg de 

H2SO4 por grama de matéria seca) em quantidades equivalentes em matéria seca a uma 

relação sólido:liquido de 1:10 (m/v). A seguir, o Reator 1 foi pressurizado atingindo-se a 

temperatura de reação de 133 °C e mantido sob esta temperatura por 20 minutos (JOSÉ, 

2013). O reator foi resfriado e descarregado. 

O pré-tratamento do sabugo de milho com ácido sulfúrico diluído foi realizado em 

triplicata gerando em cada procedimento uma fração líquida (FL-S) que compreende o 

hidrolisado hemicelulósico de sabugo de milho e uma fração sólida (FS-S) composta por 

celulignina. A separação destas frações foi realizada em centrífuga semi-piloto contendo 

internamente cesto de aço inoxidável 304, perfurado e rotativo. Dentro deste cesto acoplou-

se um filtro de material poliéster para retenção de toda a fração sólida (FS-S). Por este 

processo de centrifugação ser contínuo, após remoção de toda a fração líquida (hidrolisado 

hemicelulósico de sabugo de milho - HHSM) iniciou-se a lavagem desta fração sólida (FS-

S) com água corrente até obtenção de um material a pH aproximadamente neutro. 

As frações sólidas (FS-S) das triplicatas do pré-tratamento com ácido diluído foram 

homogeneizadas e encaminhadas conjuntamente para a etapa de pré-tratamento alcalino. 

Como o escopo deste trabalho está em utilizar esta fração sólida (FS-S), retirou-se amostras 
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que foram armazenadas em sacos do tipo “zip lock” a - 20°C para posterior análise 

composicional e hidrólise enzimática.  

 

4.1.2.2 Pré-tratamento alcalino 

 

A fração sólida (FS-S) (lavada e homogeneizada) totalizando cerca de 6 kg de matéria 

seca proveniente do pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído foi carregada no Reator 1. 

Na sequência adicionou-se uma solução de NaOH (2 % m/v) na proporção em matéria seca 

de uma relação sólido:líquido de 1:10 e pressurizou-se o reator até que a temperatura 

atingisse 121 ºC, na qual manteve-se por 10 minutos. A seguir, esperou-se o tempo de 

resfriamento do reator para seu descarregamento. Neste processo também se obteve duas 

frações: licor negro (FL-L) e uma fração sólida (FS-A). A separação destas frações foi 

realizada conforme item anterior (Pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído). A FS-A foi 

carregada no Reator 2 juntamente com uma solução de NaOH (2 % m/m) na proporção em 

matéria seca de uma relação sólido:líquido de 1:10. Neste caso a reação foi conduzida a 

temperatura ambiente por 1 hora. A FS-A remanescente desta segunda etapa de pré-

tratamento alcalino foi novamente centrifugada, lavada e seca em estufa a 40 ºC como 

mencionado anteriormente (pré-tratamento com ácido diluído). Desta fração sólida retirou-

se amostras que foram armazenadas em sacos do tipo “zip lock” a - 20°C para posterior 

análise composicional e hidrólise enzimática.  

 

4.1.3 Hidrólise enzimática do sabugo de milho pré-tratado sequencialmente por ácido 

sulfúrico diluído e álcali  

 

A hidrólise enzimática dos sólidos pré-tratados sequencialmente por ácido sulfúrico 

diluído e álcali foi conduzida em frascos Erlenmeyer de 125 mL nas seguintes condições: 

tampão citrato de sódio 50 mmol.L-1, pH 4,8, sob agitação de 200 rpm em incubadora de 

movimento rotatório a 50 °C, relação sólido:líquido 1:10 (m/v) com volume total de líquido 

de 50 mL. Foram adicionados, por massa seca de sabugo de milho pré-tratado, Tween 80 

(10% m/m) e complexo enzimático Cellic® CTec2 (25,25 FPU/g) (KLEINGESINDS, 

2017). Após 96 h, o hidrolisado enzimático foi autoclavado a 111 °C por 5 minutos para 

inativação das enzimas e centrifugado a 2000 x g por 20 min. O sobrenadante foi coletado e 

armazenado a -20 °C para posterior cultivo de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante 

como fonte alternativa de carbono.  
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A conversão enzimática da celulose foi calculada pela Equação 1: 

 

                                                                (1) 

Em que:  = conversão enzimática da celulose (%); 

mglicose: massa de glicose presente no hidrolisado (g); 

mcelobiose: massa de celobiose presente no hidrolisado (g); 

minicial: massa seca de material lignocelulósico, antes da etapa de hidrólise; 

yic = teor de celulose no material lignocelulósico; 

fhc: fator de hidrólise da celulose (correspondente a 0,9); 

fhcb: fator de hidrólise da celobiose (correspondente a 0,95). 

  

4.2 Tratamento do hidrolisado celulósico de sabugo de milho visando menor 

remoção de açúcares com maior remoção de sua coloração 

 

O hidrolisado celulósico de sabugo de milho (HCSM) obtido no item 4.1.3 foi 

dividido em 2 frações: 

 

Primeira fração: corresponde a fração originalmente obtida por hidrólise enzimática 

(HCSM), ou seja, sem passar pelos tratamentos por carvão vegetal.  

Segunda fração: corresponde a fração originalmente obtida por hidrólise enzimática 

(HCSM) após seu tratamento com carvão vegetal (HCSM-CA). 

 

4.2.1 Tratamento do hidrolisado celulósico de sabugo de milho com carvão vegetal (HCSM-

CA) 

 

No hidrolisado celulósico de sabugo de milho realizou-se um estudo do efeito do uso 

de carvão vegetal ativado (CA, X2) associado à temperatura (T, X1) e ao tempo de contato 

(TC, X3) nas remoções de glicose, fenólicos totais e cor (Y1, Y2 e Y3 respectivamente). Para 

isso, foi feito um planejamento fatorial completo 23 com face centrada (6 pontos) e 4 

repetições no ponto central para os três fatores (X1, X2 e X3) e respostas (Y1, Y2, Y3), 

totalizando 18 ensaios (ESIGN-EXPERT 6.0.6). 
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Tabela 4.1 – Fatores e níveis avaliados no planejamento fatorial 23 completo. 
 

 
Fatores Níveis 

 -1 0 +1 
Temperatura – T 

(°C) 10 35 60 

Carvão ativado – CA 
(% m/V) 0,5 3 5,5 

Tempo de Contato – TC 
(h) 0,25 1 1,75 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Os níveis dos fatores foram codificados de acordo com a equação 4.2 (BARROS-

NETO; SCARMINIO; BRUNS, 1995) 

 

                                     ( ) 2

2

12 RR

RR

VV

VV
X

−

−
= 

                            (2) 

 

Em que: X é o valor codificado da variável;  

  VR é o valor real da variável; 

   VR/2 é a média dos valores reais da variável; 

  VR1 é o valor real mínimo da variável; 

  VR2 é o valor real máximo da variável. 

 

Este tratamento foi conduzido em frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 50 mL de 

hidrolisado celulósico de sabugo de milho (HCSM) com as diferentes concentrações de 

carvão ativado em pó, sob agitação de 200 rpm em incubadora de movimento rotatório 

(ALVES et al., 2002). Em seguida o hidrolisado foi filtrado em funil tipo büchner 

empregando papel de filtro qualitativo para remoção do carvão ativado. 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Tabela 4.2 – Valores utilizados e codificados no planejamento fatorial completo 23 com fase centrada (6 pontos) 
e 3 repetições no ponto central para os três fatores (X1, X2 e X3) e respostas (Y1, Y2 e Y3). 

 

 
Ensaios 

T 

(°C) 
x1 

CA 
(% m/V)  

x2 

TC 
(h) 
x3 

 
x1 

 
x2 

 
x3 

P
la

ne
ja

m
en

to
 F

at
or

ia
l 2

3 
1 10 0,5 0,25 -1 -1 -1 

2 60 0,5 0,25 +1 -1 -1 

3 10 5,5 0,25 -1 +1 -1 

4 60 5,5 0,25 +1 +1 -1 

5 10 0,5 1,75 -1 -1 +1 

6 60 0,5 1,75 +1 -1 +1 

7 10 5,5 1,75 -1 +1 +1 

8 60 5,5 1,75 +1 +1 +1 

C
om

po
si

çã
o 

do
 

M
od

el
o 

F
ac

e 
C

en
tr

ad
a 

9 10 3,0 1,0 -1 0 0 

10 60 3,0 1,0 +1 0 0 

11 35 0,5 1,0 0 -1 0 

12 35 5,5 1,0 0 +1 0 

13 35 3,0 0,25 0 0 -1 

14 35 3,0 1,75 0 0 +1 

E
rr

o 
pu

ro
 

P
on

to
 

ce
nt

ra
l 

PC1 35 3,0 1,0 0 0 0 

PC2 35 3,0 1,0 0 0 0 

PC3 35 3,0 1,0 0 0 0 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

4.3 Meio de cultura 

 

 Três meios de cultura foram utilizados como fonte alternativa de carbono na 

produção de L-asparaginase por Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante.  

 

I. HCSM 

II. HCSM-CA 

III. HCSM – [C] 

 

Todos os hidrolisados foram filtrados em papel de filtro qualitativo para remoção de 

partículas maiores e posteriormente filtrados em membrana 0,22 µm. Após esta etapa, foram 

utilizados como fonte alternativa de carbono na produção de L-asparaginase por Escherichia 
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coli BL21 (DE3) recombinante. Para isso, realizou-se a diluição prévia de cada um, na 

concentração desejada para o cultivo.  

O cultivo em agitador orbital foi realizado numa concentração de 5 g/L de glicose e 

os cultivos em biorreator utilizaram 27,5 g/L. 

 

4.4 Concentração do hidrolisado celulósico de sabugo de milho (HCSM) 

 

Para o preparo da solução de alimentação do cultivo em biorreator em sistema 

descontínuo alimentado, o HCSM foi concentrado em concentrador industrial até atingir a 

concentração de 517,6 g.L-1. Este hidrolisado concentrado (HCSM-[C]) foi testado também 

em cultivo prévio em shaker. 

 

4.5 Avaliação do crescimento celular de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante e 

indução da enzima L-asparaginase em hidrolisado celulósico de sabugo de milho 

previamente tratado ou não com carvão vegetal 

 

4.5.1 Microrganismo e cultura estoque  

 

A cepa utilizada foi Escherichia coli BL21 (DE3) contendo genes de códons 

otimizados com o vetor de expressão pET-15/EcAP40S/S206S (GenBank KY305877), uma 

sequência de exportação para o espaço periplasmático e gene de resistência à carbenicilina 

como marcador seletivo, foi cedida pelo Prof. Dr. Adalberto Pessoa Jr da Faculdade de 

Ciências Farmacêutica da Universidade de São Paulo (FCF-USP). 

A cultura estoque foi obtida da seguinte maneira: cultivou-se o microrganismo em 

placa com o meio de cultura Luria Bertani (LB), porém acrescido de ágar 1,5 % m/v, a pH 

7,0 e suplementado com carbenicilina (100 µg mL-1) o qual foi incubado à temperatura de 

37 °C por 12 h. A seguir uma colônia isolada da placa de Petri foi inoculada em frasco 

Erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL de meio LB e incubado a 37°C e 250 rpm em shaker 

Excella E24 (New Brunswick, Alemanha) durante 12 h. Após esse período, esta cultura foi 

centrifugada a 10.000 x g e as células ressuspendidas em meio LB contendo 1% V/V de 

glicerol sob condições estéreis e armazenadas em ultra freezer a – 80 °C. 
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4.5.2 Sistema descontínuo: crescimento celular de Escherichia coli BL21 (DE3) 

recombinante e indução da enzima L-asparaginase em hidrolisado celulósico de 

sabugo de milho  

 

4.5.2.1 Inóculo 

 

O inóculo foi realizado a partir de um banco de células de E. coli BL21 (DE3) 

transformadas com o vetor de expressão pET-15b/EcAP40S/S206S armazenadas em ultra 

freezer. Em frascos Erlenmeyers de 250mL contendo 50 mL de meio de cultivo, inoculou-

se 50 L de suspensão celular obtidas do banco de células, armazenadas em ultra freezer e 

estas foram incubadas em shaker a 250 rpm, 37ºC, entre 14 e 16 horas. Após esse período 

as células foram centrifugadas a 10.000 x 4g por 15 min e o sobrenadante foi desprezado. 

As células foram ressuspendidas em meio de cultura em volume inferior ao inicial e a 

suspensão celular concentrada foi inoculada no meio de cultura a 0,1 de DO600nm. 

 

4.5.2.2 Condições de cultivo de E. coli BL21 (DE3) em agitador orbital 

 

 Os estudos foram conduzidos inicialmente em processo descontínuo em agitador 

orbital para avaliar as frações do hidrolisado celulósico de sabugo de milho como substrato 

para substituição do meio de cultura tradicional, testando assim, a influência do meio no 

crescimento celular, o efeito da indução no crescimento celular e a atividade enzimática. Os 

hidrolisados empregados foram: HCSM, HCSM-CA e HCSM – [C]. Para comparação dos 

resultados encontrados em hidrolisado celulósico de sabugo de milho (HCSM) para o 

crescimento celular e indução da enzima em agitador orbital foram conduzidos ensaios no 

meio definido Riesenberg et al. (1991). 

Cada cultivo foi realizado em triplicata em frasco Erlenmeyer (250 mL) contendo 50 

mL de hidrolisado celulósico de sabugo de milho previamente tratado ou não com carvão 

vegetal e hidrolisado concentrado a uma concentração de glicose de 5 g/L e suplementados 

de acordo com o meio descrito por Riesenberg et al. (1991). Para o preparo do meio de cultivo, 

utilizou-se a quantidade necessária de hidrolisado celulósico de sabugo de milho (HCSM, 

HCSM-CA e HCSM –[C]) para obter-se a concentração de glicose de 5 g/L e pH 6,8. Foi 

adicionado carbenicilina (100 g mL-1). Inoculou-se cada frasco de meio de cultura com sua 

respectiva suspensão celular concentrada a 0,1 de DO. Os frascos foram incubados em shaker 

a 250 rpm e 37 °C. Alíquotas foram retiradas no intervalo de 1 hora até o período de indução. 
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Tabela 4.3. Composição do meio definido Riesenberg et al. (1991). 

 

Componentes Concentração 

Glicose 5 g/L 

KH2PO4 13,3 g/L 

(NH4)2HPO4 4,0 g/L 

Ácido cítrico 1,7 g/L 

MgSO4 1,2 g/L 

Elementos traços 10 mL/L 

Tiamina 4,5 mg/mL 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A indução da enzima L-asparaginase ocorreu ao final da fase exponencial do 

crescimento quando a glicose do meio não estava totalmente esgotada. Foi adicionado IPTG 

na concentração de 0,085 mmol de IPTG/g de célula. Alíquotas foram retiradas no intervalo de 

2 horas até o período de 24 horas de pós-indução, para determinação da densidade óptica. Estas 

foram centrifugadas a 10.000 g por 15 min a 4 ºC. O sobrenadante foi usado para dosagem de 

glicose e acetato e o pellet de células foi armazenado em freezer (-20 ºC) para posterior 

rompimento celular por Bugbuster e análise da atividade L-asparaginásica por Nessler. 

 

4.5.2.3 Análise estatística dos parâmetros fermentativos e cinéticos 

 

A análise estatística dos resultados obtidos no cultivo de Escherichia coli BL21 

(DE3) para a produção de L-asparaginase em hidrolisado celulósico de sabugo de milho 

tratado com carvão ativado, não tratado, concentrado e meio definido foi realizada utilizando 

o cálculo do Coeficiente de Variação de Pearson (CV) de acordo com Teixeira da Silva et al 

(2003). 

Com o CV, é possível medir a variação dos dados obtidos em relação à média através 

de um índice dado pela razão entre o desvio-padrão e a média, referentes a dados de uma 

mesma série. Valores menores ou iguais a 25 % indicam um conjunto de dados homogêneos. 

 

4.5.2.3 Condições de Cultivo de E. coli BL21 (DE3) em biorreator 
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 De acordo com os resultados obtidos em shaker, o melhor hidrolisado celulósico de 

sabugo de milho (tratado ou não com carvão vegetal e concentrado) que E. coli BL21 (DE3) 

cresceu e apresentou maior expressão de L-asparaginase foi selecionado para estudos em 

batelada e batelada alimentada em biorreator. Um ensaio em sistema descontínuo foi conduzido 

para se obter parâmetros do processo, como, max e YX/S. 

Inicialmente, foi realizado o inóculo, a partir de um banco de células de E. coli BL21 

(DE3) transformadas com o vetor de expressão pET-15b/EcAP40S/S206S armazenadas em 

ultra freezer. Em frascos Erlenmeyers de 250mL contendo 50 mL do hidrolisado celulósico 

de sabugo de milho não tratado e suplementado conforme descrito por Riesenberg et al. 

(1991), inocularam-se 50 L de suspensão celular obtidas do banco celular e estas foram 

incubadas em shaker à 250 rpm, 37ºC, entre 14 e 16 horas. Após esse período as células 

foram centrifugadas a 10.000 x g por 15 min a 4ºC, o sobrenadante foi desprezado e as 

células foram ressuspendidas em meio de cultura em volume inferior ao inicial. Esta 

suspensão celular concentrada foi inoculada na concentração de 0,1 (DO inicial) em 

Biorreator Sartorius com capacidade para 2L, no qual foi adicionado 1,2 L do hidrolisado 

celulósico de sabugo de milho e suplementado conforme descrito por Riesenberg et al., 

(1991).   

O meio de cultivo é composto por 27,5 g/L de glicose, além dos outros nutrientes nas 

concentrações já mencionadas na Tabela 4.3 nas concentrações correspondentes. Para o 

preparo do meio de cultivo, utilizou-se a quantidade necessária de hidrolisado celulósico de 

sabugo de milho em uma concentração de 92,25 g/L para obter-se a concentração de glicose 

de 27,5 g/L no meio de cultivo. A partir de um ajuste automático no biorreator manteve-se 

o pH em 6,8, com adição de solução de ácido fosfórico (14%) e solução de base hidróxido 

de amônio (14%), a temperatura a 37ºC. A concentração mínima de oxigênio dissolvido foi 

mantida em 20% pela agitação em cascata com velocidade do agitador de 300 a 1500 rpm. 

Durante todo o processo a velocidade de agitação foi ajustada automaticamente de acordo 

com a pressão de oxigênio dissolvido do sistema, medida por um sensor, para que a 

concentração de oxigênio dissolvido fosse controlada não atingisse valores inferiores a 20%. 

Alíquotas foram retiradas no intervalo de 1 hora num período de 10 horas para 

determinação da densidade óptica. Estas foram centrifugadas a 10.000 x g por 15 min a 4ºC, 

para dosagem de glicose e acetato do sobrenadante.  
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4.5.3 Sistema descontínuo alimentado: crescimento celular de Escherichia coli BL21 (DE3) 

recombinante em sistema descontínuo-alimentado nas melhores condições obtidas nas 

fases anteriores com menor produção de acetato e a indução da enzima L-asparaginase 

 

Em Biorreator Sartorius® com capacidade para 2L foi adicionado 1,2 L de 

hidrolisado celulósico de sabugo de milho a uma concentração de 27,5 g/L de glicose, 

suplementado conforme descrito por Riesenberg et al., (1991) e inoculou-se uma suspensão 

celular de E. coli BL21 (DE3) atingindo a DO inicial de 0,1. Convém destacar que essa 

suspensão celular foi obtida como descrito no item 4.5.2. A partir de um ajuste automático 

no biorreator manteve-se o pH em 6,8, a com adição de solução de ácido fosfórico (14%) e 

solução de base hidróxido de amônio (14%), a temperatura a 37ºC. A concentração mínima 

de oxigênio dissolvido foi mantida em 20% pela agitação em cascata com velocidade do 

agitador de 300 a 1500 rpm.  

Esta velocidade foi alterada pelo controlador em cascata, quando a pressão de 

oxigênio apresenta decaimento a agitação é aumentada progressivamente até o máximo de 

1500 rpm. Para manter a taxa de oxigênio dissolvido em 20% a agitação é aumentada 

automaticamente e há suplementação de oxigênio puro quando apenas o aumento da agitação 

não é suficiente na sustentação da taxa de DO em 20%, isto, a partir de um controle 

automático. A suplementação de O2 ocorre para suprir as necessidades metabólicas das 

células, dessa forma, as células não crescerão com limitação de O2. A formação de espuma 

foi suprimida por adição controlada de uma solução de anti-espumante Y-30 (uma emulsão 

aquosa contendo 30% de silicone ativo, composta por emulsificantes não iônicos). 

Após a fase de cultivo descontínuo, iniciou-se as fases de alimentação em 

Descontínuo-Alimentado e indução (Figura 4.4).  

 

Figura 4.4 – Esquema geral de um cultivo em sistema descontínuo-alimentado, dividido em fases de 

alimentação em descontínuo-alimentado e indução. 

 
Fonte: Ramalingam et al. (2007). 
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Após o consumo total da fonte de carbono adicionada no início desta batelada foi 

iniciada a alimentação com fornecimento contínuo de fonte de carbono (hidrolisado 

celulósico de sabugo de milho concentrado) e nutrientes (nitrogênio e sais de metais) 

necessários para o crescimento. O objetivo desta etapa foi elevar a concentração celular com 

baixa produção de acetato (inibidor do crescimento celular). A composição da solução de 

alimentação está descrita na Tabela 4.4 (SHILOACH; RINAS, 2010). 

 

Tabela 4.4 - Composição da solução de alimentação descrita por Shiloach e Rinas (2010) com 
algumas modificações. 

 

Composição Concentração (g/L) 

Glicose 517,6 

MgSO4.7 H2O 20 

EDTA 0,813 

Citrato de Fe (III) 0,04 

CoCl2.6 H2O 0,004 

MnCl2.4 H2O 0,0235 

CuCl2.2 H2O 0,0023 

H3BO3 0,0047 

Na2MoO4.2 H2O 0,004 

Zn (CH3COOH)2.2 0,016 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Para atingir a concentração celular considerada alta densidade celular neste estudo 

(mínimo de 50 g/L) foi utilizada uma estratégia de alimentação exponencialmente crescente 

após esgotamento de glicose na fase descontínua (concentração inicial de glicose: 27,5 g/L), 

a qual ocorre concomitante ao aumento súbito da pressão de O2.  

A alimentação exponencial da fonte de carbono baseia-se no princípio de que a 

velocidade de formação de acetato está diretamente relacionada com a velocidade específica 

de consumo oxigênio, que por sua vez está diretamente relacionada com x (Eiteman & 

Altman, 2006). Desta forma, o objetivo da alimentação exponencial é limitar o crescimento 

da bactéria para valores abaixo do limite de formação de acetato. No caso da linhagem de E. 

coli BL21(DE3), o valor de x foi mantido em 0,23 h-1, a ser obtido pelo controle da 

alimentação segundo a Equação 3 (BABAEIPOUR et al., 2008): 
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= = [µ / � + ] � exp[∫ µ ]                               (3) 

 

Em que  é a vazão mássica do substrato (g h-1), F(t) é a taxa de alimentação 

(L/h), S0 é a concentração de glicose (g/L) na solução de alimentação, µ  é a velocidade 

específica de crescimento desejada (h-1), � é o fator de conversão de substrato em biomassa 

(g g-1),  é o coeficiente de manutenção celular (g g-1 h-1),  é a concentração de biomassa 

no início da alimentação (g L-1),   é o volume médio no biorreator no início da alimentação 

(L) e t é o tempo (h) após o início da alimentação. O coeficiente de rendimento (Y x/s) e o 

coeficiente de manutenção (m) foram ajustados em 0,5 e 0,025 (g/g)/h, respectivamente, para 

todos os experimentos (KORTZ et al., 1995). 

Foram retiradas alíquotas em intervalos de 1 hora para monitoramento do consumo 

de glicose, produção de acetato e crescimento celular durante todo o período de alimentação 

até atingir 50g/L de células. Após atingir a alta densidade celular interrompeu-se a 

alimentação nutricional e realizou-se a indução da produção de L-asparaginase por um pulso 

de IPTG na concentração de 0,085 mmol/g de célula. Alíquotas foram retiradas no intervalo 

de 2 horas para determinação da densidade óptica. Estas foram centrifugadas a 10.000 x g por 

15 min a 4 ºC. O sobrenadante foi usado para dosagem de glicose e acetato e o pellet de células 

foi armazenado em freezer (-20 ºC) para posterior rompimento celular por Bugbuster e análise 

da atividade L-asparaginásica por Nessler. 

 

Figura 4.5 – Fluxograma do processo de cultivo em sistema descontínuo alimentado. 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.5.3.1 Estratégia de alimentação por pH-stat 
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Após atingir a alta densidade celular iniciou-se a indução da produção de L-

asparaginase e interrompeu-se a alimentação nutricional por 4 horas. Este método baseia-se 

na alimentação pós-indução de acordo com a constatação de que o pH aumenta devido a 

excreção de amônio quando ocorre o esgotamento da fonte de carbono (KIM et al., 2003). 

No estágio de pós-indução, a fonte de carbono foi adicionada de acordo com a divergência 

do pH enquanto a velocidade de alimentação da fonte de nitrogênio foi mantida constante. 

Após esse período, a estratégia de alimentação foi alterada e iniciou-se o método de 

alimentação pH-stat. Alíquotas foram retiradas no intervalo de 2 horas até o período de 24 

horas de pós-indução, para determinação da densidade óptica. Estas foram centrifugadas a 

10.000 x g por 15 min a 4 ºC. O sobrenadante foi usado para dosagem de glicose e acetato e 

o pellet de células foi armazenado em freezer (-20 ºC) para posterior rompimento celular por 

Bugbuster e análise da atividade L-asparaginásica por Nessler. 

 

4.6 Métodos analíticos 

 

4.6.1 Determinação do teor de umidade do sabugo de milho 

 

Para a determinação do teor de umidade do sabugo in natura e após os pré-

tratamentos com ácido diluído e álcali foi utilizada a balança semi-analítica MARTE ID50 

equipada com secador de infravermelho a 105 C utilizando-se aproximadamente 1,0 g de 

sabugo úmido. O teor de umidade do sabugo foi utilizado nos cálculos para a análise 

composicional e para a realização da hidrólise enzimática do sabugo de milho. 

 

4.6.2 Determinação da relação entre temperatura e tempo durante aquecimento e 

resfriamento nos pré-tratamentos com ácido sulfúrico diluído e álcali: Fator H 

  

O Fator H assume pela equação de Arrhenius, que a taxa de reação (k) é uma função 

da temperatura absoluta (T) (RODRIGUES et al., (2010). 

 = × −��
                                                       (4) 

 

Em que a constante geral dos gases (R) é 8,3145 x 10-3 kJ mol-1 K-1. A constante C 

não apresenta valor tabelado, e para encontrar seus valores assumiu-se que =  para a 
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temperatura de 100 °C ou 373,15 K, para uma energia de ativação, Ea, de 80,34 kJ/mol para 

sabugo de milho (AJANI; AGARRY; AGBEDE, 2011). 

 

A constante cinética (k) é simplificada pela equação: 

 ln = −                                                                  (5) 

 

Em que A e B são constantes. Com estes valores, o fator de frequência C foi 

determinado e a taxa de reação torna-se: 

 =  = exp , − ,
           (6) 

 

Em que o (r) subscrito na taxa de reação é a taxa “relativa” e a temperatura é dada 

em Kelvin. Durante a hidrólise, a temperatura de reação foi medida para cada tempo 

experimental, e a temperatura foi utilizada para determinar  da Equação 6. 

A Equação 7 define o Fator H (RODRIGUES et al., 2010) como sendo a integral da 

constante cinética relativa da reação em função do tempo.  

 

            =  ∫                                                                      (7) 

 

4.6.3 Análise composicional do sabugo de milho sem tratamento e após pré-tratamentos 

com ácido diluído e álcali  

 

A análise composicional quanto aos teores de celulose, hemicelulose e lignina 

solúvel e lignina insolúvel dos resíduos sólidos, sabugos de milho pré-tratados com ácido 

diluído e álcali, bem como o sabugo in natura foram realizadas de acordo com a metodologia 

utilizada no laboratório norte-americano NREL, 2009 (National Renewable Energy 

Laboratory), ‘Procedimentos padrões para Análise Composicional da Biomassa’ (Standard 

Procedures for Biomass Compositional Analysis).  

 

Determinação de extrativos 
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Inicialmente, as amostras foram secas em estufa a 45° C e em seguida trituradas em 

moinho de facas a partículas de tamanho de 20 mesh. A umidade foi determinada em balança 

de infravermelho da marca Marte ID50 numa temperatura de 105°C. Para cada análise 

utilizou-se aproximadamente 1,0 g de amostra. Os resultados foram registrados em 

porcentagem de água perdida (umidade). Para execução do protocolo proposto o teor de 

umidade deve estar em aproximadamente 10 %. Caso contrário deve-se realizar a secagem 

do material ao ambiente. 

Para a determinação de extrativos foi necessário remover o material não estrutural da 

biomassa vegetal através do processo de extração exaustiva em Soxhlet com etanol a 95 % 

para remover componentes solúveis em etanol (clorofila, ceras e outros). Para isso, são 

pesadas 3 gramas de cada amostra (em triplicata) e colocadas em pequenos envelopes feitos 

de papel filtro. Esses envelopes foram grampeados e levados para a extração em um período 

aproximado de 6 horas. Ao final, os envelopes foram retirados e mantidos a temperatura 

ambiente para secagem e posterior pesagem. 

A determinação do teor dos extrativos foi calculada de acordo com a Equação 8: 

 

                % � � �� = − [� −�� � � ] ∗ (8) 

 

Em que: 

Massa2 = massa do conjunto (envelope + extrativos) após a extração e posterior 

secagem (g) 

Massa1 = massa do envelope (g) 

Massaamostra = massa de amostra colocada dentro do envelope (g) 

 

As amostras sem extrativos foram utilizadas em todas as etapas da análise 

composicional.  

 

Determinação do teor de cinzas 

 

Esta análise visa a determinação da quantidade de material inorgânico na biomassa, 

seja estrutural ou extraída, como parte da composição total. Inicialmente, os cadinhos para 

incineração foram rotulados apropriadamente e colocados na mufla a 575 °C por um período 

de 4 horas. Os cadinhos foram resfriados em dessecador por 1 hora. 
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Este procedimento de aquecer o cadinho na mufla e resfriá-lo em dessecador foi 

repetido de hora em hora até peso constante do cadinho. Após, transfere-se 1 g da amostra 

para o cadinho pesado e tarado. O cadinho e amostra foi aquecido em mufla mantida 575 °C 

por 24 h. Após esse tempo, esperou-se o resfriamento da mufla para remoção cuidadosa dos 

cadinhos para o dessecador até atingirem temperatura ambiente para pesagem do teor de 

cinzas. 

O teor de cinzas totais das amostras foi calculado pela Equação 9:  

 

                    % � �� = � � � ℎ + � �� −� � � ℎ� � � ∗                                 (9) 

 

Determinação de carboidratos estruturais e lignina no sabugo de milho 

 

As amostras analisadas devem conter um teor de umidade entre 5 a 10%. A massa 

utilizada de cada amostra será corrigida em função de sua umidade e sólidos totais. A 

preparação destas amostras para a determinação de carboidratos estruturais e lignina (solúvel 

e insolúvel) envolveram as etapas de hidrólise ácida concentrada e hidrólise ácida diluída.  

Após a remoção dos extrativos, em tubos de ensaio, foram pesadas 0,3 g de cada uma 

das amostras em triplicata. 3 mL de ácido sulfúrico 72 % previamente preparado foram 

adicionados, e os tubos foram colocados em banho de água na temperatura de 30 °C por 

60 minutos. Com o auxílio de bastões de vidro, as amostras foram homogeneizadas em 

intervalos de 5 minutos. Decorrido este período, as amostras provenientes desta hidrólise 

ácida concentrada foram diluídas por meio da adição de 84 mL de água destilada. O 

hidrolisado resultante foi então transferido para Erlenmeyer de 125 mL e colocado em 

autoclave a 121°C por 60 minutos para a completa hidrólise dos oligômeros.  

Após o tratamento térmico, a mistura reacional de cada frasco Erlenmeyer de 125 mL 

foi filtrada em filtro de vidro (GF-3) previamente seco a estufa a 105°C e tarado juntamente 

com o pesa filtro. Todo o sólido do Erlenmeyer de 125 mL foi coletado através da lavagem 

com água destilada. Os sólidos coletados foram direcionados para a determinação de lignina 

insolúvel e o filtrado (hidrolisado) foi utilizado para a determinação de lignina solúvel e 

carboidratos.  

 

Determinação de lignina solúvel 
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O filtrado coletado foi diluído para faixa de leitura de 0,2 a 1,0 em absorbância 

medidas no comprimento de onda de 205 nm num espectrofotómetro de UV-Visível 

utilizando cubeta de quartzo. Para isso, 4 mL do filtrado foi transferido para um balão 

volumétrico de 100 mL aferido com água destilada (diluição das amostras foi de 1:25). Uma 

solução, sem conter o hidrolisado, porém nas mesmas condições, foi preparada e chamada 

de ‘branco’ para ser utilizada na análise de lignina solúvel. Deste filtrado (hidrolisado 

diluído) foram determinados os carboidratos pelo método de HPLC. A determinação da 

porcentagem da lignina solúvel foi calculada conforme a Equação 10: 

 

                                           (10) 

Em que: 

A = absorbância a 205 nm. 

a = absortividade, 110 L/g.cm. 

b = caminho ótico (1cm). 

FD = Fator de diluição. 

V = volume da solução inicial de H2SO4 a 72% (m/m) (L) 

Mamostra = massa seco da amostra inicial. 

 

Determinação de lignina insolúvel  

 

Os cadinhos filtrantes contendo os resíduos sólidos provenientes da etapa de hidrólise 

ácida foram secos em estufa a 60 °C até atingir peso constate. Pesou-se os cadinhos e cinzas.  

A lignina insolúvel foi determinada através da Equação 11: 

 

                      % �� � �� ú� = �  −� �   ��                                       (11) 

Em que: 

Massa2 = Massa do cadinho filtrante contendo o micro-filtro com resíduo insolúvel 

(g) 

Massa1 = Massa do cadinho filtrante contendo micro-filtro (g) 

 

Como a lignina apresentada é livre de extrativos, devemos fazer uma correção para 

que os extrativos sejam considerados, assim, essa correção é feita segundo a Equação 12: 

10029% 


=
amostraM

V
FD

ba

A
úvelLigninaSol
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% �� � �� ú� � � � = % �� � �� ú� ∗  −%�� ��� (12) 

 

Determinação de carboidratos e determinação dos teores de hemicelulose e celulose no 

sabugo de milho  

 

As amostras, que correspondem ao filtrado da hidrólise após diluídas, foram filtradas 

em filtro Sep Pak C18 (Millipore) e as concentrações dos açúcares glicose, xilose, arabinose, 

bem como de ácido acético, foram determinadas por Cromatografia Liquida de Alta 

Eficiência (HPLC). Para a determinação da quantidade (%) de hemicelulose e celulose no 

sabugo de milho foram utilizados os fatores de conversão 0,88 e 0,99, respectivamente. 

 
4.6.4 Análise de cor ICUMSA 

 

Para medir o índice de cor ICUMSA (Method G.S. 2/3-9) (ICUMSA, 2011), foi feita 

uma diluição preliminar do hidrolisado celulósico de sabugo de milho até 1,25 ºBrix de 

sólidos solúveis totais (SST). As amostras foram filtradas a vácuo através de membrana de 

PTFE com 0,45 m de diâmetro de poro (Millipore Co., São Paulo, Brasil) e o pH, ajustado 

para 7,0 com HCl (grau analítico) ou NaOH 0,05M. Em seguida, a absorbância foi medida 

a 420 nm em espectrofotômetro UV-Visível. O índice de cor ICUMSA foi expresso a partir 

da Equação 1, na qual ρμ densidade da amostra (determinada pela Equação 2; Brixo: 

concentração de SST na amostra original; Brixc: concentração de SST na amostra diluída); 

Abs420nm (absorbância a 420 nm).  

 

                                          = 4 �ρx � ��                                                (13) 

 

                                    � = + [ �� � + �� � ���� ]                                           (14) 

 

 

4.6.5 Determinação de fenólicos totais 

 

Os compostos fenólicos totais foram determinados empregando-se o método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau (XU; CHANG, 2009). Alíquotas de 100 µL de 
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amostra de hidrolisado celulósico de sabugo de milho diluído ou não foram transferidas para 

tubos de ensaio. Foram adicionados 500 µL do reagente Folin-Ciocalteau 2N (proporção 

1:10) e 400 µL de carbonato de sódio a 7,5 % (m/v). Após incubados 2 horas no escuro em 

temperatura ambiente, foram determinadas as absorbâncias a 760 nm em espectrofotômetro. 

O teor de compostos fenólicos totais de cada amostra foi quantificado por curva de 

calibração, empregando-se a vanilina como padrão. 

 

4.6.6 Determinação da concentração de açúcares e ácido acético por HPLC 

 

 As concentrações dos açúcares glicose, xilose, arabinose, bem como de ácido 

acético, e etanol foram determinadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), 

empregando-se as seguintes condições: coluna Bio Rad Aminex HPX-87H (300 x 7,8 mm); 

temperatura da coluna, 45 C; temperatura do detector, 35°C; detector de índice de refração 

Waters 410; eluente, solução de H2SO4 0,005M, fluxo de 0,6 mL/min.; volume da amostra 

injetada, 20 L. As amostras, após devidamente diluídas, foram filtradas em filtro 

Sep Pak C18 (Millipore) e o eluente, antes do uso, foi filtrado a vácuo em membrana de éster 

de celulose, 0,45 m de poro, 47 mm de diâmetro (Millipore) e simultaneamente foi 

degaseificado em banho de ultra-som (Thornton) por 25 minutos (RODRIGUES, 2005). 

 

4.6.7 Rompimento celular total por Bugbuster  

 

Este método foi utilizado para o rompimento total das células e consequentemente 

extração da L-asparaginase periplasmática de E. coli. O reagente BugBuster MasterMix® é 

uma mistura de detergentes não iônicos capazes de romper a parede celular das bactérias 

cultivadas sem desnaturar a proteína de interesse. Seguindo-se as instruções do fabricante 

(Novagen – BugBuster® Protein Extraction Reagent), amostras de 5 mL foram alíquotadas 

em tubos de massa conhecida (com capacidade volumétrica de 15 mL), após uma etapa de 

centrifugação a 10.000 x g por 10 min, todo o líquido foi removido com o auxílio de uma 

pipeta e o tubo foi novamente pesado para cálculo da massa úmida da pasta celular. O pellet 

foi então gentilmente ressuspendido com o reagente Bugbuster MasterMix®, na proporção 

5 mL de reagente para cada grama de pasta celular úmida, e incubado em misturador rotativo 

por 20 min. Após o período de incubação, o material foi centrifugado a 10.000 x g por 20 
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min. a 4°C para remoção dos detritos celulares insolúveis e o sobrenadante será utilizado 

para a determinação da atividade L-asparaginásica por Nessler.  

 

4.6.8 Determinação da atividade enzimática da L- asparaginase  

 

A determinação da atividade enzimática da fração solúvel resultante do rompimento 

total das células foi realizada com o reagente de Nessler (Merck-Millipore ®), em que foi 

mensurada a amônia produzida na reação de hidrólise da L-asparagina 

(SigmaAldrich/USA®) catalisada pela L-Asparaginase. Para essa análise o protocolo do 

fabricante é adaptado da seguinte maneira: a reação contendo 0,1 mL da amostra, 1 mL de 

Tris (50 mM, pH 8,6), 0,1 mL de L-asparagina (189 mM) e 0,9 mL de água Milli-Q é 

incubada a 37°C por 30 min. A reação foi interrompida com adição de 0,1 mL de ácido 

tricloroacético (TCA) 1,5 M. Os tubos foram suavemente invertidos para homogeneização e 

então centrifugados a 10,000 x g por 2 min a 4°C para separação dos sólidos solúveis. Na 

segunda etapa do protocolo, 0,2 mL da reação foi transferida para tubos contendo 2,15 mL 

de água Milli-Q e 0,25 mL do reagente Nessler (Merck-Millipore ®). Os tubos foram 

novamente invertidos e as reações quantificadas por espectrofotometria em leitor de 

microplacas a 436 nm. Foi realizado sob as mesmas condições anteriores, um tubo de branco 

para cada amostra e um branco padrão, preparado com 0,1 mL de água Milli-Q em 

substituição a solução enzimática. A curva padrão foi construída utilizando gradiente de 

sulfato de amônio (0-20 mol/mL) (IMIDA, 1λ73).   

 

4.6.9 Determinação da concentração de glicose  

 

A glicose foi dosada pelo método enzimático de glicose-oxidase (THOMAS et al., 

1968), utilizando o kit Glicose Bioliquid (Laborclin®, Brasil). Este método baseia-se na 

oxidação da glicose catalisada pela glicose-oxidase formando o ácido glicônico. Nesta 

metodologia, a coloração vermelha formada na reação (leitura a 505 nm) é proporcional à 

concentração de glicose. Para construção da curva padrão foi utilizada concentrações de 

glicose de 0,1 a 2,0 g/L.  

 

4.6.10 Determinação da densidade e concentração celular  
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A densidade celular foi estimada utilizando a densidade óptica por espalhamento da 

luz a 600 nm (DO600), por meio de um espectrofotômetro UV/VIS (Molecular Dvices, 

Spectra Max Plus 384). A concentração celular foi determinada pela correlação entre a 

turbidimetria a 600 nm com a massa seca de células (g/L), utilizando a curva de calibração 

correspondente. Para obtenção da curva, a bactéria E. coli BL21 (DE3) foi cultivada em 

frasco Erlenmeyers de 250 mL contendo 25 mL de meio (LB), o qual foi incubado a 37 °C. 

Após o período de incubação de 12 h o meio de cultivo foi centrifugado a 10.000 x g por 10 

min. para a recuperação da massa celular, que, em seguida, foram lavadas por duas vezes 

com água destilada. As células lavadas foram ressuspendidas em água destilada. A partir 

desta suspensão celular foram retiradas alíquotas para diluição e leitura a 600 nm de forma 

a serem alcançadas leituras entre 0,1 a 0,7 unidade de DO600. Alíquotas de 3 mL da mesma 

suspensão celular foram depositadas em cadinhos previamente tarados e incubados em estufa 

a 105 °C até massa constante. A partir dos resultados foi obtida uma equação linear que 

permite a conversão da DO600 em concentração celular (g/L).  

 

4.6.11 Proteínas totais e eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-Page)  

 

As proteínas totais foram analisadas utilizando o kit de ácido bibicinconínico (Sigma-

Aldich®, EUA). Para avaliação do perfil das proteínas na amostra, foi realizado SDS-Page 

utilizando-se 20 L de amostra aplicados em géis de poliacrilamida 12% em condições 

redutoras (LAEMMLI, 1970). A corrida eletroforética foi realizada aplicando-se uma 

diferença de potencial de 120 V, por cerca de 1h e 30 min em sistema vertical Mini-Protean 

Tetra Cell (BIORAD®, Califórnia, EUA). Foram utilizados marcadores de proteína de 

diferentes massas molares (Precision Plus Protein, BIORAD®). Para a visualização das 

bandas foi utilizado corante Coomassie Blue.  

 

4.6.12 Determinação das velocidades instantâneas e específicas 

 

Para o estudo cinético do cultivo de Escherichia coli BL21 (DE3) em fonte alternativa 

de carbono, as velocidades instantâneas de crescimento celular (dx/dt), consumo de substrato 

(-ds/dt), e expressão de L-asparaginase (dp/dt), foram calculadas pelo método proposto por 

LE DUY e ZAJIC (1973). Ao se dividir estas velocidades instantâneas pela concentração 

celular nos pontos em que se calcularam as derivadas, obtêm-se as velocidades específicas 

de crescimento (x), de consumo de glicose (s) e de expressão de L-asparaginase (p). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Obtenção do hidrolisado celulósico por hidrólise enzimática do sabugo de milho 

pré-tratado sequencialmente por ácido sulfúrico diluído e álcali. 

 

5.1.1 Monitoramento da temperatura em função do tempo de reação durante pré-tratamento 

do sabugo de milho com ácido sulfúrico diluído  

 

Na Figura 5.1 tem-se o monitoramento da temperatura em função do tempo de reação 

durante pré-tratamento do sabugo de milho com ácido sulfúrico diluído para os ensaios em 

replicatas. No geral, o período de aquecimento do reator para atingir a temperatura de reação 

(133 ºC) foi em torno de 1 hora (Figura 5.1). Apesar do processo ser realizado em reator de 

escala semi-piloto foi possível observar que as replicatas (Pré-ácido 1, Pré-ácido 2 e Pré-

ácido 3) apresentaram perfis bem semelhantes de temperatura em função do tempo de 

aquecimento e resfriamento. No entanto, houve uma defasagem de 15 minutos no ensaio 

Pré-ácido 3 para atingir a temperatura de reação (133 ºC). Para as triplicatas, o tempo de 

residência do sabugo de milho no reator foi em torno de 2 horas ± 15 minutos. 

 

Figura 5.1 – Monitoramento das temperaturas de aquecimento e resfriamento do reator em função do tempo 

durante o processo de pré-tratamento do sabugo de milho com ácido sulfúrico diluído:  Pré-ácido 

1 (■), Pré-ácido 2 (●) e Pré-ácido 3 (▲). 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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Com o monitoramento da temperatura em função do tempo de reação durante pré-

tratamento do sabugo de milho com ácido sulfúrico diluído foi possível calcular a velocidade 

relativa de reação (kr) e relacioná-la com o tempo de reação (h) obtendo-se o Fator H para 

cada replicata (Figura 5.2). 

O Fator H é um valor adimensional que pode ser utilizado para garantir uma boa 

reprodutibilidade entre pré-tratamentos que são realizados em condições reacionais 

semelhantes como por exemplo sem alteração na concentração do agente catalisador.  

Cabe aqui salientar que o Fator H foi obtido após o processo de pré-tratamento ter 

sido finalizado e novamente pode-se observar que apesar do processo ser robusto encontrou-

se valores bem semelhantes. Para as triplicatas foram obtidos os seguintes valores para o 

Fator H: 5,54±0,54 (Pré-ácido 1), 6,60±0,54 (Pré-ácido 2) e 5,89±0,54 (Pré-ácido 3). 

Rodrigues et al. (2010) obtiveram valores semelhantes de Fator H (5,45) no pré-tratamento 

com ácido sulfúrico diluído para obtenção de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-

de-açúcar. Estes autores utilizaram o Fator H na ampliação de escala deste processo de pré-

tratamento e mencionam que o Fator H pode servir não apenas como um guia durante o 

aumento de escala da hidrólise ácida, mas também pode ser útil em comparações de 

pesquisas e na prática industrial.  

 

Figura 5.2 – Perfis das velocidades relativas de reação (kr) em função dos tempos de reação durante o pré-

tratamento do sabugo de milho com ácido sulfúrico diluído. 
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Fonte: Arquivo pessoal 
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De acordo com Vroom (1957) é possível expressar o tempo e a temperatura de 

qualquer cozimento com uma única variável, conhecida como Fator H. Deste modo, 

processos que empreguem um mesmo Fator H podem apresentar rendimentos semelhantes, 

mesmo com diferentes combinações de tempos e temperaturas, porém mantendo as demais 

condições constantes.  

 

5.1.2 Monitoramento da temperatura em função do tempo de reação durante pré-tratamento 

do sabugo de milho com álcali  

 

Na Figura 5.3 tem-se o monitoramento da temperatura de reação do pré-tratamento 

alcalino das frações sólidas remanescentes das replicatas do pré-tratamento com ácido 

sulfúrico diluído do sabugo de milho. Neste caso, observou-se aumento de 50 % no tempo 

de aquecimento em relação aos pré-tratamentos com ácido sulfúrico diluído do sabugo de 

milho correspondendo ao tempo total de aquecimento de 2 horas ± 10 minutos para atingir 

a temperatura reacional (121ºC). No entanto, as alterações observadas na Figura 5.3 foram 

em função do controle da variável do processo (temperatura) ter sido realizado manualmente, 

o que proporcionou uma perturbação no controle da temperatura dos tipos carga e set-point.  

 

Figura 5.3 - Monitoramento das temperaturas de aquecimento e resfriamento do reator em função do tempo 

durante o processo de pré-tratamento do sabugo de milho com álcali.  
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Fonte: Arquivo pessoal. 
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O controle manual da temperatura foi acionado pela despressurização lenta do reator 

quando a temperatura ultrapassou o valor estipulado de 121 ºC. No painel de comando do 

reator, a temperatura registrada chegou a atingir cerca de 136 ºC (8 x 105 N/m2). Após a 

manipulação da válvula de pressão, no entanto, o controle em malha fechada manteve a 

temperatura (set point) constante e o processo foi finalizado com 2 horas e 30 minutos.  

A velocidade relativa nesta reação (kr) foi relacionada com o tempo de reação (h) 

(Figura 5.3) obtendo-se o Fator H de 2,69 para o pré-tratamento alcalino do sabugo de milho.  

Klock (2000) ao estudar a deslignificação de espécies do gênero Pinus ao submetê-

lo às condições de 170 ºC por 60 minutos, encontrou um valor de 1150 para o Fator H. 

 

Figura 5.4 - Perfis das velocidades relativas de reação (kr) em função dos tempos de reação (h) durante o pré-

tratamento do sabugo de milho com álcali. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No geral, observou-se redução no tamanho no sabugo de milho previamente pré-

tratado (Reator 1) sequencialmente por ácido e álcali que contribuiu para sua perda de massa. 

Desta forma, como as partículas de sabugo de milho estavam menores, a segunda etapa do 

pré-tratamento alcalino foi realizada no Reator 2, que possui um sistema de descarregamento 

para minimizar possíveis perdas de material. Este fato, redução de tamanho concomitante a 

alteração de coloração, pode ser visualizado na Figura 5.5, em que se tem redução sucessiva 

de tamanho do sabugo de milho in natura ao passar pelas etapas de pré-tratamentos com 

ácido sulfúrico diluído e NaOH com alteração em sua coloração.  
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Zhang et al. (2020) relataram que o pré-tratamento alcalino de materiais 

lignocelulósicos são atualmente estudados variando a concentração de NaOH (0,5 % a 10%), 

temperatura (ambiente a 180 °C) e tempo reacional (1 a 24 horas). Estes autores também 

observaram que o pré-tratamento alcalino promove inchaço na biomassa, modificando sua 

composição química e a sua estrutura ocasionando num aumento da área superficial interna 

da biomassa com diminuição de seu grau de polimerização bem como a diminuição da 

cristalinidade de celulose. 

Cai et al. (2016) observaram que o pré-tratamento do sabugo de milho com NaOH 2 

% (m/v), a 120ºC por uma hora removeu 88,59 % da lignina e promoveu maior 

digestibilidade enzimática à celulose devido ao aumento da área de superfície e a criação de 

poros no material.  

 

Figura 5.5 – Morfologia das amostras de sabugo de milho in natura (A), pré-tratado por ácido (B) e pré-
tratado com ácido/álcali sequencial (C). 

 

 
 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

5.1.3 Análise composicional do sabugo de milho pré-tratado sequencialmente por ácido e 

álcali 

 

O sabugo de milho in natura, pré-tratado inicialmente por ácido e pré-tratado por 

ácido e álcali sequencialmente foi submetido à caracterização química. Os valores obtidos 

representam a média e o desvio padrão dos ensaios em triplicata e estão apresentados na 

Tabela 5.1. 

 

 

 

A B C 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemical-engineering/cellulose
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Tabela 5.1 – Composição química do sabugo de milho in natura (SM-in natura), pré-tratado por ácido 
sulfúrico (FS-S) e pré-tratado sequencialmente por ácido e álcali (FS-A). 

 

Amostras  Celulose 
(%) 

Hemicelulose 
(%) 

 
Lignina 
Klason 

(%) 
 

Cinzas 
(%) 

Extrativos 
(%) 

Total 
(%) 

SM-in natura  40,88±0,73 32,23±0,54  16,65±1,74  0,64±0,48 3,31±0,24 93,76±2,75 

FS-S  73,90±1,52 9,61±0,35  15,75±0,41  0,36±0,27 - 99,75±1,93 

FS-A  82,23±4,00 10,79±0,48  6,57±0,57  0,56±0,32 - 96,63±4,29 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

O sabugo de milho in natura, conforme literatura, apresenta composição química 

correspondente à 33,7- 41,2 % de celulose, 31,9 -36,0 % de hemicelulose e 6,1-15,9 % de 

lignina (MUSSATO; DRAGONE, 2016), onde os valores observados na Tabela 5.1 estão de 

acordo. 

Inicialmente, com o pré-tratamento por ácido sulfúrico, a fração hemicelulósica é 

reduzida de 32,23 % para 9,61 %, enquanto a lignina é praticamente mantida intacta. O 

processo inicial com ácido diluído é responsável principalmente por solubilizar a fração 

hemicelulósica do sabugo de milho. Após o pré-tratamento por ácido e álcali sequenciais, 

observa-se um aumento na concentração de celulose, um leve aumento na concentração de 

hemicelulose e uma remoção de 58,29% da lignina presente no sabugo tratado inicialmente 

por ácido sulfúrico. Isto ocorre porque o hidróxido de sódio solubiliza a hemicelulose e 

lignina presentes no material lignocelulósico (KIM; LEE; KIM, 2016). 

Entre os diversos pré-tratamentos existentes, a combinação do pré-tratamento ácido 

e álcali são tecnologias bem conhecidas. Enquanto o pré-tratamento por ácido diluído é 

responsável por aumentar a porosidade da biomassa devido a liberação da hemicelulose, o 

pré-tratamento alcalino é capaz de extrair a lignina e aumentar a digestibilidade enzimática 

do material (LEE et al., 2015). Observa-se que os pré-tratamentos realizados foram de suma 

importância para a obtenção da fração celulósica desejada. 

O aumento da concentração de celulose conforme obtido neste trabalho é resultado 

da combinação desses pré-tratamentos ácidos e álcalis sequenciais, onde, as mudanças 

físicas causadas nas fibras pré-tratadas sequencialmente levam a um maior fracionamento 

de hemicelulose e lignina resultando num material sólido rico em celulose 

(WOICIECHOWSKI et al., 2020).  

Observou-se também que o teor de cinzas no sabugo de milho in natura (0,64 % 

±0,48) e pré-tratado (0,56 % ±0,32) é baixo, representando vantagem em processos de 
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bioconversão quando comparado a outros resíduos agrícolas, como palha de arroz e palha 

de trigo, os quais apresentam teores de cinzas de 17,5 e 11,0% (PANDEY et al., 2000).  

 

5.1.4 Hidrólise enzimática do sabugo de milho  

 

O sabugo de milho pré-tratado sequencialmente por ácido e álcali (FS-A) foi 

submetido ao processo de hidrólise enzimática com o complexo enzimático Cellic® CTec2 

obtendo-se um hidrolisado celulósico com 92,25 g/L de glicose e 5,45 g/L de xilose (Tabela 

5.2). Kleingesinds (2017) estudou o processo de hidrólise enzimática do sabugo de milho 

pré-tratado nas mesmas condições empregadas de ácido sulfúrico diluído associando o 

mesmo complexo enzimático com diferentes concentrações do tensoativo Tween 80 e obteve 

um hidrolisado celulósico com rendimento de 61,98 g/L de glicose e 13,02 g/L de xilose. 

Neste caso, o período de incubação foi de 72 horas, concentração de surfactante foi de 10% 

(m/m) e concentração de enzimas foi de 25,25 FPU/gmaterial lignocelulósico seco. Neste trabalho, foi 

possível melhorar o processo de hidrólise enzimática do sabugo de milho com relação a 

liberação de glicose em 48,84% com a associação do pré-tratamento alcalino ao pré-

tratamento com ácido diluído. Como mencionado anteriormente (Tabela 5.1), no sabugo de 

milho pré-tratado por álcali houve uma remoção de aproximadamente 58,29% de lignina 

com relação ao sabugo de milho somente pré-tratado com ácido diluído o que pode ter 

favorecido o processo de hidrólise enzimática da celulose no sabugo de milho. 

 
Tabela 5.2 – Conversão de celulose em glicose obtida pela hidrólise enzimática do sabugo de milho pré-

tratado sequencialmente por ácido e álcali utilizando o complexo enzimático Cellic® CTec2. 

 

Amostras Celobiose 
(g/L) 

Glicose 
(g/L) 

Xilose 
+ 

Arabinose 
(g/L) 

Conversão de 
Celulose 

em glicose 
(%) 

 

FS-A 5,25 92,25 5,45 80,27  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Além disso, a baixa concentração de xilose (5,45 g/L) obtida na hidrólise enzimática 

do sabugo de milho pré-tratado sequencialmente por ácido sulfúrico diluído e álcali deve-se 

provavelmente a sua liberação durante os pré-tratamentos em suas respectivas frações 

líquidas (hidrolisado hemicelulósico e licor negro). Segundo Cai et al. (2016), a 

solubilização parcial das hemiceluloses pode ocorrer durante o pré-tratamento alcalino com 
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NaOH, o que também pode ter influenciado na baixa concentração de xilose por meio da 

solubilização da hemicelulose ainda presente no material após o pré-tratamento ácido.  

No entanto, após os pré-tratamentos ácido e alcalino sequenciais, o hidrolisado 

celulósico de sabugo de milho obtido por hidrólise enzimática apresentou coloração 

acentuada indicando a presença de cromóforos provavelmente proveniente da fração de 

lignina residual no sabugo pré-tratado. A seguir, estudou-se a remoção desta coloração pelo 

processo de adsorção em carvão vegetal ativado. Na sequência avaliou-se o uso do 

hidrolisado celulósico do sabugo de milho tratado ou não com carvão vegetal ativado como 

fonte alternativa de carbono nos cultivos de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante para 

produção da enzima L-asparaginase.  

 

5.1.5 Estudo da remoção da cor do hidrolisado celulósico de sabugo de milho com carvão 

vegetal ativado  

 

Com o estudo da remoção de cor, fenólicos totais e glicose do hidrolisado celulósico 

de sabugo de milho, observou-se que durante o tratamento do hidrolisado celulósico de 

sabugo de milho com carvão vegetal ativado, a remoção de cor (Y3) variou de 29,79 % 

(ensaio 5) a 100,00 % (ensaio 4, 8, 10, 13 e 14) (Tabela 5.3). Nos ensaios em que se constatou 

maior remoção de cor, também se observou considerável remoção de compostos fenólicos 

totais (>80 %). No entanto, para os ensaios 4, 8 e 10 constatou-se variação na remoção de 

glicose de 3,79, 4,64 e 1,18 %, respectivamente. Ao se empregar todas as variáveis estudadas 

em seus níveis máximos (ensaio 8, Tabela 5.3) observou-se maior remoção de cor com maior 

remoção de glicose. 

No ensaio 14, o uso associado das variáveis estudadas temperatura e concentração de 

carvão vegetal ativado em seus níveis no ponto central, 35 ºC e 3 % m/V, respectivamente e 

tempo de contato com carvão ativado em seu nível mais elevado de 1,75h (Tabela 5.3) 

proporcionou elevada remoção de cor (100%) com baixa remoção de glicose (0,24 %). No 

entanto, mantendo-se as condições do ensaio 14, porém utilizando menor tempo de contato, 

conseguiu-se reduzir a remoção de glicose para 0,14% mantendo-se praticamente inalteradas 

as remoções de compostos fenólicos totais e cor (ensaio13). 
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Tabela 5.3 – Valores utilizados e codificados no planejamento fatorial completo 23 com face centrada 
(6 pontos) e 4 repetições no ponto central para os três fatores (X1, X2 e X3) e respostas (Y1, Y2 e 
Y3). 

 

 Ensaios 
T 

(°C) 
X1 

CA 
(% m/V) 

X2 

TC 
(h) 
X3 

 
X1 

 
X2 

 
X3 

Remoção 
de 

Glicose 
(%) 
(Y1) 

Remoção 
de 

Fenólicos 
Totais 

(%) 
(Y2) 

Remoção 
da Cor 

(%) 
(Y3) 

P
la

ne
ja

m
en

to
 F

at
or

ia
l 2

3 

1 10 0,5 0,25 -1 -1 -1 2,98 36,37 44,68 

2 60 0,5 0,25 +1 -1 -1 2,22 35,89 55,28 

3 10 5,5 0,25 -1 +1 -1 5,21 86,42 95,03 

4 60 5,5 0,25 +1 +1 -1 3,79 88,40 100,00 

5 10 0,5 1,75 -1 -1 +1 2,18 37,13 29,79 

6 60 0,5 1,75 +1 -1 +1 2,34 38,46 60,25 

7 10 5,5 1,75 -1 +1 +1 4,16 85,35 92,55 

8 60 5,5 1,75 +1 +1 +1 4,64 88,88 100,00 

C
om

po
si

çã
o 

do
 

M
od

el
o 

F
ac

e 
C

en
tr

ad
a 

9 10 3,0 1,0 -1 0 0 4,35 80,57 85,09 

10 60 3,0 1,0 +1 0 0 1,18 85,49 100,00 

11 35 0,5 1,0 0 -1 0 3,15 40,93 40,38 

12 35 5,5 1,0 0 +1 0 2,34 89,11 75,16 

13 35 3,0 0,25 0 0 -1 0,14 81,59 100,00 

14 35 3,0 1,75 0 0 +1 0,24 84,74 100,00 

E
rr

o 
pu

ro
 

P
on

to
 c

en
tr

al
 

 

PC1 35 3,0 1,0 0 0 0 1,21 84,06 80,85 

PC2 35 3,0 1,0 0 0 0 1,16 86,37 100,00 

PC3 35 3,0 1,0 0 0 0 1,23 84,99 100,00 

PC4 35 3,0 1,0 0 0 0 1,09    89,66 100,00 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Com relação a Tabela 5.3, os primeiros ensaios realizados foram os correspondentes 

ao planejamento fatorial 23 (ensaios 01 a 08) e 4 repetições no ponto central (PC1, PC2, PC3 

e PC4). Nesta etapa foi possível selecionar fatores e interações de segunda ordem que foram 

significativos ao nível de 90-95% de confiança. Para os 4 pontos centrais observa-se pequena 

variação nos fatores respostas indicando uma boa repetibilidade nos processos de remoção 

de glicose (Y1), compostos fenólicos totais (Y2) e cor (Y3) (Tabela 5.3). 
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Para todos os fatores respostas constatou-se curvatura significativa indicando um 

modelo quadrático e prosseguiu-se a realização dos ensaios correspondentes à fase centrada 

(ensaios 9 a 14), mantendo-se todas as variáveis independentes: carvão vegetal ativado (CA, 

X2), temperatura (T, X1) e tempo de contato (TC, X3). 

Tabela 5.4, Tabela 5.5 e Tabela 5.6 mostram as análises de variâncias (ANOVA) para 

os fatores respostas remoção de glicose (Y1), remoção de compostos fenólicos totais (Y2) e 

remoção de cor (Y3), respectivamente. A análise de variância (ANOVA) utiliza o método do 

ajuste do mínimo quadrado, incluindo as médias quadráticas e as interações de 2a ordem, 

para testar se a equação de regressão era estatisticamente significativa. Nestas Tabelas 

constam somente as variáveis independentes e interações que foram significativas a nível de 

95 % de confiança. No geral, observam-se que os níveis de significância para os fatores e 

interações encontram-se em 95% de confiança, indicando que o F estimado foi maior que o 

F tabelado. Assim, tem-se a evidência da existência de uma relação quadrática dos fatores e 

interações (variáveis independentes) com as variáveis resposta que são remoção de glicose 

(Y1), remoção de compostos fenólicos totais (Y2) e remoção de cor (Y3). 

Tabela 5.4, Tabela 5.5 e Tabela 5.6 também mostram a análise de variância de ajuste 

do modelo quadrático. Para cada tabela, o resíduo total foi desmembrado em falta de ajuste 

e erro puro. Este procedimento é válido uma vez que foram realizadas as repetições no ponto 

central para poder se obter uma estimativa do erro aleatório (erro puro). Assim, pode-se 

julgar de maneira quantitativa se o modelo representa satisfatoriamente as observações.   

 

Modelo para a remoção de Glicose 

 

A Tabela 5.4 mostra a análise de variância (ANOVA) para remoção de glicose de 

hidrolisado celulósico de sabugo de milho com carvão vegetal ativado seguindo 

planejamento fatorial 23 e 4 repetições no ponto central. No entanto, o modelo obtido não foi 

preditivo, já que o F da falta de ajuste foi superior ao F tabelado, indicando que há uma 

grande falta de ajuste dos dados ao modelo obtido. Assim não é possível gerar modelo para 

a resposta remoção de glicose, uma vez que a falta de ajuste foi significativa (Tabela 5.4). 
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Tabela 5.4 - Análise de variância (ANOVA) para remoção de glicose de hidrolisado celulósico de sabugo de 
milho com carvão ativado seguindo planejamento fatorial 23 e 4 repetições no ponto central. 

 
Fonte de 
variação 

 Fatores e 
interações 

Soma dos 
Quadrados 

Graus de 
Liberdade 

Quadrado 
médio 

Valor 
de F 

Valor 
de p 

Modelo   30,00 4 7,50 9,72 0,0007 

  X1 (L) 2,22 1 2,22 2,88 0,1137 

  X2 (L) 5,29 1 5,29 6,85 0,0213 

  X1(Q) 5,14 1 5,14 6,67 0,0228 

  X2(Q) 4,98 1 4,98 6,46 0,0246 

Resíduo   10,03 13 0,7712 - - 

 Falta 
de 
ajuste 

 10,01 10 1,00 257,32 0,0004 

 Erro 
puro 

 0,0117 3 0,0039 - - 

Total 
(Corr) 

  40,02 17 - - - 

 
Nota: R2=0,7495       R2 (ajustado) = 0,6724 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Modelo para a remoção de compostos fenólicos 

 

A Tabela 5.5 mostra a análise de variância (ANOVA) para remoção de compostos 

fenólicos de hidrolisado celulósico de sabugo de milho com carvão vegetal ativado seguindo 

planejamento fatorial 23 e 4 repetições no ponto central.  

Analisando a Tabela 5.5 para a resposta remoção de compostos fenólicos (Y1), 

verifica-se que o modelo, depois da retirada dos termos estatisticamente não significativos 

ao nível de 95% de confiança foi altamente significativo (p < 0,0001) e a porcentagem de 

variação explicada, de 99,02%. O valor de p da análise de variância do modelo foi menor 

que 0,01; indicando que estatisticamente existe uma relação entre as variáveis ao nível de 

99% de confiança.  

 
Tabela 5.5 - Análise de variância (ANOVA) para remoção de fenólicos totais do hidrolisado celulósico de 

sabugo de milho com carvão ativado seguindo planejamento fatorial 23 e 4 repetições no ponto 
central. 

 

Fonte de 
variação  Fatores e 

interações 
Soma dos 

Quadrados 
Graus de 

Liberdade 
Quadrado 

médio 
Valor 
de F 

Valor 
de p 

Modelo   8368,15 2 4184,07 759,73 <0,0001 

  X2 (L) 6219,04 1 6219,04 1129,23 <0,0001 

Continua        
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Conclusão 

  X2(Q) 2149,11 1 2149,11 390,23 <0,0001 

Resíduo   82,61 15 5,51 - - 

 
Falta 
de 
ajuste 

 64,59 12 5,38 0,8958 0,6191 

 
Erro 
puro  18,02 3 6,01 - - 

Total 
(Corr)   8450,76 17  - - 

 
Nota: R2=0,9902       R2 (ajustado)=0,9889 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 
A Equação 5.1 descreve a remoção de compostos fenólicos previsto pelo modelo em 

função das variáveis codificadas, no modelo reparametrizado que contém apenas os termos 

estatisticamente significativos (Tabela 5.5). 

 = + , + , − , (5.1) 
 

Em que: Y2 corresponde a remoção de compostos fenólicos totais (%) e X2 

corresponde ao valor codificado para a variável concentração de carvão vegetal ativado (CA, 

X2). 

Os coeficientes de regressão presentes na Equação 5.1 foram calculados com os 

resultados dos experimentos realizados de acordo com a Tabela 5.5. Observa-se que o termo 

linear da variável X2, bem como o termo quadrático da variável X2 foram estatisticamente 

significativos ao nível de significância de 5 % (p < 0,05). Os fatores e interações que não 

foram estatisticamente significativos no nível de 95% de confiança foram retirados da 

composição do modelo (Tabela 5.5). 

Observa-se pela Equação (1) que para a variável X2 (concentração de carvão vegetal 

ativado), o efeito deste fator principal foi positivo. Isto indica que a utilização de seus 

maiores níveis (+1) interferiu favoravelmente no aumento da remoção de compostos 

fenólicos no hidrolisado celulósico de sabugo de milho após sua obtenção por hidrólise 

enzimática do sabugo de milho previamente pré-tratado sequencialmente por ácido sulfúrico 

diluído e álcali. 

 

Modelo para remoção de cor (%) 
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A Tabela 5.6 mostra a análise de variância (ANOVA) para remoção de cor do 

hidrolisado celulósico de sabugo de milho seguindo planejamento fatorial 23 e 4 repetições 

no ponto central.  

 
Tabela 5.6 - Análise de variância (ANOVA) para remoção de cor de hidrolisado celulósico de sabugo de 

milho com carvão ativado seguindo planejamento fatorial 23 e 4 repetições no ponto central. 
 

Fonte de 
variação  Fatores e 

interações 
Soma dos 

Quadrados 
Graus de 

Liberdade 
Quadrado 

médio 
Valor 
de F 

Valor 
de p 

Modelo   9303,07 5 1861,81 34,71 <0,0001 
  X1 (L) 467,72 1 467,72 8,72 0,0121 
  X2 (L) 5399,12 1 5399,12 100,66 <0,0001 
  X3 (L) 15,38 1 15,38 0,2867 0,6021 
  X2(Q) 3181,70 1 3181,70 59,32 <0,0001 
  X3(Q) 322,10 1 322,10 6,01 0,0306 

Resíduo   643,64 12 53,64 - - 

 
Falta 

de 
ajuste 

 368,60 9 40,96 0,4467 0,8470 

 
Erro 
puro  275,04 3 91,68 - - 

Total 
(Corr)   9952,17 17 - - - 

 
Nota: R2=0,9353          R2 (ajustado) = 0,9084 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Analisando a Tabela 5.6 para a resposta remoção da cor (Y3), verifica-se que o 

modelo, depois da retirada dos termos estatisticamente não significativos ao nível de 95% 

de confiança foi altamente significativo (p < 0,0001) e a porcentagem de variação explicada, 

de 93,53%. O valor de p da análise de variância do modelo foi menor que 0,01, indicando 

que estatisticamente existe uma relação entre as variáveis ao nível de 99% de confiança.  

A Equação 5.2 descreve a percentagem na remoção da cor do hidrolisado celulósico 

de sabugo de milho após ter sido tratado com carvão vegetal ativado prevista pelo modelo 

em função das variáveis codificadas, no modelo reparametrizado que contém apenas os 

termos estatisticamente significativos (Tabela 5.6). 

 = + , + , + , − , − , + , (5.2) 
 

Em que: Y3 corresponde a remoção de cor (%) e X1, X2 e X3 correspondem aos 

valores codificados para as variáveis: temperatura (T, X1), concentração de carvão vegetal 

ativado (CA, X2) e tempo de contato (TC, X3), respectivamente. 
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Os coeficientes de regressão presentes na Equação 5.2 foram calculados com os 

resultados dos experimentos realizados de acordo com a Tabela 5.6. Observa-se que os 

termos lineares das variáveis (X1, X2 e X3), bem como os termos quadráticos das variáveis 

X2 e X3 foram estatisticamente significativos ao nível de significância de 5 % (p < 0,05). Os 

fatores e interações que não foram estatisticamente significativos no nível de 95% de 

confiança foram retirados da composição do modelo. 

Observa-se pela Equação (2) que para as variáveis: temperatura (T, X1), concentração 

de carvão vegetal ativado (CA, X2) os efeitos destes fatores principais foram positivos. Isto 

indica que a utilização de seus maiores níveis (+1) interferiu favoravelmente no aumento da 

remoção da cor do hidrolisado celulósico de sabugo de milho após tratamento com carvão 

vegetal ativado. No entanto, o efeito principal tempo de contato do carvão ativado (TC, X3) 

foi negativo indicando que seu uso em seu nível inferior (-1) favoreceu o aumento da 

remoção de cor no hidrolisado. 

 

Validação experimental 

 

De acordo com os modelos apresentados para a remoção de compostos fenólicos e 

remoção da cor do hidrolisado celulósico de sabugo de milho e utilizando as variáveis 

estudadas dentro faixa de trabalho (Tabela 5.3), optou-se por trabalhar com a seguinte 

condição ótima: temperatura de 35 ºC, concentração de carvão ativado de 3 % m/V e tempo 

de contato de 0,25h (Tabela 5.7). Nestas condições há previsões de aumentar as remoções 

percentuais de compostos fenólicos e cor, mantendo-se baixa remoção de glicose no 

hidrolisado. Esta análise foi facilitada com o uso do Software DESIGN-EXPERT 6.0.6. A 

Tabela 5.7 apresenta as condições operacionais utilizadas no ensaio experimental para 

validação dos modelos. 

 

Tabela 5.7 – Condições operacionais utilizadas no ensaio experimental para validação dos modelos. 
 

Variável Valor codificado Condição experimental 

Temperatura (T, X1) 0 35 ºC 
Concentração de carvão 
vegetal ativado (CA, X2) 

0 3 % m/V 

Tempo de contato do 
carvão ativado (TC, X3) 

-1 0,25h 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A Tabela 5.8 mostra os resultados preditos e observados pelo ensaio de validação 

experimental. O resultado experimental para o rendimento em glicose assemelhou-se com o 

resultado predito. Apesar da existência de desvios entre os resultados experimentais e 

preditos, pode-se considerar que os resultados obtidos no ensaio de validação foram 

satisfatórios, indicando que os modelos podem representar matematicamente a remoção de 

compostos fenólicos totais e a remoção de cor com coeficientes de determinação de 0,9902 

e 0,9353, respectivamente.  

 
Tabela 5.8 – Resultados preditos e experimentais obtidos nas condições de ponto ótimo do processo de pré-

tratamento do hidrolisado hemicelulósico de sabugo de milho com carvão vegetal ativado. 
 

Variável de resposta Resultado predito * 
Resultado 

experimental 

Remoção dos compostos fenólicos 
(%) 

84,6838 89,34 

Remoção de cor (%) 104,6274 100,00 
 
Nota: *modelos reparametrizados constituídos apenas dos parâmetros estatisticamente significativos. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Nestas condições em que a remoção de cor e de fenólicos totais foi maximizada com 

baixa remoção de glicose (0,74%) foi obtido um hidrolisado celulósico de sabugo de milho 

tratado com carvão ativado (HCSM-CA) com composição parcial apresentada na Tabela 5.9. 

 
Tabela 5.9 – Concentrações de açúcares, ácido acético, compostos fenólicos totais e cor ICUMSA do 

hidrolisado celulósico de sabugo de milho não tratado (HCSM) e tratado com carvão ativado 
(HCSM-CA). 

 

Amostra 
Glicose 
(g/L) 

Celobiose 
(g/L) 

Xilose e 
Arabinose 

(g/L) 

Ácido 
Acético 

(g/L) 

Compostos 
fenólicos 

totais (g/L) 
Cor ICUMSA 

HCSM 89,55 4,43 6,63 0,00 0,349  19266,5 
HCSM-CA 88,89 2,44 6,58 0,00 0,037 0,00 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Nota-se que no HCSM obtido por hidrólise enzimática, havia concentrações 

superiores dos componentes analisados (Tabela 5.9). Já a composição do HCSM-CA, 

embora a perda de 0,74% de glicose, representando 0,66 g/L, obteve remoção elevada de 

fenólicos totais e de cor, resultando num hidrolisado com 0,037 g/L de compostos fenólicos 

e cor ICUMSA zero (Tabela 5.9). 
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Cai et al (2016), ao estudarem os efeitos do pré-tratamento alcalino no sabugo de 

milho e posterior hidrólise enzimática com condições semelhantes ao deste estudo (pH 4,7; 

200 rpm; 50 ºC) porém com maior dosagem de enzimas (40 FPU/g de material 

lignocelulósico seco) obteve cerca de 22,4 g/L de glicose, em contrapartida, o presente 

estudo, utilizando menor dosagem de enzimas e ainda após o tratamento com carvão vegetal 

ativado, obteve 88,89 g/L de glicose. 

Segundo How e Morr (1982), o tratamento com carvão ativado é influenciado pelo 

tempo de contato, concentração de carvão ativado e temperatura. O tempo de contato 

interfere até que os sítios do carvão ativado estejam saturados, havendo um equilíbrio entre 

adsorção e dessorção. O mesmo autor indica que maiores concentrações de carvão levam a 

uma maior adsorção dos compostos desejados, pois, o aumento da concentração de carvão 

promove um aumento no número de partículas para tratar o mesmo volume de líquido, 

levando a uma maior retenção de partículas coloridas e compostos inibidores. Quanto à 

temperatura, em temperaturas mais elevadas a adsorção é maior devido a taxa de difusão das 

moléculas para o adsorvente (HOW; MORR, 1982). 

No presente trabalho, nota-se que o tempo de contato mostrou baixa influência para 

a remoção dos compostos fenólicos e remoção de cor, com baixa remoção de açúcar, além 

de que a concentração de carvão ativado de 3% (m/V) e que a temperatura de 35 ºC foi 

suficiente para o processo de adsorção. 

Não foram encontrados estudos anteriores que avaliaram o uso do carvão ativado na 

remoção de cor, fenólicos totais e glicose em hidrolisado celulósico de sabugo de milho. No 

entanto, estudos anteriores em hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de açúcar 

mostram que o uso do carvão ativado foi eficiente para a remoção de 94% de compostos 

fenólicos, com 1% (p/p) de carvão ativado causando apenas 0,47% de remoção de açúcar 

(SILVA et al., 1998). Gurgel et al., (1995) também avaliaram a clarificação com carvão 

ativado do hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de açúcar fermentado. Os 

resultados mostram que a cor residual diminuiu quase 100% ao utilizar 25% (m/v) de carvão 

ativado, por 60 minutos a 80 ºC.  

Comparando estes resultados com o do presente trabalho, observa-se que o 

tratamento do hidrolisado celulósico de sabugo de milho com carvão vegetal ativado foi 

eficiente. A porcentagem de eliminação de compostos fenólicos totais e de cor foi de 89,34% 

e 100% respectivamente, nas melhores condições. Estes resultados mostram que o uso de 

carvão ativado no hidrolisado celulósico de sabugo de milho foi marcante e pode ser uma 
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excelente alternativa para reduzir sua coloração indesejada (Figura 5.6) e minimizar a 

concentração de compostos fenólicos que possam atuar como inibidores microbianos.  

 

Figura 5.6- Coloração do HCSM e HCSM-CA. 

 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Diluição e concentração do hidrolisado celulósico de sabugo de milho para uso no 

cultivo de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante e produção da enzima L-

asparaginase 

 

Para os próximos ensaios referentes ao crescimento celular de Escherichia coli BL21 

(DE3) recombinante e produção da enzima L-asparaginase em hidrolisado celulósico de 

sabugo de milho em agitador orbital e em biorreator foi necessário proceder a diluição dos 

hidrolisados obtidos para 5 g/L e 27,5 g/L respectivamente. Também foi necessário para o 

processo descontinuo alimentado (biorreator) realizar a concentração à vácuo do hidrolisado 

celulósico de sabugo de milho para ser utilizado na alimentação. A seguir tem-se a discussão 

sobre a composição parcial destes hidrolisados no crescimento celular de Escherichia coli 

BL21 (DE3) recombinante e a produção da enzima L-asparaginase. 

 

5.2 Crescimento celular de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante e produção da 

enzima L-asparaginase em hidrolisado celulósico de sabugo de milho em agitador 

orbital 
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A Tabela 5.10 mostra a composição parcial dos três tipos de hidrolisados celulósicos 

de sabugo de milho e suas respectivas diluições (~5g/L) que foram avaliados como fonte 

alternativas de carbono para o crescimento celular de Escherichia coli BL21 (DE3) e 

produção de L-asparaginase em agitador orbital: não tratado com carvão ativado e diluído 

(HCSMd), tratado com carvão ativado e diluído (HCSM-CAd), e concentrado diluído 

(HCSM-[C] d), além do meio definido (MD) descrito por Riesenberg et al. (1991) para 

comparação.  

 
Tabela 5.10 – Açúcares, ácido acético e compostos fenólicos totais obtidos no hidrolisado celulósico de sabugo 

de milho não tratado (HCSM), tratado com carvão ativado (HCSM-CA), concentrado (HCSM-
[C]) e suas respectivas diluições. 

 

Amostra Glicose 
(g/L) 

Celobiose 
(g/L) 

Xilose e 
Arabinose 

(g/L) 

Ácido 
Acético 

(g/L) 

Compostos 
fenólicos 

totais (g/L) 

HCSM 92,25 5,25 5,45 0,00 0,22 

HCSM-CA 92,32 5,30 5,47 0,00 0,00 

HCSM-[C] 517,60 - - - 0,79 

Meio definido 5,3 0,00 0,00 0,00 - 

HCSMd 4,7 nd nd 0,00 - 

HCSM-CAd 4,9 nd nd 0,00 - 

HCSM-[C] d 5,2 nd nd 0,00 - 

 
Nota: nd= não detectável. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Observa-se que a composição dos hidrolisados obtidos após os pré-tratamentos e 

hidrólise enzimática do sabugo de milho variou para glicose, celobiose, xilose, arabinose e 

fenólicos totais. A concentração de glicose obtida foi elevada, com 92,25, 92,32 e 517,60 

g/L para o HCSM, HCSM-CA e HCSM-[C] respectivamente, e fez-se necessária a diluição 

prévia dos hidrolisados para o uso como fonte de carbono para o cultivo de E. coli BL21 

(DE3).  Quando diluídos, estes meios atingiram concentrações de glicose próximas a 5 g/L 

e as concentrações dos demais compostos desprezíveis (Tabela 5.10). 

A diluição dos hidrolisados celulósicos de sabugo de milho foi necessária, uma vez 

que no cultivo de E. coli, alguns nutrientes como a fonte de carbono, podem inibir seu 

crescimento em determinadas concentrações (LEE, 1996). Isto ocorre porque em meio com 

excesso de glicose, mesmo em condições aeróbias, há a formação de acetato (PONCE, 
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1999). Estudos anteriores realizados pelo grupo, mostraram que uma concentração de 5 g/L 

apresentou melhor rendimento e produtividade de L-asparaginase em shaker (FLORES-

SANTOS, 2017). 

Conforme a Figura 5.7A, é possível observar que todos os tipos de hidrolisado 

celulósico de sabugo de milho apresentaram efeito positivo no crescimento celular de E. coli. 

O comportamento observado na curva de crescimento foi similar para todos os meios de 

cultivo, exceto para o HCSM-[C]d com concentração celular máxima inferior aos demais. A 

máxima concentração celular foi obtida no meio definido (MD), com 2,57 g/L de células, 

seguido pelo HCSM-CAd (2,43 g/L), HCSMd (2,41 g/L) e HCSM-[C]d (1,91 g/L) (Tabela 

5.11). Nestes casos, o consumo de glicose (Figura 5.7C, Tabela 5.11) entre os três 

hidrolisados celulósicos de sabugo de milho foi rápido, com consumo de aproximadamente 

82 % em 4,5 h. 

A expressão de proteínas recombinantes é ativada a partir da adição de um indutor 

(IPTG) ao meio de cultivo, provocando no hospedeiro (E. coli) a redução da velocidade do 

crescimento, porque os recursos para a produção de proteínas necessárias são desviados para 

a produção de proteínas recombinantes (VIND et al., 1993). 

A indução para a produção da enzima L-asparaginase (Figura 5.7E) iniciou-se em 

4,5 horas de cultivo, quando a fonte de carbono glicose ainda não havia sido esgotada (Figura 

5.7C). Na Figura 5.7A, percebe-se que o crescimento celular continuou ocorrendo até as 7 

horas de cultivo indicando que a fonte de carbono não foi direcionada totalmente à produção 

de L-asparaginase.  

Durante o período inicial de pós-indução, a atividade L-asparaginásica foi crescente em 

todos os cultivos durante as primeiras horas após a indução por IPTG, atingindo seu pico máximo 

no meio definido (MD) em 4 horas após a indução (4703,5 U/L) enquanto o HCSM-CAd e o 

HCSMd atingiram uma atividade L-asparaginásica de 4476,6 U/L e 5096,0 U/L respectivamente.  
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Figura 5.7 – Cultivo de E. coli BL21 (DE3) em agitador orbital em fonte alternativa de carbono e meio definido. 

A- Curva de crescimento de E. coli BL21 (DE3); B- Velocidade específica de crescimento; C- Consumo de 

glicose; D- Velocidade específica de consumo de glicose; E- Atividade de L-asparaginase em 24 horas de pós-

indução; F- Velocidade de formação de L-asparaginase. (‒■‒) Meio definido; (‒●‒) HCSM d; (‒▲‒) HCSM-

[C] d; (‒▼‒) HCSM-CA d. 
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O HCSM-[C]d atingiu pico máximo de atividade em 2,5 horas após a indução com 

4338,0 U/L (Figura 5.7E e Tabela 5.12). 

Ao final das 24 horas de pós-indução, a maior atividade L-asparaginásica foi observada 

no HCSMd com 5761,6 U/L (2582,49 U/gcélula), superior ao HCSM-CAd (5224,6 U/L ou 2378,30 

U/gcélula), HCSM-[C]d (3564,1 U/L ou 1798,31 U/gcélula) e meio definido (4315,2 U/L ou 

1916,50 U/gcélula) (Figura 5.7E). 

Com relação aos parâmetros cinéticos (Figura 5.7B. Figura 5.7D e Figura 5.7F) e 

parâmetros fermentativos (Tabela 5.11) observa-se que a velocidade específica máxima de 

crescimento celular (µx) e a velocidade específica máxima de consumo de glicose (µs) foram 

superiores para o meio definido que utiliza glicose comercial, apresentando valores de 1,94 

h-1 e 29,01 gglicose/gcel.h respectivamente com um fator de conversão de glicose em células 

(Yx/s) de 0,30 g/g no momento da indução. Neste caso, o Yx/s máximo (ao final do cultivo) 

foi 0,50 g/g. A Tabela 5.11 mostra que em todos os ensaios, com exceção do meio HCSM-

[C]d, encontrou-se similaridade entre os fatores de conversão de glicose em células (Yx/s) no 

momento da indução, bem como em seus máximos valores encontrados.  

Barros et al., (2020), avaliaram o cultivo de E. coli BL21 (DE3) em meios semi-

definido, definido e complexo em shaker com a concentração inicial de 5 g/L de glicose para 

cada meio. Com as mesmas condições e o meio definido utilizado no presente trabalho, 

atingiu-se a concentração celular de 1,8 g/L com µx de 0,55 h-1, Yx/s de 0,31 g/g e uma 

atividade de L-asparaginase de 94,77 U/g de célula, inferior ao obtido no presente estudo. 

A Tabela 5.11 também apresenta os parâmetros cinéticos e fermentativos do cultivo 

de Escherichia coli BL21 (DE3) para produção de L-asparaginase em hidrolisado celulósico 

de sabugo de milho tratado com carvão ativado, não tratado e concentrado.  

Os parâmetros cinéticos para o uso dos hidrolisados tratado com carvão ativado 

(HCSM-CAd) e não tratado com carvão ativado (HCSMd) foram semelhantes indicando que 

E. coli BL21 (DE3) foi capaz de metabolizar a glicose presente nesses meios de forma 

eficiente. No entanto, é notório que quando utilizado o meio HCSM-[C]d, as células 

apresentaram velocidade de crescimento e consumo de substrato lenta, com µx de 1,15 h-1 e 

µ s de 13,85 gglicose/gcel.h mas com elevada velocidade de produção de L-asparaginase, 

atingindo 1818,18 U/gcel.h.  

Para cada conjunto de dados, realizou-se o cálculo do coeficiente de variação de 

Pearson (CV) que mede a variação dos dados em relação à média. Com ele, é obtido um 

índice comparando-se o desvio-padrão com a média. Quanto menor for o seu valor, mais 

homogêneos serão os dados. O coeficiente de variação é considerado baixo (apontando um 
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conjunto de dados bem homogêneos) quando for menor ou igual a 25%. O fato de o 

coeficiente de variação ser dado em valor relativo nos permite comparar séries de valores 

que apresentam unidades de medida distintas (TEIXEIRA DA SILVA et al., 2003). 

A variabilidade encontrada nos valores de µs e µp com valores de 25 e 50% de 

coeficiente de variação (CV) respectivamente, pode ser explicada pelos valores dos 

parâmetros fermentativos obtidos no HCSM-[C]d, inferiores aos demais meios. 

Diferentemente do HCSMd e HCSM-CAd, o hidrolisado celulósico de sabugo de 

milho concentrado (HCSM-[C]) passa por processos térmicos para sua concentração e, 

mesmo diluído, pode apresentar maior quantidade de compostos fenólicos totais bem como 

outros compostos tóxicos às células. Estes compostos podem influenciar negativamente no 

crescimento microbiano (PALMQVIST; HAHN-HÄGERDAL, 2000), fazendo com que a 

velocidade de crescimento (µx) seja inferior e consequentemente a E. coli BL21 (DE3) não 

produza acetato. Essa não produção de acetato influencia diretamente na expressão da 

enzima, uma vez que na ausência deste inibidor, a sua expressão é favorecida e, portanto, 

supõe-se que a presença de maior quantidade (0,79 g/L) de compostos fenólicos do HCSM-

[C] (Tabela 5.10) pode ser um fator determinante no lento consumo de substrato, com menor 

produção de células, mas que sem a produção de acetato, resulta em uma elevada velocidade 

de produção específica de L-asparaginase.  

Diante deste contexto, embora a maior velocidade de produção de L-asparaginase 

tenha sido no HCSM-[C]d, há uma rápida queda (Figura 5.7F), diferentemente dos outros 

meios em que a velocidade de produção é mantida por um período maior (Figura 5.7F), o 

que influenciou na maior atividade de L-asparaginase no final das 24 horas de cultivo. 

Percebe-se que a E. coli quando cultivada em meio definido produziu mais acetato que 

os hidrolisados, com concentração de 3,08 g/L. Para os hidrolisados HCSM-CAd, HCSMd e 

HCSM-[C]d, obteve-se 1,58, 1,22 e 0,00 g/L, respectivamente (Tabela 5.11). Conforme o 

aumento da velocidade específica de crescimento, observa-se o aumento na produção de acetato 

nos cultivos. Isto ocorre, porque, a produção de acetato está diretamente relacionada com a 

velocidade específica de crescimento (µx) (EITEMAN; ALTMAN, 2006).  

Embora o meio definido apresente valor superior de concentração de acetato, ainda 

se apresenta com maior concentração celular que os outros meios de cultivo. Sabe-se que o 

acúmulo de acetato em cultivos de E. coli pode inibir o crescimento celular e a síntese de 

produtos recombinantes e, por isso, é um desafio a ser contornado para garantir a eficiência 

e a produtividade do processo. De acordo com Luli e Strohl (1990), a concentração de acetato 

superior a 5 g/L já é considerada inibitória para o crescimento de E. coli, porém, os valores 
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obtidos nesse estudo são inferiores, o que justifica a concentração celular obtida no meio 

definido.  

O coeficiente de Pearson (CV) e a análise estatística corroboram com este resultado, 

pois observa-se que a maior dispersão obtida foi no coeficiente de variação para o acetato 

(75%), indicando que houve diferença entre os meios utilizados.  

 

Tabela 5.11 – Parâmetros fermentativos e cinéticos do cultivo de Escherichia coli BL21 (DE3) para produção 
de L-asparaginase em hidrolisado celulósico de sabugo de milho tratado com carvão ativado, não 
tratado, concentrado e meio definido. 

 Ensaios Estatística 

Parâmetros HCSMd HCSM-CAd HCSM-[C]d MD Média DP CV 

Atividade L-ASNase 
(U/L) a 5761,70 5224,60 3564,10 4315,21 4716,40 842,57 0,18 

xmáx (h-1) 1,64 1,68 1,15 1,94 1,60 0,29 0,18 

smáx (gglicose/gcel.h) 26,30 26,73 13,85 29,01 23,97 5,93 0,25 

pmáx (U/gcel.h) 670,76 649,00 1818,18 781,97 979,98 486,56 0,50 

Yx/s (g/g) b 0,27 0,30 0,19 0,30 0,27 0,04 0,17 

Yx/s máx (g/g) c 0,50 0,50 0,38 0,53 0,48 0,06 0,12 

Acetato (g/L) 1,22 1,58 0,00 3,08 1,47 1,10 0,75 

X máx (g/L) a 2,41 2,43 1,91 2,57 2,33 0,25 0,11 

 
Nota: aValores obtidos em 24 horas de pós-indução; b Valores obtidos no momento da indução (4,5 horas); 
cValores obtidos nos pontos retirados da curva alisada em 2; 1,8; 1,6 e 2 horas para HCSMd, HCSM-CAd, 
HCSM-[C]d e meio definido, respectivamente. MD: meio definido; DP: desvio padrão; CV: Coeficiente de 
variação de Pearson. 
 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A produção de L-asparaginase já foi relatada em diferentes resíduos agroindustriais 

e sabugo de milho pela fermentação em estado sólido (CACHUMBA et al., 2019; ISAAC; 

ABU-TAHON, 2016; MOHAN KUMAR; RAMASAMY; MANONMANI, 2013) enquanto 

a produção em estado submerso foi estudada por Makky, Loh e Karim (2014) que 

produziram e purificaram uma L-asparaginase de baixo peso molecular (11.20 kDa) com 

uma atividade específica de 21,77 U/mg e 39% de rendimento, utilizando a cepa de 

Streptobacillus sp. KK2S4 em sabugo de milho pré-tratado com NaOH.  

A produção de outras biomoléculas de valor agregado produzidas por 

microrganismos recombinantes já foi estudada em fontes alternativas de carbono como o 

sabugo de milho (HELIANTI et al., 2016; HU et al., 2020). No entanto, ainda não há relatos 
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em literatura da produção de L-asparaginase por Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante 

em hidrolisado celulósico de sabugo de milho.  

Frente ao exposto, observa-se, em todos os meios exceto no meio HCSM-[C]d, um 

comportamento similar: (1) o consumo rápido da fonte de carbono que coincide com o rápido 

crescimento celular, (2) um rendimento em células semelhante e (3) uma maior produção de 

acetato relacionada à velocidade de crescimento. 

Diante dos resultados obtidos e visando a diminuição de uma etapa de tratamento do 

hidrolisado celulósico, o HCSMd se destacou. Nele, nota-se uma produção de acetato 

intermediária (1,22 g/L), com maior produção de células (2,41 g/L) e maior atividade L-

asparaginásica (5761,70 U/L) e, por isso, foi escolhido para a continuação dos experimentos. 

 

5.3 Crescimento celular de Escherichia coli BL21 (DE3) e produção de L-asparaginase 

em biorreator com hidrolisado celulósico de sabugo de milho não tratado 

 

5.3.1 Avaliação da fase de crescimento em sistema descontínuo 

 

O cultivo da cepa de E. coli recombinante em biorreator continuou com a utilização 

do HCSM. Para isto, utilizou-se a concentração de ~27,5 g/L de glicose proveniente da 

diluição do HCSM. 

O cultivo prévio em sistema descontínuo foi realizado em biorreator com capacidade 

de 2 litros com o HCSMd com aproximadamente 26,6 g/L de glicose para a determinação 

dos parâmetros fermentativos, cinéticos, concentração de acetato e crescimento celular 

(Tabela 5.12). 

 

Tabela 5.12. Parâmetros cinéticos do cultivo de Escherichia coli BL21 (DE3) em hidrolisado celulósico de 

sabugo de milho não tratado em biorreator. 

 

 
Parâmetros 

 
HCSMd 

 
Tempo (h) 

xmáx (h-1) 1,44 4,4 
smáx (gglicose/gcel.h) 27,49 3,6 
Yx/s máx (gglicose/gcel) 0,56 8 
Acetato (g/L) 0,28 9 
X máx (g/L) 13,63 8 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 
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A concentração máxima de biomassa foi de 13,63 g/L (Tabela 5.12) em 8 horas de 

cultivo, com rendimento de 0,56 gcel/gglicose. A velocidade específica máxima de crescimento 

celular foi de 1,44 h-1 atingindo velocidade específica máxima de consumo de glicose de 

27,49 gglicose/gcel.h.  

O perfil de crescimento celular de Escherichia coli BL21 (DE3) em hidrolisado 

celulósico de sabugo de milho não tratado em biorreator e seu monitoramento da 

concentração de glicose e acetato está mostrado na Figura 5.8. 

 

Figura 5.8- Curva de crescimento de E. coli BL21 (DE3) em hidrolisado celulósico de sabugo de milho em 

sistema descontínuo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

17,5

20,0

22,5

25,0

27,5

30,0

G
lic

os
e 

e 
ác

id
o 

ac
ét

ic
o 

(g
/L

)

Tempo (h)
 Glicose   Ácido acético   Concentração celular

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
ce

lu
la

r 
(g

/L
)

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Observa-se, pela Figura 5.8, uma fase inicial de adaptação celular até 3 h de cultivo 

e após, um aumento gradual na concentração celular (replicação). Ao término do cultivo, a 

glicose foi totalmente consumida e o acetato residual atingiu a concentração de 0,28g/L.  

A Figura 5.9 mostra a porcentagem de oxigênio dissolvido e de dióxido de carbono 

das células durante o cultivo em sistema descontínuo. 
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Figura 5.9 - Porcentagem de oxigênio dissolvido (OD) e porcentagem de saída de CO2 em cultivo 

descontínuo alimentado em meio de cultivo proveniente de fonte alternativa de carbono 

(HCSMd). 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A Figura 5.9 mostra que a pressão parcial de oxigênio dissolvido cai logo no início 

do cultivo indicando consumo de oxigênio dissolvido pelas células de Escherichia coli BL21 

(DE3) favorecendo seu crescimento (0,28 g/L de células). Concomitantemente, observou-se 

que a porcentagem de saída de CO2 aumentou exponencialmente durante a fase logarítmica 

de crescimento celular (g/L). Na sequência ao aumento da vazão de saída de CO2, observou-

se limitação do crescimento celular provavelmente pelo consumo total de fonte de carbono 

e como consequência um rápido declínio na concentração de CO2. 

5.3.2 Avaliação da fase de crescimento em sistema descontínuo alimentado 

 

Há décadas estuda-se técnicas que permitam o crescimento de E. coli em elevada 

densidade celular com a finalidade de explorar suas limitações para fornecer máxima 

produtividade (SHILOACH; FASS, 2005). Como resultado, os estudos mostram que para 

evitar o acúmulo de acetato e as consequências causadas por ele, utiliza-se a técnica de 

cultivo descontínuo alimentado. Nela, o fornecimento lento de fonte de carbono e outros 
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nutrientes limita a velocidade de crescimento reduzindo a produção de acetato e permite o 

crescimento de E. coli em elevada densidade celular (LEE, 1996; RIESENBERG et al., 

1991). 

Além do aumento na produtividade, o cultivo descontínuo alimentado simplifica o 

processo de dowstream, reduzindo custos de produção e os esforços técnicos necessários 

porque há maior concentração do produto de interesse e menor volume de cultivo a ser 

processado (BRUMANO et al., 2020; JOHNSTON et al., 2002).  

A Figura 5.10 mostra que para o sistema descontínuo alimentado, o cultivo de 

Escherichia coli BL21 (DE3) em hidrolisado celulósico de sabugo de milho não tratado 

diluído (HCSMd) como fonte alternativa de carbono foi iniciado com a concentração de 

glicose no meio de cultivo de aproximadamente 26,9 g/L. Inicialmente, durante a fase de 

cultivo descontínuo, nota-se que o consumo da glicose do HCSMd durante as 6 horas iniciais 

de cultivo foi lenta, o que pode caracterizar uma fase de adaptação das células ao meio de 

cultivo e só então houve o rápido consumo da fonte de carbono em 8 horas de cultivo (Figura 

5.10). A concentração celular atingida em 8 horas foi de 11,5 g/L e a produção de acetato 

foi de 1,83 g/L. Valores similares de biomassa e acetato foram obtidos por Riesenberg et. al 

(1991) (11 g/L e 1 g/L, respectivamente) utilizando o meio definido usado anteriormente 

neste trabalho. 

Após as 8 horas iniciais de cultivo, iniciou-se a alimentação exponencialmente 

crescente com o hidrolisado celulósico de sabugo de milho concentrado (HCSM-[C]) numa 

concentração de 491,8 g/L (Item 4.5.3, Tabela 4.4). Conforme Babaeipour et al., (2008), a 

alimentação exponencialmente crescente com fonte de carbono e nitrogênio e o controle da 

velocidade específica de crescimento celular, respectivamente, são necessárias para alcançar 

a produção de proteínas recombinantes em escala industrial atingindo alta densidade celular 

e evitando a produção de acetato. Segundo os autores, o ajuste de x entre 0,1 e 0,35 h -1 evita 

a formação de acetato como o principal subproduto durante o cultivo descontínuo 

alimentado. 

Neste trabalho, o x utilizado no controle de alimentação exponencial foi de 0,23 h-1 

e a alimentação exponencialmente crescente foi iniciada quando a glicose estava 

praticamente esgotada (8 horas). Com o fornecimento contínuo de fonte de carbono e 

nutrientes pôde-se atingir alta densidade celular com 55,0 g/L de células em 15,3 horas de 

cultivo e o acetato residual foi de 1,83 g/L. 

Barros et al. (2020), utilizando uma velocidade específica de crescimento celular 

definida de 0,20 h-1 e 0,30 h-1 obtiveram concentração celular próxima de 69 g/L para ambos 
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os valores de x com 1,6 e 2,56 g/L de acetato em 8 e 12 horas, respectivamente, em sistema 

descontínuo alimentado.   

 

Figura 5.10 – Cultivo de E. coli BL21 (DE3) hidrolisado celulósico de sabugo de milho (HCSMd) em sistema 

descontínuo alimentado com alimentação exponencial de HCSM-[C] e nutrientes. (→) Momento 

da indução. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

A Figura 5.11 apresenta o perfil de utilização de oxigênio dissolvido de todo o 

processo e o aumento da porcentagem de saída de CO2 concomitante, indicando que a célula 

está respirando e consequentemente produzindo biomassa. Isto está de acordo com a Figura 

5.10, que mostra a curva de crescimento microbiano com aumento da concentração celular 

durante o processo. A queda abrupta da saída de CO2 após a indução (15,3 horas de cultivo) 

significa que as células desviaram o metabolismo para a biossíntese de L-asparaginase. As 

células encontravam-se em condições de esgotamento de glicose e percebe-se que a falta de 

fornecimento da fonte de carbono na fase de pós-indução leva ao ligeiro aumento do pH. O 

acionamento da estratégia de alimentação pH-stat não apenas controlou o pH, mas 

influenciou no retorno do aumento respiratório e crescimento celular devido as exigências 

nutricionais atendidas. 
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Figura 5.11 – Porcentagem de oxigênio dissolvido (OD), porcentagem de saída de CO2 e monitoramento do 
pH em cultivo descontínuo alimentado em meio de cultivo proveniente de fonte alternativa de 
carbono (HCSMd). (→) Momento após a indução. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 
 

5.3.3 Avaliação da fase de pós-indução 

 

A indução com IPTG (0,085 mmol/g de célula) para a produção de L-asparaginase 

ocorreu quando o cultivo atingiu alta densidade celular (55 g/L de células) em 15,3 horas de 

cultivo e foi monitorado por 24 horas após a indução. Durante as primeiras horas após a 

indução, foi possível observar que o metabolismo das células provavelmente foi direcionado 

para a expressão da proteína recombinante pois houve uma queda na produção de biomassa 

e aumento da atividade L-asparaginásica. Durante o período inicial de 4 horas, a atividade 

L-asparaginásica atingiu 16299,5 U/L correspondendo a 463,8 U/g de célula. No entanto, 

nas horas seguintes, iniciou-se a estratégia de alimentação pós-indução, pH-stat, atingindo a 

máxima atividade L-asparaginásica com cerca de 32 horas de cultivo, com 141140,1 U/L e 

atividade específica de 4415,3 U/g de célula.  

O método pH-stat consiste na alimentação de fonte de carbono e nutrientes que é 

ativada quando o pH aumenta (KIM et al., 2003). A alimentação com fonte de carbono foi 

impulsionada pela necessidade de equilibrar os aumentos de pH causado pelo acúmulo de 

amônia do catabolismo de proteínas e depleção de ácido acético (se houver) (JOHNSTON; 

CORD-RUWISCH; COONEY, 2002). 
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Figura 5.12 – Atividade enzimática e produtividade de L-asparaginase por E. coli BL21 (DE3) em 
hidrolisado celulósico de sabugo de milho não tratado em cultivo descontínuo alimentado. 
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Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Khushoo et al. (2005), em meio definido, obtiveram 53,5 g/L de células com 

alimentação exponencialmente crescente com atividade L-asparaginásica de 580000 U/L 

quando estudada a otimização da produção extracelular de L-asparaginase por E. coli. 

No presente trabalho, atingiu-se 9486,4 U/L em 1 hora de pós indução sem 

alimentação e 116615,8 U/L ou 2028 U/g de célula após 24 horas de pós-indução com 

alimentação.  

Conforme Jazini et al., (2011), as células sob efeito de limitação de nutrientes tendem 

a obter menores rendimentos de produção de proteína recombinante. Logo, acredita-se que 

a produção de L-asparaginase pode ser maior caso haja alimentação na etapa de pós-indução. 

A estratégia de alimentação pós-indução pH-stat foi acionada após 4 horas de 

indução. Após o início da estratégia pH-stat, observa-se que a glicose foi consumida, 

sugerindo uma condição de limitação de fonte de carbono. A saída de CO2 teve um leve 

aumento após as 6 horas de cultivo, permanecendo constante até o final das 24 horas, 

enquanto o crescimento celular oscilou após 15,5 horas de pós-indução e a expressão da L-

asparaginase continuou crescente até as 20 horas de cultivo.  
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5.4 Expressão de L-asparaginase em agitador orbital e biorreator 

 

A expressão de L-asparaginase em agitador orbital e biorreator foi observada em gel 

de poliacrilamida SDS-PAGE. Como mostrado na Figura 5.13, uma proteína com um peso 

molecular de cerca de 40 kDa, consistente com o tamanho da L-asparaginase, acumulou nas 

células bacterianas induzidas em todos os meios utilizados (HCSMd, HCSM-CAd, HCSM-

[C]d e MD). O resultado obtido mostra que tanto em agitador orbital, quanto em biorreator, 

obteve-se a expressão intracelular da L-asparaginase. 

 

Figura 5.13 - Expressão de L-asparaginase em sobrenadante obtido do rompimento total por Bugbuster em 
sistema descontínuo em agitador orbital e descontínuo alimentado em biorreator. (1) Marcador de 
peso molecular; sobrenadante com tempo de pós indução de 24 horas do (2) meio definido, (3) 
HCSM-CA, (4) HCSM, (5) HCSM-[C] em agitador orbital; (6) Sobrenadante com tempo de pós-
indução de 24 horas e (7) 20 horas do cultivo em sistema descontínuo alimentado. (→) Marcador 
de peso molecular de 40 kDa. 

                                       (1)      (2)      (3)       (4)      (5)      (6)      (7) 

 
 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

 
Como citado anteriormente, este é o primeiro estudo sobre a produção de uma 

proteína recombinante (L-asparaginase) em uma fonte alternativa de carbono como o 

hidrolisado celulósico de sabugo de milho utilizando a Escherichia coli BL21 (DE3). 

Estudos anteriores relatam apenas a utilização de resíduos agroindustriais em estado sólido 

e não em estado submerso utilizando cepas selvagens de fungos para a expressão de L-
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asparaginase (CACHUMBA et al., 2019). A utilização de cepas de Escherichia coli 

recombinante, para a expressão de enzimas como celulases, xilanases, beta-glucosidases e 

xilobiosidase usando frações de celulose e hemicelulose de vários tipos de biomassa vegetal 

pré-tratadas para posterior síntese de biocombustíveis também é estudada (BOKINSKY et 

al., 2011).  

Conforme os resultados obtidos neste trabalho a utilização do sabugo de milho, um 

resíduo agroindustrial rico em nutrientes, com um eficiente pré-tratamento não só valoriza 

este resíduo, mas também o torna opção para a utilização em meios de cultura. Com isso, é 

possível afirmar que a produção de L-asparaginase por E. coli BL21 (DE3) recombinante 

em fonte alternativa de carbono como o hidrolisado celulósico de sabugo de milho não só é 

possível, mas promissora e pode apresentar valores de produtividade de L-asparaginase 

superiores aos dos meios convencionais. 
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6 CONCLUSÕES 

   

As conclusões obtidas a partir dos resultados para a obtenção de hidrolisado 

celulósico por hidrólise enzimática do sabugo de milho pré-tratado sequencialmente por 

ácido e álcali foram: 

 

• Os pré-tratamentos com ácido sulfúrico diluído apresentaram boa reprodutibilidade 

em termos de Fator H (6,01±0,54). 

• O pré-tratamento alcalino (Fator H de 2,69) realizado sequencialmente ao pré-

tratamento com ácido sulfúrico diluído favoreceu a hidrólise da celulose, 

proporcionando elevada concentração de glicose. 

• O estudo prévio do uso de carvão vegetal ativado para a remoção de compostos 

fenólicos e remoção de cor do hidrolisado celulósico de sabugo de milho atingiu 

89,34% de remoção de compostos fenólicos e 100 % de remoção de cor sem remoção 

de glicose.  

 

Para o cultivo de Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante em hidrolisado 

celulósico para a obtenção de L-asparaginase concluiu-se que: 

 

• É possível cultivar Escherichia coli BL21 (DE3) recombinante utilizando glicose 

proveniente de hidrolisado celulósico de sabugo de milho, obtido por hidrólise 

enzimática e obter uma expressão de L-asparaginase maior que em meio 

convencional. 

• Em agitador orbital, a maior expressão de L-asparaginase ocorreu em hidrolisado 

celulósico de sabugo de milho não tratado diluído (HCSMd) com 5761,70 U/L com 24 

horas de pós-indução. Enquanto no meio definido foi de 4315,21 U/L. 

• Os três tipos de hidrolisados celulósico de sabugo de milho (HCSMd, HCSM-CAd e 

HCSM-[C]d) são eficientes para o crescimento de Escherichia coli BL21 (DE3), mas 

não há necessidade do tratamento prévio com carvão ativado para uma melhor 

utilização da fonte de carbono. 

• Em cultivo descontínuo alimentado, foi possível atingir elevada concentração celular 

(57,5 g/L) e baixa produção de acetato (1,83 g/L) utilizando alimentação 
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exponencialmente crescente com glicose proveniente de hidrolisado celulósico de 

sabugo de milho (HCSM-[C]), obtido por hidrólise enzimática. 

• O cultivo em sistema descontínuo alimentado com alimentação pós-indução (pH-

stat) resultou em um aumento da produção de L-asparaginase ao final de 24 horas de 

pós indução, com cerca de 116615,8 U/L. 
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