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RESUMO  

 

Beauveria bassiana é um fungo entomopatogênico usado no controle biológico de 

insetos-praga na agropecuária. Os custos de produção de seus conídios, em larga escala, no 

substrato padrão (arroz) utilizado atualmente onera o processo de produção. Encontrar 

alternativas como forma de minimizar os custos do processo, levou a necessidade de averiguar a 

eficiência de substratos alternativos que, além de propriedades nutricionais importantes, possuem 

grande disponibilidade e baixo custo. Os fungos entomopatogênicos produzem enzimas que 

estão envolvidas no processo de patogenicidade e virulência. Porém, ao serem estimulados por 

substratos específicos podem produzir enzimas de interesse biotecnológico. Dessa forma, o 

objetivo deste trabalho foi analisar o potencial de diferentes substratos (fibra da algaroba, 

resíduos de malte, sementes e fibras de acerola e bagaço da cana-de-açúcar) para conidiogênese e 

produção enzimática (fermentação em estado sólido) a partir de B. bassiana. Os experimentos 

para produção e viabilidade dos conídios foram realizados em triplicata, em erlernmeyer (250 

mL) contendo 30 g de cada substrato, 0,3 µL da suspensão de conídios (1 x 10
6
 conídios/mL), 

umidade de 70 ± 10% e temperatura (T = 29 ± 1° C). Após 10 dias de incubação, os substratos 

arroz (meio padrão) (2,00 x 10
6
 conídios/g de substrato), malte A (1,22 x 10

6
 conídios/g), malte 

B (1,75 x 10
6
 conídios/g) e fibra de algaroba (2,36 x 10

6
 conídios/g), proporcionaram maior 

produção de conídios. A viabilidade dos conídios produzidos nesses mesmos substratos não 

diferiu estatisticamente entre si, com porcentagem de germinação de 99,96; 90,04; 93,17 e 98,21 

%, respectivamente. A patogenicidade dos conídios de B. bassiana produzidos nos diferentes 

substratos foi avaliada no cupim do coqueiro. A taxa de mortalidade dos cupins infectados não 

diferiu estatisticamente superando 80 % de mortalidade com exceção do grupo controle. A 

atividade enzimática (celulolítica, amilolítica) foi determinada pelo método DNS (ácido 

dinitrosalicílico). Os substratos utilizados na fermentação em estado sólido, malte A (1,178 ± 

0,002 U/mL), malte B (2,392 ± 0,013 U/mL), fibra algaroba (0,596 ± 0,007 U/mL) e semente de 

acerola (0,964 ± 0,09 U/mL) apresentaram atividade amilolítica. A partir dessa análise, 

diferentes temperaturas foram avaliadas (30°, 40º, 50º, 60º, 65º e 70º C) para identificar a 

temperatura ótima das enzimas amilolíticas produzidas nesse processo. Observou-se que as 

maiores atividades encontradas foram em temperaturas extremas, na faixa de 60º a 70ºC, 

sugerindo que essas enzimas são termofílicas. O bagaço de cana de açúcar apresentou maior 

atividade celulolítica (15,29 ± 0,07 U/mL) para CMcase e (2,58 ± 0,9 U/mL) para FPase devido 

à característica de sua matriz celulósica, que difere dos demais substratos. A atividade 

proteolítica foi quantificada utilizando a azocaseína. A algaroba apresentou a maior atividade 

(0,514 ± 0,009 U/mL). Os substratos alternativos utilizados para crescimento e esporulação de B. 

bassiana podem fornecer uma redução de aproximadamente 50 % nos custos de produção de 

conídios de fungos entomopatogênicos utilizados no controle biológico de vários insetos-praga. 
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Além disso, apresentam-se como alternativa viável para a produção de enzimas microbianas com 

aplicação ampla em diversos processos biotecnológicos. 

 

Palavras chave: Controle biológico, substratos naturais, fungos filamentosos, enzimas 

extracelulares, fermentação 
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ABSTRACT 

Beauveria bassiana is an entomopathogenic fungus used in the biological control of insect pests 

in agriculture. The production costs of its conidia, on a large scale, in the standard substrate 

(rice) currently used, affects the production process. Finding alternatives as a way of minimizing 

process costs has led to the need to investigate the efficiency of alternative substrates that, in 

addition to important nutritional properties, have high availability and low cost. 

Entomopathogenic fungi produce enzymes that are involved in the process of pathogenicity and 

virulence. However, when stimulated by specific substrates they can produce enzymes of 

biotechnological interest. Thus, the objective of this work was to analyze the potential of 

different substrates (algaroba fiber, malt residues, acerola seeds and fibers, and sugarcane 

bagasse) for conidiogenesis and enzymatic production (solid state fermentation) from of B. 

bassiana. The experiments for the production and viability of the conidia were carried out in 

triplicate, in erlernmeyer (250 mL) containing 30 g of each substrate, 0.3 μL of the conidial 

suspension (1 x 10
6
 conidia/mL), humidity of 70 ± 10 % and Temperature (T = 29 ± 1 ° C). After 

10 days of incubation, the rice substrates (standard medium) (2.00 × 10
6
 conidia/g substrate), 

malt A (1.22 × 10
6
 conidia/g), malt B (1.75 × 10

6
 conidia/g), and algaroba fiber (2.36 x 10

6
 

conidia/g) provided higher conidia production. The viability of the conidia produced in these 

same substrates did not differ statistically among them, with a germination percentage of 99.96; 

90.04; 93.17 and 98.21 %, respectively. The pathogenicity of the B. bassiana conidia produced 

on the different substrates was evaluated in the coconut termite. The mortality rate of infected 

termites did not differ statistically, surpassing 80 % mortality, except for the control group. The 

enzymatic activity (cellulolytic and amylolytic) was determined by the DNS method 

(dinitrosalicylic acid). The substrates used in the solid state fermentation, malt A (1.178 ± 0.002 

U/mL), malt B (2.392 ± 0.013 U/mL), algaroba fiber (0.596 ± 0.007 U/mL) and acerola seed 

(0.964 ± 0.09 U/mL) showed amylolytic activity. From this analysis, different temperatures (30°, 

40º, 50º, 60º, 65º, and 70º C) were evaluated to identify the optimum temperature of the 

amylolytic enzymes produced in this process. It was observed that the greatest activities found 

were in extreme temperatures, in the range of 60º to 70º C, suggesting that these enzymes are 

thermophilic. Sugarcane bagasse presented higher cellulolytic activity (15.29 ± 0.07 U/mL) for 

CMcase and (2.58 ± 0.9 U/mL U/mL) for FPase due to the characteristic of its cellulosic matrix, 

which differs from the other substrates. Proteolytic activity was quantified using azocasein. The 

algaroba had the highest activity (0.514 ± 0.009 U / mL). The alternative substrates used for 

growth and sporulation of B. bassiana can provide a reduction of approximately 50 % in the cost 

of producing conidia of entomopathogenic fungi used in the biological control of several insect 

pests. In addition, they are presented as a viable alternative for the production of microbial 

enzymes with wide application in several biotechnological processes. 

 

 

Key words: Biological control, natural substrates, filamentous fungi, extracellular enzymes, 

fermentation. 



 

 

 

 

PRÓLOGO 

 Beauveria bassiana é um fungo entomopatôgenico mundialmente conhecido por sua 

utilização no controle biológico de insetos-praga, por apresentar especificidade a várias espécies 

de insetos e ser de fácil produção in vitro. Atualmente, B.bassiana é comercializado no arroz 

devido ao balanço nutricional, ampla disponibilidade mundial, características físicas (tamanho e 

forma dos grãos), propriedades de hidratação e integridade estrutural mesmo após a colonização 

pelo fungo. Entretanto, o elevado preço do arroz tem acarretado despesas crescentes aos 

produtores de conídios. Com o intuito de baratear esse método de controle, minizando os custos 

da produção em grande escala, substratos alternativos e resíduos agroindustriais que apresentam 

fontes ricas em nutrientes e possuem grande potencial, tem sido utilizado para o cultivo desse 

fungo. Portanto, além de baratear o processo de conidiogênese, ao expor o fungo a esses 

substratos não convencionais o micro-organismo pode produzir enzimas hidrolíticas de interesse 

industrial com ampla aplicação.  

Considerando a importância do controle biológico, a utilização e o reaproveitamento de 

substratos alternativos e resíduos agroindustriais, este trabalho apresenta a utilização de resíduos 

e substratos não convencionais brutos (fibra da algaroba, resíduos de malte, sementes e fibras de 

acerola e bagaço da cana-de-açúcar), sem adição de nenhum suplemento nutricional para 

produção de conídios de B.bassiana visando à utilização dos mesmos no controle biológico de 

insetos-praga em substituição aos agrotóxicos. Além disso, apresenta a utilização desses mesmos 

substratos para averiguar a atividade e termoestabilidade das enzimas proteolíticas, amilolíticas e 

celulolíticas por fermentação em estado sólido. 

Os resultados obtidos durante esse trabalho de Mestrado estão apresentados neste 

manuscrito no formato de artigos, num total de dois (capítulos 1 e 2). O primeiro artigo intitulado 
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“Produção e viabilidade dos conídios de Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin 

(Deuteromycotina: Hyphomycetes) em diferentes substratos brutos”, será submetido à Revista 

Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology, refere-se à conidiogênese e à viabilidade 

dos conídios de B. bassiana produzido nos substratos arroz polido (meio padrão), malte A, malte 

B, fibra da algaroba, sementes e fibra da acerola. Sendo a viabilidade dos conídios comprovada 

pelo teste de patogenicidade no cupim do coqueiro.  

O segundo artigo “Produção de enzimas hidrolíticas por Beauveria bassiana em 

diferentes substratos através da fermentação em estado sólido”, será submetido à Revista 

Brazilian Journal of Chemical Engineering. Esse artigo teve como objetivo verificar o potencial 

de produção e estabilidade térmica das enzimas hidrolíticas obtidas por B. bassiana em 

diferentes substratos (malte, fibra da algaroba, sementes da acerola) através da fermentação em 

estado sólido. 

Espera-se que os resultados aqui mostrados, possam contribuir para o avanço do controle 

biológico maximizando a produção dos conídios e reduzindo os custos. Bem como, a utilização 

desses diferentes substratos em processos fermentativos para produção de enzimas hidrolíticas a 

partir do fungo entomopatogênico B. bassiana. 

 

Ana Gabriella L.de P.Guimarães 
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INTRODUÇÃO 

 

O controle de pragas em sua maioria tem sido realizado por meio de agrotóxicos, gerando 

problemas de intoxicação humana e da fauna silvestre, resíduos nos alimentos, na água e no solo, 

aparecimento de novas pragas e de populações resistentes a esses produtos (ALVES et al., 

2008a).  

Em busca de técnicas e soluções ecologicamente corretas, devido em grande parte à 

conscientização em relação ao mau uso de agrotóxicos, o controle biológico de pragas por 

intermédio de agentes microbianos é considerado promissor. Dentre os agentes de controle 

microbiano de pragas de importância econômica destacam-se os fungos, devido à abundância de 

gêneros e espécies (ZIMMERMANN, 1982; ALVES, 1986b e 1992).  

Dentre os fungos entomopatogênicos, Beauveria bassiana se destaca como um 

importante agente no controle de pragas. É comumente encontrada parasitando insetos, 

ocorrendo em mais de 200 espécies (ALVES, 1998). Este fungo tornou-se conhecido 

internacionalmente pela produção e comercialização de uma formulação concentrada de 

conídios, usada no controle de pragas (ALVES, 1998a). 

Um dos principais fatores para o sucesso do controle biológico utilizando B. bassiana é a 

produção de grande quantidade de conídios por um preço competitivo. Assim, o processo de 

produção deve ser barato e ao mesmo tempo produzir conídios viáveis e virulentos (ROBL et al., 

2009). 

Visando à redução de custos e obtenção de grandes quantidades de propágulos viáveis, 

substratos naturais, tais como painço, quirela de milho, trigo em grão (EL DAMIR, 2006), 

farinha de tapioca, batata doce, extratos de abóbora e de mamão (IBRAHIM; LOW, 1993), 



INTRODUÇÃO 

 

4 

 

mistura de farelo e casca de arroz, cevada (DORTA et al., 1990; NELSON et al., 1996), entre 

outros, vêm sendo utilizados, apresentando resultados promissores para produção de B. bassiana. 

B. bassiana produz exoenzimas que estão envolvidas no processo de penetração do 

tegumento do hospedeiro. Em decorrência desta produção enzimática inerente ao processo de 

infecção do fungo em relação ao inseto-praga, ao expor o fungo a substratos não convencionais, 

estimula e promove a produção de enzimas de interesse industrial (BIDOCHKA; 

KACHATOURIANS, 1990; VALADARES-INGLIS; AZEVEDO, 1997). 

A utilização de susbtratos não convencionais trará novas perspectivas para o estudo da 

produção de B.bassiana e das características enzimáticas oriundas desse processo, promovendo 

avanços em direção aos estudos do controle biológico de pragas, avaliação do crescimento em 

susbtratos alternativos, viabilidade dos conídios, patogenicidade, produção de enzimas 

(amilolíticas, proteolíticas e celulolíticas), e estabilidade térmica dessas enzimas visando sua 

comercialização e aplicação na indústria. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo 

analisar o potencial de utilização de diferentes substratos para conidiogênese e em processos 

fermentativos (estado sólido) para produção de enzimas hidrolíticas a partir do fungo 

entomopatogênico B. bassiana.   
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OJETIVOS 

 

  

GERAL 

 Analisar o potencial de utilização de diferentes substratos para conidiogênese e em 

processos fermentativos (estado sólido) para produção de enzimas hidrolíticas a partir do 

fungo entomopatogênico B. bassiana.   

 

ESPECÍFICOS  

 Avaliar o crescimento e a esporulação (conidiogenênese) de B. bassiana em meio de 

cultura a base de arroz, fibra da algaroba, resíduos de malte (malte A e malte B), 

sementes e fibra de acerola e bagaço da cana-de-açúcar; 

  Avaliar a viabilidade dos conídios produzidos em diferentes substratos;  

 Analisar a capacidade bioinseticida e o processo de infecção de B. bassiana sobre o 

cupim do coqueiro; 

 Avaliar o potencial de produção enzimática (amilases, celulases e proteases) através dos 

processos fermentativos (estado sólido) utilizando os substratos: fibra da algaroba, 

resíduos de malte (malte A e malte B), sementes de acerola e bagaço de cana-de-açúcar; 

 Analisar a atividade enzimática no melhor substrato para produção enzimática em cultivo 

em estado sólido;  

 Caracterizar as enzimas hidrolíticas produzidas em cultivo estado sólido. 
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ASPECTOS BIOLÓGICOS DE BEAUVERIA BASSIANA 

Beauveria (Balsamo) Vuillemin (Ascomycota: Hypocreales) é um gênero cosmopolita. 

Foi descrito em 1912 por Vuillemin e, através de análises bioquímicas e caracteres morfológicos, 

seis espécies foram identificadas: B. Alba, B. amorph, B. bassiana, B. brongniartii, B. velata, B. 

vermiconia (MUGNAI et al., 1989). É classificado como um Deuteromiceto, Ordem Moniliales e 

Família Moniliaceae (MUGNAI; BRIDGE; EVANS, 1989). Esse fungo não apresenta a fase 

sexuada. Segundo Burdon (1993) fungos que se reproduzem de forma assexuada são geralmente 

menos diversos que os micro-organismos que possuem reprodução sexual, devido à ausência de 

recombinação genética. Apesar de se reproduzirem por via assexuada, B. bassiana apresenta 

considerável variabilidade genética, devido a sua ubiquidade, ampla distribuição geográfica e 

especificidade a diversos hospedeiros. Esta diversidade pode conferir ao micro-organismo uma 

plasticidade para se adaptar e sobreviver em ambientes heterogêneos. É considerado um parasita 

facultativo, pois apresenta durante o seu ciclo biológico uma fase parasitária e outra não 

parasitária (KUMAR et al., 1999). 

É uma espécie de ocorrência generalizada em todos os países, sendo mais frequente sobre 

insetos e em amostras de solo, onde pode resistir por longo tempo em saprogênese (ALVES, 

1998). Em condições de laboratório, pode colonizar a maioria dos insetos, sendo que, em campo, 

ocorre de forma enzoótica e epizoótica em coleópteros, lepidópteros, hemípteros e em 

ocorrências enzoóticas sobre dípteros, himenópteros e ortópteros. B. bassiana infecta mais de 

300 espécies de artrópodes, incluindo pragas importantes tanto para agricultura como para 

pecuária (ALVES, 1998a). 
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A espécie B.bassiana (Figura 1B) caracteriza-se por apresentar conídios globosos ou 

subglobosos que variam de 2 a 3 µm de comprimento, hialinos e de formato esférico a ovóide 

(ALVES, 1998). Os conidióforos podem ser únicos ou agrupados irregularmente, de estrutura 

dilatada na base e fina na extremidade de onde saem os conídios (BARNETT, 1958). A colônia 

de B.bassiana apresenta uma morfologia de característica pulverulenta com coloração branca ou 

levemente corada, podendo produzir pigmentos creme no centro da colônia (Figura 1A) (VILAS 

BOAS; PACCOLA-MEIRELLES; LUNA-ALVES-LIMA, 1992).  

 

Figura 01: Colônia de Beauveria bassiana (A). Células conidiogênicas de Beauveria bassiana 

(B). 

 

 
              Fonte: (PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016; CAMPOS et al., 2004).  

 

B. bassiana possui alta patogenicidade e grande abrangência entomopatogênica. Esse 

fungo vem sendo estudado em todo o mundo como um micoinseticida (FERRON, 1978; 

BIDOCHKA et al., 1997), sendo já comercializado como pó solúvel de conídios para uso 

agrícola e doméstico (HASTUTI et al., 1999).  

 

 

A B 



REVISÃO DE LITERATURA 

 

8 

 

IMPORTÂNCIA DO CONTROLE BIOLÓGICO 

A ocorrência de altas populações de insetos-praga é um problema sério a ser 

equacionado, tanto pelos prejuízos econômicos que ocasionam ao produtor, quanto pelas 

limitadas informações sobre os métodos de controle. O uso de inseticida comumente utilizado 

tem ocasionado impactos na saúde e no meio ambiente (MACEDO; MACEDO, 2004).  

Esses produtos químicos proporcionam uma elevada produtividade, mas têm efeitos 

negativos sobre o solo, o clima, a vegetação, a água, os animais, o homem, e provocam a seleção 

de mutantes resistentes, resultantes da forte pressão seletiva. Além disso, seu tempo de 

degradação no ambiente é da ordem de décadas, o que provoca uma concentração elevada dessas 

substâncias na cadeia alimentar (FRANCESCHINI et al., 2001).  

O controle biológico realizado por intermédio de agentes microbianos mostra-se uma 

alternativa relevante e viável por não apresentar risco à saúde humana e contaminação ambiental 

(ALVES, 1998a). É uma técnica utilizada na agricultura para amenizar o uso de agrotóxicos 

(BUENO, 2000). Pode ser aplicado pela proteção ou manutenção do desenvolvimento de um 

antagonista natural ou através da introdução de um competidor, patógeno ou predador exógeno. 

A aplicação de um organismo exógeno em um meio ambiente a fim de controlar uma praga 

constitui-se no emprego do controle biológico clássico. Porém, é de fundamental importância 

controlar a adaptação e o sucesso deste agente exógeno no ambiente de aplicação, para que haja 

o controle da praga alvo de maneira harmoniosa e sem impactar outras espécies nativas 

(HOWARTH, 1996).   

Nesse âmbito, o controle biológico é uma possibilidade para o combate de pragas e 

patógenos e lucrativo em relação ao controle químico, especialmente quanto à poluição, à 
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toxicidade, ao custo, à especificidade, ao controle mais duradouro e ao desenvolvimento de 

resistência (ALVES, 1998; FRANCESCHINI et al., 2001). 

Entre os organismos utilizados como agentes no controle biológico de pragas, destacam-

se os fungos filamentosos, pois estes não necessitam ser ingeridos para que possam efetivar o 

controle do organismo alvo. Eles desenvolvem-se de forma ativa sobre o tegumento de seu 

hospedeiro (ALVES, 1998b). 

 Entre os primeiros fungos entomopatogênicos utilizados no controle microbiano de 

insetos-praga, destacam-se os gêneros: Aschersonia, Aspergillus, Beauveria, Entomophthora, 

Erynia, Hirsutella, Metarhizium, Nomuraea, Paecillomyces e Verticillium (SHAH; PELL, 2003).  

 Os fungos entomopatogênicos são responsáveis por cerca de 80 % das doenças causadas 

em insetos. Existindo cerca de 90 gêneros e mais de 700 espécies de fungos patogênicos de 

invertebrados já descritos. Apesar disso, a maioria dos trabalhos refere-se principalmente a duas 

espécies de fungos: B. bassiana e Metarhizium anisopliae (STUMER et al., 2003). 

Nos estados do Nordeste, B. bassiana vem sendo utilizado com sucesso no controle 

biológico da cigarrinha da cana-de-açúcar, Mahanarva posticata (Hemiptera: Cercopidae) 

(ALVES, 1998a). A ocorrência de altas populações de cigarrinhas é um problema sério a ser 

equacionado, tanto pelos enormes prejuízos econômicos que ocasiona, quanto pelas limitadas 

informações sobre os métodos de controle (MACEDO; MACEDO, 2004).  

Diversos autores têm relatado a eficácia da utilização de B. bassiana no controle de 

ácaros, principalmente dos gêneros Boophilus, Ripicephalus, Amblyoma, Ixodes, sarnas dos 

Gêneros Psortes e Varroa (BROOKS; WALL, 2001; DA COSTA et al., 2002; BENJAMIN et 

al., 2002; STURMER et al., 2004; VAREA et al., 2012). 
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 Com relação ao modo de ação, de forma vantajosa a outros entomopatôgenos, que 

adentram no hospedeiro por via oral, B. bassiana penetra no inseto via tegumento. O processo de 

infecção de B. bassiana em seus hospedeiros ocorre em fases sucessivas de germinação, 

diferenciação, penetração, colonização, reprodução e disseminação. A infecção inicia-se pela 

adesão e germinação de conídios do fungo sobre a superfície do artrópode, seguida de penetração 

da hifa através da cutícula. Na penetração estão envolvidos os fatores físicos (pressão da hifa que 

rompe áreas membranosas ou esclerosadas) e químicos, resultante da ação de enzimas 

extracelulares (esterases, proteases, lipases, e quitinases) que facilitam a penetração mecânica. 

Estas enzimas degradam a estrutura de polímeros da cutícula formada por fibrilas quitinosas 

embebidas em matriz composta de proteínas. Na germinação, o conídio diferencia-se em um 

tubo germinativo com uma dilatação na extremidade das hifas para a formação do apressório, 

uma estrutura especializada de penetração, estimulada pelo contato físico. Após a formação do 

apressório, ocorre o desenvolvimento de estruturas denominadas grampos de penetração, que 

mantém o contato com a cutícula. Após atravessar a cutícula, B. bassiana encontra um ambiente 

rico em nutrientes, disseminando-se rapidamente através da hemolinfa por todos os tecidos, 

produzindo toxinas como as dextruxinas e citocalasinas, que ocasionam paralisia e 

consequentemente, a morte do hospedeiro (KERSHAW et al., 1999).  

A doença causada no inseto é denominada muscardine branca. Os sintomas observados 

após a infecção do hospedeiro incluem inquietação, perda da sensibilidade, perda de coordenação 

dos movimentos e paralisia, ocasionando a morte. O ciclo total da doença é de 8 a 10 dias. Os 

insetos infectados tornam-se duros e recobertos por uma camada pulverulenta de conídios. Ao 

final da conidiogênese, a colônia possui uma coloração esbranquiçada com uma massa de 

conídios brancos (ALVES, 1998b). 
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O inseto morre devido o esgotamento dos nutrientes, se houverem condições favoráveis, 

o fungo surge exteriorizando suas estruturas hifais e forma uma massa branca na superfície do 

cadáver (LAZZARINI, 2005). 

 

CUPIM DO COQUEIRO 

Os cupins são insetos da Ordem Isoptera, com cerca de 2.800 espécies catalogadas no 

mundo (GALLO et al., 2002). O gênero Heterotermes pertence à Subfamília Heterotermitinae e 

apresenta 51 espécies, das quais cinco ocorrem no Brasil. As espécies do gênero Heterotermes 

são conhecidas como praga agrícola e urbana, que causa sérios prejuízos econômicos em 

espécies vegetais in vivo, madeiras e derivados celulósicos.  

Os cupins são considerados eussociais por apresentarem sobreposição de gerações dentro 

da mesma colônia com os mesmos descendentes ajudando nas tarefas coloniais. Também há 

ocorrência de membros que cooperam no cuidado com os mais jovens e divisão das tarefas 

reprodutivas com os indivíduos estéreis, trabalhando em benefício dos férteis (WILSON, 1971). 

 Heterotermes sp. possuem ninhos difusos no solo, em baixo de pedras ou vivem nos 

ninhos de outras espécies. Eles se alimentam de raízes, galhos, ramos, troncos de árvores e de 

material de plantas lenhosas em vários estágios de decomposição por fungos (MACEDO, 1995). 

Os cupins (Figura 2B) apresentam o corpo dividido em três regiões: cabeça, tórax e 

abdômen. Um pequeno cervix ou pescoço, que conecta o tórax à cabeça também está presente. O 

corpo, principalmente a cabeça, são dorsoventralmente achatados (KRISHNA; WEESNER, 

1969). A armadura bucal dos cupins é constituída por seis peças móveis localizadas na parte 

inferior da cabeça. Ela é do tipo mastigadora ou trituradora em alados e operários, sendo formada 
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pelo labro ou lábio superior, mandíbulas, maxilas, lábio ou lábio inferior, epifaringe e 

hipofaringe (COSTA-LEONARDO, 2002). 

Os cupins são encontrados em lugares expostos, cobrem o alimento e constroem túneis ou 

galerias (Figura 2A) feitos a partir de saliva, fezes e partículas de solo, as quais estão sempre 

ligadas a um ou mais sítios de alimentação acima do solo (COSTA-LEONARDO, 2002). 

 

           Figura 02: Cupinzeiro no tronco do coqueiro (A) Cupins no interior do ninho (B). 

 

 
Fonte:(PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016; http://www.doutorcupim.com/p/bait-

station.html2004). 

 

 

Os cupins são destacados por sua importância econômica como pragas de madeira e de 

outros materiais celulósicos. Além de causar considerável dano econômico em áreas urbanas e 

rurais, esses insetos também são importantes componentes da fauna de solo de regiões tropicais, 

exercendo papel essencial nos processos de decomposição e de ciclagem de nutrientes. Os cupins 

do gênero Heterotermes provocam dano às raízes, colo e caule, causando de perda do poder 

germinativo e prejudicando o desenvolvimento das plantas. Também atacam o cerne da planta, 

provocando perda de material lenhoso (KRISHNA; WEESNER, 1970). 

O principal dano causado pelos cupins é oriundo da sua habilidade em digerir celulose. 

Também são considerados como pragas agrícolas por alimentar-se de várias partes de plantas 

A B 
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cultivadas, incluindo cana-de-açúcar, eucalipto, amendoim, frutíferas e outras. Sua expansão é 

facilitada pelo transporte de madeira pelo homem de uma região para outra e pelas condições 

favoráveis encontradas em cidades. O controle de cupins é feito quase que exclusivamente com 

produtos químicos, que se baseia no princípio da transmissão de agentes químicos ou 

microbianos diretamente para insetos atraídos, visando atingir toda a colônia (ALMEIDA et al., 

1998). 

Em estudo que foi analisado o controle de cupins de Montículo com M. anisopliae e B. 

bassiana, foi relatado que o tratamento com o fungo M. anisopliae causou maior mortalidade dos 

cupinzeiros (100 % de eficiência) e os tratamentos com B.bassiana mostraram eficiência de 

85,71 % (GUIRADO et al., 2009). Em estudo sobre a patogenicidade de B. bassiana sobre 

cupins urbanos também foi avaliado sobre a patogenicidade e observou-se que após 72 horas o 

número de insetos contaminados atingiu 100 %, mostrando que a utilização de B. bassiana é uma 

alternativa eficiente no controle biológico desse inseto-praga (SILVA, 2012). 

 

SUBSTRATOS ALTERNATIVOS PARA CULTIVO DE FUNGOS 

Arroz (Oryza sativa) 

O arroz é um dos cereais mais produzidos e consumidos no mundo. É uma vantajosa 

fonte de energia, por sua alta concentração de amido, fornecendo também proteínas, vitaminas e 

minerais (WALTER et al., 2008). 

O arroz é o substrato (Figura 3) mais utilizado para a produção de conídios. Isto se deve, 

provavelmente, à combinação de fatores como balanço nutricional, custo, ampla disponibilidade 

mundial, características físicas como tamanho e forma do grão, propriedades de hidratação e 

integridade estrutural mesmo após a colonização pelo fungo (DALLA SANTA et al., 2005). 
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           Figura 03: Cultura do arroz (A). Grão do arroz (B). 

 

 
Fonte: (http://www.uagro.com.br; PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016). 

 

A produção do fungo no arroz pode ser feita em diferentes recipientes, conforme o 

objetivo e a escala de produção. Basicamente existem três processos de produção utilizando 

meios sólidos: produção em sacos de polipropileno, em garrafas de vidro e em bandejas (LEITE 

et al., 2003a). Para a produção de conídios em larga escala, para fins comerciais, têm sido 

utilizados grãos de arroz. O arroz é mergulhado em água aquecida, dentro de uma vasilha e pré-

cozido por 15 minutos até obter a consistência emborrachada. Em seguida, o arroz pré-cozido é 

colocado dentro de frascos, sacos ou bandejas e autoclavado por 30 minutos (ALMEIDA; 

BATISTA FILHO, 2006). Para produção de conídios no arroz uma suspensão de conídios é 

preparada e inoculada, seguido por homegeneização dos conídios por toda a massa de arroz, 

posteriormente o material é seco e ocorre a extração dos conídios secos, por meio de peneiras 

vibratórias (MASCARIN; QUINTELA, 2013).  

Devido o elevado preço do arroz, o custeio do substrato para o fungo tem acarretado 

despesas crescentes aos produtores de conídios. Estudos têm sido realizados desde a década de 

80 com o objetivo de avaliar substratos alternativos e mais baratos, incluindo substratos 

A B 
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agroindustriais (ALVES et al., 1997a), promovendo uma tendência para a regionalização da 

produção (ALVES et al., 1997b).  

Outros substratos têm sido utilizados como meio de cultura alternativo para produção de 

conídios em meios sólidos, tais como: arroz vermelho (AGOSTINETTO et al., 2001); resíduos 

de mandioca e fécula (CEREDA, 1996) e melaço (DALLA SANTA et al., 2005), dentre outros. 

Esses substratos têm representado uma alternativa viável e mais barata para a produção de 

fungos entomopatogênicos. Além disso, tais substratos são potenciais substratos para produção 

de enzimas de interesse biotecnológico, como α-amilases, celulases, quitinases.  

 

Algaroba (Prosopis juliflora (sw) d. C.) 

A algaroba foi introduzida no Brasil, principalmente no Nordeste, há mais de 50 anos. É 

uma leguminosa não oleagionosa, pertencente ao Gênero Prosopis, à Família Leguminosae e a 

Subfamília Mimosoideae. Constitui-se numa das raras espécies capazes de possibilitar aos 

animais e ao próprio homem uma convivência harmoniosa com o fenômeno adverso e periódico 

das secas (LIMA et al., 1983). 

A algaroba apresenta ótima capacidade de adaptação em diversas localidades. Foi 

implantada no Nordeste na década de 1940, como uma alternativa para aumentar a 

disponibilidade de recursos naturais das áreas semiáridas, principalmente para alimentar animais 

e também para ser uma alternativa de reflorestamento em áreas desmatadas do bioma caatinga. A 

algaroba foi escolhida para essa missão, pois apresenta resistência a períodos longos de estiagem 

(SILVA, 1989). 

Essa espécie é utilizada para a produção de madeira, de carvão vegetal, de álcool, de 

melaço e na alimentação animal e humana. Sendo considerada uma espécie de alto valor 
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econômico e social. No Nordeste brasileiro, essa xerófita aparece, atualmente, como uma 

possível fonte de alimento funcional para o homem (LIMA et al., 1983; SILVA et al., 1990). 

Algaroba pode ser considerada uma árvore de múltiplos usos, especialmente em regiões mais 

secas. Essa característica permite que a espécie seja utilizada para diversos fins 

socioeconômicos, desde que a população rural realize o aproveitamento adequado dos seus 

recursos (RIBASKI et al., 2009). 

A algaroba apresenta arbustos de tamanho médio ou árvores de grande porte (Figura 

4A), que podem atingir até 20 metros de altura, com tronco de mais de um metro de diâmetro 

(SILVA, 2003). Esta planta produz grande quantidade de vagens de alto valor alimentício 

apresentando excelente palatabilidade e boa digestibilidade, com composição química variável, 

que está na dependência do local onde é produzida. As espécies do Gênero Prosopis apresentam 

grande resistência à seca, e por ser uma leguminosa possui alta capacidade de fixar nitrogênio ao 

solo e repassar ao ecossistema associado a essa cultura (MENDES, 1982). 

 

Figura 04: Cultura da algaroba (A). Vagem (B). Vagem da algaroba processada para cultivo de 

Beauveria bassiana (C). 

 

 
Fonte: (http://www.focadoemvoce.com/noticias/algarobeira; http://riocon.com.br; PAIVA-

GUIMARÃES A. G. L. 2016). 

 

A B C 

http://www.focadoemvoce.com/noticias/algarobeira
http://riocon.com.br/
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O fruto da algaroba é um legume com elevados teores de proteínas e carboidratos (Figura 

4B). Variam em tamanho, cor e características químicas. Seu valor nutritivo se concentra nas 

vargens (Figura 4C) apresentando rica fonte de carboidratos e proteínas, com valor energético 

bruto comparável ao milho (CRUZ, 2015). Apresenta em sua composição química de 25-28 % 

de glicose, 11-17 % de amido, 7-11 % de proteínas, 14-20 % de ácidos orgânicos, pectinas e 

demais substâncias (SILVA, 2001). 

 

Bagaço da Cana-de-açúcar (Saccharum spp.) 

A cana-de-açúcar é uma planta semi-perene, de clima tropical e subtropical e pertence à 

Família Poaceae (VIDAL; TREZZI, 2011). É uma planta de suma importância para a economia 

brasileira, tornando-se grande geradora de empregos e de energia via industrialização para 

produção de açúcar e álcool (MANZANO, 2000).  

 É considerada uma das principais culturas produzidas no Brasil (Figura 5A). Para cada 

tonelada de cana-de-açúcar processada, estima-se que são gerados cerca de 250 kg de bagaço. 

Este montante aponta o bagaço da cana-de-açúcar como o resíduo agroindustrial, de natureza 

lignocelulósica, mais abundante no Brasil (LORENCINI, 2013). 

O bagaço de cana-de-açúcar é (Figura 5B) obtido após a moagem nas usinas que 

produzem açúcar e álcool (PANDEY et al., 2000; MARTIN et al., 2002). 
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                   Figura 05: Cultura da cana-de-açúcar (A). Bagaço da cana-de-açúcar (B). 

 
Fonte: (www.sifaeg.com.br; PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016). 

 

 

É constituído basicamente de material lignocelulósico, tendo como componentes 

principais celulose, fibras e ligninas. Apresenta em sua constituição açúcares, principalmente na 

forma de sacarose e fibras, que são os principais componentes da cana-de-açúcar (PEREIRA et 

al., 2001). O bagaço é composto de aproximandamente 50 % de celulose, 25 % de hemicelulose 

e 25 % de lignina (PANDEY et al., 2000).  

Um dos papeis biológicos desenvolvidos por micro-organismos é a degradação de 

matéria orgânica, por meio das quais devolvem micro e macro nutrientes para o ecossistema 

(SANTOS, 2010). Nos últimos anos, há um grande interesse na utilização desses resíduos 

agroindustriais. Vários bioprocessos têm sido desenvolvidos utilizando estes materiais como 

substratos para a produção de diversas moléculas com alto valor agregado, tais como conídios 

conhecidos como propágulos fúngicos, enzimas e metabólitos secundários biologicamente ativos 

(SANCHÉS, 2009). 

 

Resíduo de cervejaria – Malte 

O resíduo úmido da produção de cerveja, também chamado de farelo ou bagaço de 

cevada (Figura 6), pode ser descrito com uma massa resultante da aglutinação da casca com 

A B 

http://www.sifaeg.com.br/
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resíduos do processo de mosturação. Ele apresenta concentrações significativas de proteína e 

carboidratos mais elevada do que as encontradas em seus cereais de origem como a cevada, o 

trigo, o centeio, o milho, o arroz, entre tantos outros (CLARK, 1987).  

                                               Figura 06: Resíduo de malte. 

 

 (Foto: PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016) 

 

A constituição do resíduo úmido de cervejaria pode ser representada por 10 % de 

gorduras, 22 % de proteínas, 35 % de hemicelulose, 20 % de celulose, 10 % de lignina e 3 % de 

cinza. Porém, essa composição química pode variar de acordo com as condições de malteação e 

mosturação (HUIGE, 1994; REINOLD, 1997).  

O resíduo ou bagaço de malte obtido durante o processo de mosturação é resultado da 

moagem, maceração, filtração e fervura do malte com adição do lúpulo (CLARK,1987). Os altos 

índices de proteínas e açúcares resultantes das reações de hidrólise do conteúdo amiláceo do 

cereal são os maiores atrativos neste resíduo (CABRAL FILHO, 1999). 
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Fibras e Sementes de Acerola (Malpighia glabra L.) 

A acerola ou cereja-das-Antilhas é uma fruta vermelha originária da América Central 

(Figura 7A) (MARINO NETTO, 1986). Pertence à Família Malpighiaceae, Gênero Malpighia 

(OLIVEIRA et al., 2003), amplamente cultivada nas regiões Nordeste e Sudeste do Brasil.  

Figura 07: Cultura da acerola (A). Fibra de acerola – descarte industrial (B). Semente de acerola 

– descarte industrial (C). 

 

 
Fonte: (www.jardimexotico.com.br; PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016). 

 

Dentre os constituintes químicos presentes na acerola, destacamos a presença de 

carboidratos, lipídios, proteínas e grande quantidade de fibras. A grande utilização desse fruto na 

indústria de polpas de sucos vem gerando o descarte inadequado dos resíduos (cascas e 

sementes). Durante o processamento de acerola para produção de suco ou de polpa congelada, a 

prensagem das frutas produz um resíduo altamente fibroso (Figura 7B e 7C), ainda de coloração 

vermelha bastante intensa (MOREIRA, 2007). Este resíduo é muitas vezes descartado, gerando 

um enorme volume de lixo orgânico durante a safra de acerola. Uma maior quantidade do 

mesmo, no meio ambiente, gera uma poluição que poderia ser minimizada com a sua utilização 

para o desenvolvimento de fungos entomopatogênicos e produção enzimas através da 

fermentação em estado sólido (MARINO NETTO, 1986). 

A B
b 

C 

http://www.jardimexotico.com.br/
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Nos últimos anos, tem se dado uma atenção especial para minimizar ou reaproveitar 

resíduos sólidos gerados nos diferentes processos industriais. Os resíduos originários da indústria 

de alimentos envolvem quantidades significativas de casca, caroço e outros. Esses resíduos, além 

de fonte de matéria orgânica, servem como fonte de carbono, energia e proteínas, passíveis de 

recuperação e aproveitamento. Além disso, sua utilização permite a diminuição do volume de 

resíduos descartado no ambiente gerando assim produtos com relevantes aplicações na indústria 

e biotecnologia (ROBERTO et al., 1996; WANDERLEY et al., 2011). 

 

 ENZIMAS HIDROLÍTICAS PRODUZIDAS POR FUNGOS 

 

Enzimas Proteolíticas  

As proteases são enzimas com função de hidrolisar ligações peptídicas de moléculas 

proteicas e peptídeos. Formam um grupo único de enzimas que ocupam uma posição central com 

aplicações em vários campos da indústria (KUMAR; TAKAGI, 1999). As enzimas proteolíticas 

constituem um dos mais importantes grupos de enzimas produzidas comercialmente (UYAR; 

BAYSAL, 2004). São pertencentes ao grupo das hidrolases que tem em comum o envolvimento 

da água na formação do produto. As proteases catalisam a reação de hidrólise das ligações 

peptídicas das proteínas, ocorrendo à transferência de componentes do substrato para a água 

(WHITAKER, 1994). 

Segundo Enzyme Commision (EC) as proteases são classificadas no grupo 3 (hidrolases) 

e sub-grupo 4 (hidrolisam ligações peptídicas), família EC 3.4. Tais enzimas podem ser divididas 

em dois grupos principais, dependendo da posição da ligação peptídica clivada.  
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As exopeptidases caracterizam-se por hidrolisarem ligações peptídicas a partir das 

extremidades aminoterminal e carboxiterminal do substrato. Já as endopeptidases atuam na 

clivagem interna da cadeia polipeptídica. As endopeptidases se classificam de acordo com o 

aminoácido presente no seu sítio ativo e podem ser subdivididas em serina (EC 3. 4. 21), cisteína 

(EC 3. 4. 22), aspártico (EC 3. 4. 23) e metalo-protease (EC 3. 4. 24) (NC-IUBMB, 2011; 

HSIAO et al., 2014). 

Devido à sua ampla aplicabilidade e ao seu alto custo de obtenção, tem-se buscado meios 

alternativos de produção. Utilizando para esse fim, meios de cultura de baixo custo, levando em 

consideração que aproximadamente 30 a 40 % dos custos envolvidos na sua produção estão 

relacionados ao meio de cultura utilizado para o crescimento do micro-organismo. Portanto sua 

otimização é de grande importância para a definição de alternativas de produção 

economicamente viáveis (SHIKHA; DARMWAL, 2007; MUKHERJEE et al., 2008). 

Nos últimos anos, uma diversidade de subprodutos da indústria agrícola ou resíduos 

agroindustriais têm sido estudados com a finalidade de formular substratos para produção de 

protease que proporcionam grande potencial de reuso devido à sua composição e características 

(LADEIRA, 2010). 

 

 

Enzimas Amilolíticas 

O amido (Figura 8) é um carboidrato solúvel, produzido em grande quantidade nas 

folhas dos vegetais, como forma de armazenar temporariamente os produtos da fotossíntese 

(MELLO JR., 1991). É o segundo polímero mais abundante encontrado na natureza, 

apresentando em sua composição dois compostos de elevado peso molecular que compõem sua 
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estrutura, a amilose e a amilopectina, aparecendo na proporção média de 25 % e 75 %, 

respectivamente (AGUERO, 1998). São constituídos por moléculas de glicose unidas por 

ligações α - 1,4 e α -1,6 (MYERS et al., 2000). 

 

                                                Figura 08: Estrutura química do amido. 

 

 

 (http://reocities.com/CapeCanaveral/launchpad/9071/amido14) 

 

 

A amilose é uma molécula formada por cadeias lineares compostas por unidades de 

glicose ligadas uniformemente por ligações glicosídicas α-1,4, que conferem forma helicoidal a 

molécula. Tal como a amilose, a amilopectina é constituída por unidades de glicose unidas por 

ligações α-1,4, diferindo desta por apresentar ligações α-1,6 que constituem pontos de 

ramificação. Devido a essas diferenças estruturais, a amilose é mais hidrossolúvel que a 

amilopectina, e essa característica pode ser usada para separar esses dois componentes. A mesma 

característica constitui um fator importante para explicar a atuação das enzimas sobre o amido e 

a sua aplicação em processos industriais (DZIEDZIC; KEARSLEY, 1984; SCHENCK; 

HEBEDA, 1992). 

http://reocities.com/CapeCanaveral/launchpad/9071/amido14
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           As amilases têm a função de hidrolisar moléculas de amido liberando diversos produtos, 

como dextrinas, ciclodextrinas, maltose e progressivamente pequenos polímeros compostos de 

unidades de glicose. Podem ser divididas em quatro grupos:  α-amilases, que rompem as 

ligações no interior do substrato (endoamilases) liberando dextrinas lineares e ramificadas; 

isoamilases, que atuam nas ramificações do amido (desramificantes);  β-amilases, que 

hidrolisam unidades das extremidades não-redutoras do substrato (exoamilases) tendo como 

principal produto maltose;  glucoamilases (amiloglucosidases)  também atuam nas extremidades 

não-redutoras da molécula de amido, liberando unidades de glicose (SPIER, 2005). 

           As amilases são originárias de várias fontes, incluindo plantas, animais e micro-

organismos. Dentre os micro-organismos destacamos os fungos filamentosos como potenciais 

produtores de amilases (PANDEY et al., 2000). 

 B. bassiana produz exoenzimas que estão envolvidas no processo de penetração do 

tegumento do hospedeiro. Em decorrência desta produção enzimática inerente ao processo de 

infecção do fungo em relação ao inseto-praga, ao expor o fungo a substratos não convencionais, 

estimula e promove a produção de enzimas de interesse industrial (BIDOCHKA; 

KACHATOURIANS, 1990; VALADARES-INGLIS; AZEVEDO, 1997). Dentre essas enzimas, 

destaca-se a amilase que pode ser produzida por vários tipos diferentes de culturas microbianas. 

O Aspergillus niger, por exemplo, tem a capacidade de produzir diferentes tipos de enzimas, 

dependendo da indução e do substrato (SANTANA, 2012). 

 

        Enzimas Celulolíticas 

          A celulose tem função estritamente estrutural e é o principal componente da parede 

primária das plantas, sendo o biopolímero mais abundante do mundo (BAYER; LAMED, 1993; 
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MANSFIELS; MEDER, 2003).  

A celulose (Figura 9) é um homopolissacarídeo linear formado por microfibrilas que são 

estruturas rígidas, as quais contribuem para a resistência estrutural da parede celular, estando 

firmemente empacotadas em cadeias de D-glicose, unidas por ligações glicosídicas do tipo β-1,4 

(KIMURA et al., 1999). Cada microfibrila pode ser constituída por 36-1200 cadeias de celulose 

que são mantidas por ligações de hidrogênio e forças de Van der Waals, compondo uma 

estrutura cristalina e ordenada. A unidade repetitiva da base da celulose é a celobiose, um 

dissacarídeo de glicose (SHARMA et al., 2016). 

 

              Figura 09: Estrutura química da celulose 

 

Fonte: (FRANCHETTI; MARCONATO 2006). 

 

          As enzimas celulolíticas têm a função de catalisar a hidrólise da celulose e são produzidas 

por vários micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e protozoários (VIJAYARAGHAVAN 

et al., 2016). 

         São constituídas por um complexo enzimático onde a hidrólise total da celulose ocorre 
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somente a partir de três componentes que atuam sinergicamente. Esse grupo de enzimas está 

dividido de acordo com seu mecanismo de ação.  As celulases podem ser agrupadas em três 

classes principais, endoglucanases, exoglucanases e β-glicosidases. As endoglucanases iniciam a 

hidrólise, clivando o polímero de celulose nas regiões internas da estrutura amorfa e liberando 

oligossacarídeos. Já as exoglucanases, rompem a celulose e celo-oligossacarídeos maiores 

liberando celobiose. O terceiro grupo é a β-glicosidase que cliva a celobiose em duas moléculas 

de glicose (MAEDA et al., 2013). 

 

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ENZIMAS DE INTERESSE INDUSTRIAL  

Fermentação Estado Sólido - (FES) 

Existe uma perspectiva para utilização de processos fermentativos em estado sólido na 

produção de enzimas de interesse industrial. Este processo é caracterizado pelo crescimento de 

micro-organismos em substratos sólidos e porosos, na ausência de água livre entre as partículas 

da matriz sólida, onde micro-organismo pode crescer entre os fragmentos ou sobre a superfície 

do substrato, consumindo-o e secretando metabólitos, dentre eles as enzimas (RAHARDJO et al., 

2005; MITCHELL et al., 2006a). 

A FES usando substratos facilmente disponíveis e de baixo custo vem sendo empregada, 

predominantemente, em países orientais, para a obtenção de produtos de importância comercial 

(GUTIERREZ-ROJAS; TORRES, 1992). São utilizadas várias fontes de carbono na formulação 

do meio de fermentação, entre elas podemos destacar o farelo de arroz, farelo de trigo, farelo de 

cevada, bagaço de cana-de-açúcar, polpa de frutas, resíduos de tubérculos, cascas de sementes, 

arroz vermelho, resíduo de cervejaria, entre outros (CORDOVA et al., 1998; SILVA et al., 2000; 
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ALONSO, 2001; ÖGEL et al., 2001; ELLAIAH et al., 2004; DOGARIS et al., 2009; SENE et 

al., 2010). 

É uma técnica vantajosa, pois além de simular o habitat natural de micro-organismos 

(principalmente fungos filamentosos), apresenta maior produtividade, menor susceptibilidade à 

inibição e maior estabilidade das enzimas (RODRIGUES-ZÚNIGA et al., 2011). Sendo assim, 

uma forma muito útil como estratégia de cultivo, permitindo a penetração das hifas nos poros 

entre as partículas dos substratos, auxiliando as trocas gasosas entre as células, para manutenção 

metabólica (HOLKER; LENZ, 2005). Apresenta como vantagens também o baixo custo das 

matérias-prima empregadas no meio de cultivo, a simplicidade do meio de fermentação utilizado, 

a menor probabilidade de contaminação do meio pela menor quantidade de água livre presente e 

a possibilidade de obtenção da enzima extracelular mais concentrada (ALONSO, 2001; 

MARTINS, 2001).  

Apesar da FES proporcionar vários benefícios, algumas limitações são observadas, como 

a dificuldade no controle dos parâmetros como aeração, pH, temperatura, umidade e a 

homogeneidade do meio são questões que dificultam a produção de substâncias de interesse em 

grande escala (MARTINS, 2001; COUTO; SANROMÁN, 2006).  

 

EFEITO DA TEMPERATURA NA ATIVIDADE ENZIMÁTICA  

Um dos principais fatores que afetam e interferem no desenvolvimento do micro-

organismo é a temperatura (MADIGAN et al., 2004). Sendo o fator que mais influencia a função 

das biomoléculas e a manutenção das estruturas biológicas (GOMES et al., 2007).  
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Existem algumas espécies de fungos termofilicos, que têm afinidade por temperaturas 

elevadas, apresentando temperaturas ótimas de crescimento entre 40° e 50° C e hipertermofílicos 

com temperatura ótima de crescimento em torno de 80° C (MADIGAN et al., 2004). Estes 

fungos produzem enzimas que são estáveis a temperaturas mais elevadas. Esta termolabilidade 

está relacionada às adaptações da membrana citoplasmática, das proteínas e do DNA a 

temperaturas elevadas (GOMES et al., 2007).  

O interesse científico pelos micro-organismos termofílicos tem ganhado amplitude, pois 

apresentam uma grande potencialidade, como a produção de enzimas termoestáveis. As enzimas 

termoestáveis, de maneira geral, apresentam vantagens para a aplicação na indústria e na 

biotecnologia (PALMA-FERNANDEZ et al., 2002). Pois, possuem a capacidade de permanecer 

com sua estrutura íntegra em temperaturas acima de 55° C. Geralmente apresentam maior 

atividade específica e maior estabilidade. Finalmente, essas enzimas podem ser armazenadas em 

temperatura ambiente sem perda de atividade (YEOMAN et al., 2010). 

 

IMPORTÂNCIA E APLICAÇÃO DAS ENZIMAS NA INDÚSTRIA 

As enzimas podem ser utilizadas em muitos processos biotecnológicos. No mercado 

industrial, estão distribuídas em diferentes áreas ligadas a ciência e a tecnologia 

(ORLANDELLI, 2012). 

Vários processos industriais que envolvem reações químicas necessitam da utilização de 

enzimas para atuarem como catalisadores. As enzimas são moléculas capazes de acelerar os 

processos químicos com grandes vantagens frente aos catalisadores químicos, principalmente por 

serem ecologicamente mais viáveis. Observamos notavelmente que mais processos industriais 
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utilizam enzimas como catalisadores, dentre as quais se destacam as áreas de alimentos, saúde 

humana e animal e bens como papel e indústria têxtil (MONTEIRO; SILVA, 2009). 

A produção de enzimas de interesse biotecnológico vem ocorrendo a partir de processos 

tradicionais podendo ser extraídos de tecidos animais, vegetais e de micro-organismos. 

Entretanto, as de origem microbiana são mais utilizadas por possibilitar o emprego de substratos 

de baixo custo em seu processo de produção. Após a escolha do micro-organismo, inicia-se o 

processo de fermentação para a produção das enzimas, o controle de parâmetros como pH e 

temperatura são essenciais para otimização do processo (MONTEIRO; SILVA, 2009; 

ORLANDELLI, 2012). 

Dentre as enzimas produzidas por micro-organismo, destacam-se as proteases, amilases e 

celulases. As proteases ocupam o primeiro lugar, dentre as já citadas, no mercado  

mundial de enzimas microbianas aplicadas industrialmente, seguidas das amilases 

(MICHELIN, 2005; ORLANDELLI, 2012). 

As proteases microbianas são amplamente utilizadas no processamento de couros, para 

remoção dos pêlos (ABRAHÃO NETO, 2001; ANDREAUS; CAVACO-PAULO, 2008). 

Também são utilizadas no processamento de alimentos, bebidas, formulação de detergentes, 

amaciamento de carnes, formulação de medicamentos, indústria têxtil, enriquecimento proteico 

de rações para animal (HAKI; RAKSHIT, 2003; REDDY et al., 2008), produção de laticínios 

(ORLANDELLI, 2012), entre outras aplicações. 

As enzimas amilolíticas também apresentam papel de grande importância na indústria e 

biotecnologia, atuando nas áreas de alimentos como a sacarificação do amido (produção de 

xaropes), nas indústrias de bebidas fermentadas e também nos setores têxtil e de papeis, indústria 
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química e farmacêutica, e por fim, na pecuária atuando na melhor digestibilidade da ração animal 

(PANDEY et al., 2000; BARATTO et al., 2011).  

 As celulases são utilizadas como aditivo no preparo de enzimas digestivas, na 

formulação de detergentes, no clareamento e amaciamento de fibras têxteis, no tratamento de 

águas residuais, na indústria de alimentos para aumentar o rendimento da extração de amido e 

óleos vegetais e como aditivos de ração animal tendo uma ampla variedade de aplicações 

industriais (BHAT, 1997). Também são aplicadas como aditivos alimentares, promovem a 

hidrólise de biomassa lignocelulósica, tratamento de resíduos (YEOMAN et al., 2010), na 

indústria de papel e celulose, têxtil, alimentos e bebidas, indústria de detergentes e ração animal.  

Essas enzimas são relativamente caras e uma significativa redução do custo seria importante para 

seu uso comercial (ZHANG, 2006). 

 Observa-se a variedade de aplicações e a importância das enzimas na indústria, todavia, o 

custo com a matéria-prima para a produção enzimática é um dos componentes mais importantes 

no processo industrial (BON et al., 2008). Cerca de 30 a 40 % do custo da produção de enzimas 

corresponde a fonte de carbono, ou seja, o substrato utilizado para o crescimento do micro-

organismo (JOO; CHANG, 2005). Sendo assim, esta é uma das razões para o crescente interesse 

no aproveitamento de resíduos agroindustriais (VILLAS-BÔAS; ESPOSITO, 2000). Os resíduos 

agroindustriais são oriundos de diversas áreas como as usinas sucroalcooleiras, indústrias do 

processamento de carnes, laticínios, grãos, frutas e hortaliças (DANTAS; AQUINO, 2010). 

Vários autores destacam a utilização de resíduos da agroindústria, visando obtenção de produtos 

de interesse comercial como as enzimas, com resultados satisfatórios barateando os custos de 

produção (AZEREDO et al., 2006; CARVALHO et al., 2008; SOUZA, 2012). 
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Resumo 

 

Beauveria bassiana (Bals.) Vuillemin é um fungo promissor no controle biológico de insetos-

praga. As crescentes despesas na produção de conídios levantam a necessidade de averiguar a 

eficiência de alguns substratos com propriedades nutricionais, baixo custo e fácil obtenção. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi analisar o potencial de utilização de diferentes 

substratos brutos à base de arroz, fibra da algaroba, resíduos de malte, sementes e fibras de 

acerola e bagaço da cana-de-açúcar para a conidiogênese. A produção e viabilidade dos conídios 

foram realizadas em erlernmeyer de 250 mL contendo 30 g de cada substrato, 0,3 µL da 

suspensão de conídios (1 x 10
6
 conídios/mL). Após 10 dias de incubação (umidade de 70 ± 10 % 

e temperatura (T = 29 ± 1° C), os substratos arroz polido (2,00 x 10
6
 conídios/g de substrato), 

malte A (1,22 x 10
6
 conídios/g), malte B (1,75 x 10

6
 conídios/g) e fibra de algaroba (2,36 x 10

6
 

conídios/g), apresentaram maior produção de conídios. A viabilidade dos conídios produzidos 

nesses substratos apresentou porcentagem de germinação em torno de 99 %. A patogenicidade 

dos conídios de B. bassiana produzidos nos diferentes substratos foi avaliada no cupim do 

coqueiro A taxa de mortalidade após infecção com os conídios produzidos superaram 80 % de 

mortalidade com exceção do grupo controle. Os substratos brutos utilizados para crescimento da 

B. bassiana podem fornecer uma redução de aproximadamente 50 % nos custos de produção de 

fungos entomopatogênicos. 

 

 

Palavras chave: Controle biológico, substratos naturais, fungo filamentoso. 
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Introdução 

O controle de pragas em sua maioria tem sido realizado por meio de agrotóxicos, gerando 

problemas de intoxicação humana e da fauna silvestre, resíduos nos alimentos, na água e no solo, 

aparecimento de novas pragas e de populações resistentes a esses produtos (ALVES et al., 

2008b).  

Em busca de técnicas e soluções ecologicamente corretas, devido em grande parte à 

conscientização em relação ao mau uso de agrotóxicos, o controle biológico de pragas por 

intermédio de agentes microbianos é considerado muito promissor e dentre os agentes de 

controle microbiano de pragas de importância econômica destacam-se os fungos, devido à 

abundância de gêneros e espécies (ZIMMERMANN, 1982; ALVES, 1986b e 1992).  

Dentre os fungos entomopatogênicos, Beauveria bassiana se destaca como um 

importante agente no controle biológico de pragas. É comumente encontrado parasitando insetos 

e possui especificidade em mais de 200 espécies de insetos-praga (ALVES, 1998). As estruturas 

produzidas e comercializadas das diferentes espécies de fungos entomopatogênicos são os 

conídios e o meio padrão utilizado é arroz branco, devido a sua capacidade de conservar a 

umidade e ser rico em carboidratos (ALVES, 1998). 

Porém dependendo do objetivo, da escala de produção sobre meio de cultura sólido e do 

tempo de conservação até a utilização dos mesmos, torna-se caro e inviável. Um dos principais 

fatores para o sucesso do controle biológico utilizando a B. bassiana é a produção de grande 

quantidade de conídios por um preço competitivo. Assim, o processo de produção deve ser 

barato e ao mesmo tempo produzir conídios viáveis e virulentos (ROBL et al., 2009). 

Visando à redução de custos e obtenção de grandes quantidades de propágulos viáveis, 

substratos naturais, tais como painço, quirela de milho, trigo em grão (EL DAMIR, 2006), 
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farinha de tapioca, batata doce, extratos de abóbora e mamão (IBRAHIM; LOW, 1993), mistura 

de farelo e casca de arroz, cevada (DORTA et al., 1990; NELSON et al., 1996), entre outros, 

vêm sendo utilizados, apresentando resultados promissores para produção de B. bassiana. Tendo 

em vista esses aspectos, os estudos básicos de avaliação e seleção de novos substratos como fibra 

da algaroba, resíduo de malte, acerola (sementes e fibras) e bagaço da cana-de-açúcar, além de 

propriedades nutricionais importantes para o crescimento do fungo, possuem grande 

disponibilidade e baixo custo. 

A utilização de susbtratos brutos não convencionais sem a adição de suplemento 

nutricional para o crescimento fúngico trará novas perspectivas para o estudo da produção de 

B.bassiana, promovendo avanços em direção aos estudos do controle biológico de pragas, 

avaliação do crescimento, viabilidade dos conídios e patogenicidade. Neste contexto, o presente 

trabalho tem como objetivo analisar o potencial de utilização de diferentes substratos para 

conidiogênese a partir do fungo entomopatogênico B. bassiana.   
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Material e Métodos  
 

Linhagem fúngica: foi utilizada uma linhagem de B. bassiana cedida pela Micoteca URM da 

Universidade Federal de Pernambuco-UFPE (Tabela 1). 

Tabela 01: Origem da linhagem de Beauveria bassiana 

                                  Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin 

Nº. do acesso                                                    •URM  2915 

Substrato                                                        Nezara viridula            

Origem geográfica                                       *CENARGEM/PR                  

Ano de registro                                                           1987 

•URM - University Recife Mycologia; *CENARGEM - Centro Nacional Agropecuário de Recursos Genéticos. 

 

Origem dos insetos: Os cupins (Heterotermes sp.) foram coletados do cultivo de coco, no 

munícipio de Alhandra/PB.  

Origens dos substratos: foram utilizados cinco substratos especificados na Tabela 2. 

Tabela 02: Origens dos substratos 

Substrato Origem 

Arroz polido (substrato padrão) Produto comercializado 

Resíduos de malte A e B  

Laboratório de Química Orgânica Aplicada  CBiotec - 

UFPB (João Pessoa - PB) 

Bagaço da cana-de-açúcar Barraca de caldo-de-cana (João Pessoa - PB) 

Acerola - fibras e sementes Indústria Polpas de Frutas Ideal (João Pessoa - PB) 

Algaroba – fibras Cidade Japi/RN (Região do Semiárido) 

   

Dentre os substratos citados na Tabela 02, destacam-se os resíduos de malte cervejeiro e 

a fibra de algaroba, pelo ineditismo da utilização desses substratos na produção de conídios. Os 

resíduos de malte cervejeiro foram coletados ao final da etapa de clarificação e lavagem do 

mosto do processo artesanal da produção cervejeira. O malte B foi coletado quando o mosto 

originário da etapa de lavagem atingiu a densidade específica de 1,010, enquanto que o malte A 

foi coletado quando a densidade específica do mosto alcançou 1,005. A densidade do mosto 
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reflete a concentração de sólidos solúveis nele contido, principalmente de açúcares 

(fermentescíveis e dextrinas). Já para o substrato algaroba, utilizou-se as suas fibras após um 

processo de prensagem das vagens. A vagem de algaroba foi prensada em prensa hidráulica 

manual a uma pressão de 50kgf/cm
2
, conforme metodologia de Silva et al. (2009). O resíduo 

fibroso resultante da prensagem dessas vagens (fibra da algaroba) foi utilizado como substrato no 

processo de fermentação em estado sólido. 

Prensagem da algaroba: as vagens de algaroba foram devidamente selecionadas, descartando 

as atacadas por fungos e insetos. Pesadas em uma balança eletrônica (Gural - modelo Esse - 15), 

carga máxima de 15 kg e mínima de 0,005 Kg. Em seguida, foram sanitizadas imergindo-as em 

uma solução de hipoclorito de sódio a 3 % durante 5 minutos, a remoção dos resíduos 

sanitizantes foi promovida pelo enxágue em água corrente. Após esse procedimento, foram 

hidratadas em água destilada aquecida a 65 ± 2° C, na proporção de 1:1 m/v (1 kg de vagem para 

1 L de água) durante 3 horas. Ao final desse processo, as vagens hidratadas foram submetidas à 

prensagem em prensa hidráulica manual a uma pressão de 50 Kgf/cm
2
 (SILVA et al., 2003).  

Meio de manutenção da linhagem fúngica: ágar-Sabouraud-dextrose: 10 g de peptona de 

carne, 40 g dextrose, 15 g de ágar e 1000 mL de água destilada. pH 5,6. As amostras foram 

repicadas em tubos de ensaio contendo meio ágar-Sabouraud-dextrose, onde a cultura foi 

mantida à temperatura ambiente durante 15 dias e em seguida, sob refrigeração à 4º C. 

Produção de conídios: o fungo foi inoculado em meio de cultura para conidiogênese 

(esporulação) (Meio Completo - MC) (ALVES, 1998a). Em seguida, as placas foram incubadas a 

25º C e fotofase de 12 horas, por um período de 7 a 10 dias para crescimento e conidiogênese do 

fungo. Após esse período, os conídios foram coletados, raspando-se a superfície do meio de 

cultura e transferidos para tubos de ensaio fechados com filme PVC e armazenados sob 
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refrigeração a 4º C por um período não superior a 10 dias. Para o preparo da suspensão, foram 

adicionados aos conídios água destilada + “tween” 80 a 0,01 %. Em seguida, foi estimada a 

concentração dos conídios em câmaras de Neubauer e as suspensões foram padronizadas em 1 x 

10
6
 conídios/mL.    

Teste preliminar para ajustar a umidade dos meios de cultura para 70 %: o teste foi 

realizado para medir o volume de água destilada em 30 g de cada substrato, contidos em 

erlenmeyer de 250 mL. Os erlenmeyers foram autoclavados e, após resfriamento, foram feitas as 

pesagens. Em seguida, os erlenmeyers foram levados à estufa (80º C) para secagem dos materiais 

até o peso constante. Posteriormente, foi realizada uma nova pesagem e, após a subtração da 

massa seca, foi calculado o volume de água adicionado a cada substrato de forma a resultar numa 

umidade em torno de 70 % após a autoclavagem. O volume de líquido adicionado ao meio foi 

baseado na equação especificada abaixo: 

 

Sabendo que: 

ms = massa de substrato 

x1 = umidade inicial do substrato 

x2 = umidade desejada 

 

Avaliação da produção de Beauveria bassiana em diferentes substratos: foram utilizados 

cinco diferentes substratos ricos em carboidratos (Tabela 2). O experimento foi realizado em 

erlernmeyer de 250 mL, contendo 30 g do substrato com umidade em torno de 70 %. Foram 

preparados três frascos para cada substrato. Foram inoculados 1x10
6
 conídios/mL e em seguida 
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os frascos foram incubados (T= 29 ± 1° C) e analisados durante 10 dias. Após esse período, foi 

adicionado 0,9 de água destilada + “tween” 80 a 0,01 % para se obter uma diluição final de 1:10 

e coletado uma alíquota de 0,1 mL para realização da contagem dos conídios em câmara de 

Neubauer ao microscópio óptico (SENE et al., 2010). 

Avaliação da viabilidade dos conídios: Amostras dos conídios produzidos nos diferentes meios 

foram tomadas e submetidas a diluições seriadas, até se obter uma concentração de 1 × 10
6
 

conídios/mL. Desta suspensão, inoculou-se, em triplicata, 100 mL em placas de Petri contendo 

meio BDA (Batata-Ágar-Dextrose), que em seguida foram incubadas por 18 horas (T = 29 ± 1° 

C). Após esse período, foram realizadas as contagens em cada placa, de 200 a 300 conídios 

viáveis ou não, sob microscópio de luz (aumento de 400×) (SENE et al., 2010). 

Bioensaio: avaliação da atividade inseticida: foram utilizados 45 cupins. Foi realizado um 

experimento com três repetições de 15 cupins para cada tratamento. Os cupins foram imersos por 

10 segundos em água destilada autoclavada + “tween” (0,01 %) contendo uma suspensão de 

conídios (1x10
6 

conídios ml
-1

). Posteriormente, os cupins foram transferidos individualmente 

para placa de Petri contendo uma dieta artificial (folha seca e pedaços do caule do coqueiro). As 

placas foram mantidas em temperatura ambiente e avaliadas a cada 24 horas durante 10 dias. O 

controle negativo foi realizado imergindo os insetos em água destilada autoclavada + “tween” 

(0,01 %) e mantendo-os nas mesmas condições citadas anteriormente (ALVES, 1998b). 

Análise estatística: os experimentos foram realizados segundo o delineamento experimental 

inteiramente casualizado, sendo os dados obtidos analisados estatisticamente quanto à variância 

(teste F) e as médias comparadas entre si (Teste de Tukey), ambos ao nível de 5,0 % de 

probabilidade, utilizando-se o programa computacional Sisvar (FERREIRA, 2003).  
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Resultados e Discussão 

Avaliação do crescimento de Beauveria bassiana 

O crescimento micelial de B. bassiana foi avaliado durante 10 dias no arroz polido 

(substrato padrão), fibra da algaroba, resíduos de malte (malte A e malte B), semente de acerola, 

fibra de acerola e bagaço de cana-de-açúcar. A Figura 1 ilustra o aspecto macroscópico de B. 

bassiana, exibindo variação quanto ao crescimento.  

 

Figura 01: Aspecto macroscópico da colonização de Beauveria bassiana na fibra de algaroba 

(A), malte A (B), malte B (C), fibra de acerola (D) e bagaço de cana-de açúcar (E) após dez dias 

de crescimento. 

 

 
  Fonte: (PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016) 

 

O arroz polido foi utilizado como padrão porque atualmente é o substrato mais 

empregado na produção para comercialização de conídios, devido a uma combinação de fatores 

como, características nutricionais, conservação da umidade, preço, ampla disponibilidade 

mundial e características físicas como tamanho e forma do grão (JENKINS et al., 1998). 
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Após 10 dias de incubação os substratos arroz polido (2,00 x 10
6
 conídios/g de substrato), 

malte A (1,22 x 10
6
 conídios/g de substrato), malte B (1,75 x 10

6
 conídios/g de substrato) e fibra 

de algaroba (2,36 x 10
6
 conídios/g de substrato), proporcionaram maior produção de conídios. Os 

substratos bagaço da cana-de-açúcar (0,85 x 10
6
 conídios/g de substrato), semente de acerola 

(0,56 x 10
6
 conídios/g de substrato) e fibra de acerola (0,54 x 10

6
 conídios/g de substrato) 

proporcionaram uma conidiogênese menor (Tabela 4).  

Esses diferentes resultados podem ser justificados pela textura e suporte nutrional de cada 

substrato. A fibra da algaroba apresentou considerável crescimento e produção de conídios por 

ser uma leguminosa rica em nutrientes com valor energético bruto comparável ao milho, 

exibindo em sua composição elevados teores de proteínas e carboidratos, quantidades 

significativas de nutrientes, favorecendo o crescimento microbiano e produção de conídios 

(CRUZ, 2015). O malte B durante o processo de produção da cerveja foi submetido a poucas 

lavagens, por isso obteve maior produção de conídios que o malte A (mais lavagens), devido à 

presença de maior teor de açúcares fermentescíveis. A densidade específica do mosto no final da 

etapa de recirculação/lavagem do malte B foi de 1,010 e do malte A foi de 1,005. Essa condição 

de coleta do malte justifica o melhor crescimento de B. bassiana no malte B.  

O bagaço de cana-de-açúcar apesar de ser um substrato rico em polissacarídeos, e 

apresentar característica fibrosa que favorece a aeração e crescimento durante o cultivo, teve uma 

perda de umidade ao longo dos 10 dias de incubação. A perda de umidade levou à baixa 

disponibilidade de nutrientes, afetando o crescimento do fungo e produção de conídios (Tabela 

3). 

 A semente e fibra de acerola também apresentou baixa conidiogênese em relação aos 

outros substratos utilizados (arroz, fibra da algaroba, malte A e B). Isso pode ter sido ocasionado 
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também, devido as diferentes concentrações de lignina presentes na composição das espécies 

vegetais. 

Devido à grande rigidez e impermeabilidade conferida pela lignina a maioria dos fungos 

não conseguem quebrar esse composto químico. Lousada Júnior et al. (2006) encontrou em 

subprodutos da acerola, em média 18,4 % de lignina. Essa concentração é considerável e pode 

está relacionada à diminuição da germinação e crescimento de B. bassiana nestes substratos.  

As espécies vegetais apresentam concentrações variáveis de lignina. Esse composto 

químico é um heteropolímero de estrutura tridimensional formado por unidades de fenilpropano. 

Está localizado ligada à celulose e à hemicelulose, unidos formando um lacre físico que origina 

uma barreira blindada na parede celular das plantas, conferindo suporte a estrutura do vegetal, 

permeabilidade e resistência. Com isso, cria-se uma proteção física que protege a planta da ação 

de enzimas liberadas pelos microrganismos. Dessa forma, a presença da lignina na parede celular 

dificulta a hidrólise enzimática dos carboidratos (RABELO, 2007).  

No presente trabalho foram utilizados substratos brutos sem pré-tratamento ou 

suplementação para o desenvolvimento do fungo, e essa condição pode justificar o baixo 

crescimento do microrganismo nesses substratos. 

Alguns fatores ambientais como temperatura e umidade podem influenciar o crescimento 

e desenvolvimento do fungo. A variação da umidade nos diferentes substratos utilizados para o 

cultivo de B. bassiana após 10 dias de incubação em temperatura ambiente (T = 29 ± 1° C) está 

descrita na Tabela 3. 
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Tabela 03: Variação da umidade nos diferentes substratos utilizados para o cultivo de Beauveria 

bassiana após 10 dias de incubação (T = 29 ± 1° C). 

 

Substratos Umidade inicial (%) Umidade final (%) 

Arroz polido (meio padrão) 71,50 67,56  

Malte A 76,67 68,99  

Malte B 74,49 66,28  

Fibra de Algaroba 76,98 69,03  

Bagaço da cana-de-açúcar  66,87 55,98  

Semente de acerola 71,78 61,17  

Fibra de acerola 72,25 63,61  

 CV%                                                  6,89                               5,63      

 

 

A umidade nos diferentes substratos utilizados variou ao longo dos 10 dias de cultivo. O 

malte A, malte B e fibra de algaroba proporcionaram maior produção de conídios e foram os 

substratos que ao decorrer do 10 dias tiveram as menores perdas de umidade, apresentando 

umidade final de 68,99 %; 66,28 % e 69,03 %, respectivamente. 

Apesar da umidade final dos substratos utilizados ter variado de 55,98 % a 69,03 % e 

diferir da umidade relativa de 93 %, descrita por Webster e Gunnel (1992) onde o 

desenvolvimento do micélio é favorecido, todos os substratos testados apresentaram crescimento 

e esporulação do fungo. 

Vale ressaltar que a umidade do meio de cultivo é um dos principais parâmetros que 

influência a produção dos conídios. O substrato com a umidade adequada apresenta condições 

para que haja transferência de nutrientes e oxigênio. Entretanto, se a umidade for muito baixa 
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pode prejudicar o crescimento do fungo, e consequentemente influenciará no produto final de 

interesse que são a produção e a viabilidade dos conídios. 

 

Produção e viabilidade dos conídios  

A produção média e a viabilidade de conídios (conídios/g) em diferentes substratos de B. 

bassiana esta apresentada na Tabela 4. 

B. bassiana foi mais produtiva nos substratos de arroz, malte A, malte B e fibra de 

algaroba, não diferindo estatisticamente entre si, com rendimentos de 2,00 x 10
6
; 1,22 x 10

6
; 1,75 

x 10
6
 e 2,36 x 10

6
 conídios/grama do substrato, respectivamente. A esporulação variou 

estatisticamente nos substratos bagaço da cana-de-açúcar, sementes e fibras da acerola (0,85 x 

10
6
; 0,56 x 10

6
 e 0,54 x 10

6
, respectivamente). 

A viabilidade dos conídios produzidos nos substratos arroz, malte A, malte B e fibra de 

algaroba (Figura 2), após 72 horas da inoculação em temperatura ambiente, não diferiram 

estatisticamente entre si, com porcentagem de germinação de 99,96; 90,04; 93,17 e 98,21, 

respectivamente. O bagaço da cana-de-açúcar, a semente e a fibra da acerola diferiram 

estatisticamente, pois apresentaram menor capacidade de germinação (55,10 %; 68,29 % e 71,11 

%, respectivamente) (Tabela 4).  
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Tabela 04: Produção média e viabilidade de conídios (conídios/g) em diferentes substratos de 

Beauveria bassiana (T = 29 ± 1° C). 

 

Substratos 

Umidade 

(Volume de 

água destilada)
0
 

Produção de 

conídios (x 10
6
)

1,2
 

(±EP)
3
 

Viabilidade (%)
1
 

(±EP)
3
 

Arroz polido (meio 

padrão) 30 Ml 2,00 ± 0,27 a             99,96 ± 0,16 a 

Malte A 30 Ml 1,22 ± 0,20 ab 90,04± 0,23 a 

Malte B 30 mL 1,75 ± 0,28 ab 93,17±0,25 a 

Fibra de Algaroba 30 Ml 2,36 ± 0,31 a 98,21± 0,27 a 

Bagaço da cana-de-

açúcar  60 mL 0,85 ± 0,08 b 55,10 ± 2,83 b 

Semente de acerola 30 mL 0,56 ± 0,04 b 68,29± 2,03 b 

Fibra de acerola 20 mL 0,54± 0,02 b 71,11± 1,09 b 

 CV%
4
                                                                         21,68                                 7,48 

0Volume de água destilada necessária para se obter 70  ± 10 % de umidade em 30 g de substrato bruto; 1Médias 

seguidas por letras distintas, nas colunas, diferem entre si ao nível de 5 % de significância pelo Teste de Tukey; 
2Dados transformados porx + 0,5; 3 Erro padrão da média; 4 coeficiente de variação. 

 

 

Figura 02: Comportamento de Beauveria bassiana produzidos em diferentes substratos quanto à 

viabilidade dos conídios: A) bagaço da cana-de-açúcar; B) arroz polido; C) malte B; D) fibra da 

acerola; E) fibra da algaroba. 

 

 
          Fonte: (PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016) 
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As diferenças estatisticamente comprovadas na esporulação e na viabilidade dos conídios 

sugerem a carência de algum fator nutricional importante, associado à manutenção da umidade 

durante o processo de cultivo para a conidiogênese nos substratos bagaço da cana-de-açúcar, 

sementes e a fibras da acerola. Essa deficiência pode ter sido ocasionada pela redução na 

diferenciação morfológica da parte vegetativa do fungo, em estruturas reprodutivas, com 

consequente redução da produção de conídios e germinação dos mesmos.  

B. bassiana é considerado um fungo eucárpico (ALEXOPOULOS et al., 1996). As 

estruturas reprodutivas surgem apenas em uma parte das estruturas somáticas, sendo a parte 

restante, a forma vegetativa. O comportamento (crescimento e esporulação) é uma resposta à 

composição e ao enriquecimento do meio de cultivo. No entanto, a variação na concentração de 

nutrientes como fonte de carbono e a redução da umidade, pode justificar as diferentes respostas 

no desenvolvimento vegetativo in vitro do fungo, nos diferentes substratos. 

  Em estudo de seleção de isolados de B. bassiana para o controle da broca do café, 

obtiveram produções de conídios/mL em torno de 2,5 x 10
 6 

em cadáveres dos insetos da broca 

do café, mostrando semelhança com os resultados alcançados no presente estudo (NEVES; 

HIROSE, 2005). 

   Em estudo realizado por Sene et al. (2010) a porcentagem de germinação de conídios do 

fungo M. anisopliae produzidos no arroz e na mistura de arroz + resíduo de cervejaria, 

apresentaram viabilidade média em torno de 85 % bem próxima aos valores encontrados no 

Malte A (90,04 %) e B (93,17 %) e fibra de algaroba (98,21 %). Resultados similares também 

foram achados por Oliveira et al. (2008) que verificaram que a viabilidade dos fungos B. 

bassiana  e  M. anisopliae  cultivados em meio Batata-Dextrose-Ágar + antibiótico sulfato de 
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estreptomicina e óleo Nujol esteve acima de 95 % e que apresentaram atividade patogênica sobre 

os insetos nos diferentes parâmetros avaliados sobre características biológicas de Diatraea 

saccharalis.  

 

Avaliação da patogenicidade de Beauveria bassiana sobre o cupim do coqueiro  

 Os conídios de B. bassiana produzidos no arroz polido, malte A, malte B, fibra de 

algaroba, bagaço da cana-de-açúcar, sementes e a fibras da acerola mostrou efeito letal na 

concentração testada (10
6
 conídios.mL

-1
). Os resultados obtidos evidenciaram mortalidade dos 

cupins às 72 horas após a infecção com conídios produzidos em todos os substratos. Após 96 

horas da infecção, foram observadas hifas escassas projetando-se da superfície da cutícula dos 

cupins. A partir das 120 horas de infecção, foi observado à mumificação e o rompimento da 

cutícula do inseto, com exceção do grupo controle (Figura 3).  

 

Figura 03: Infecção do cupim com Beauveria bassiana. Bioensaio realizado em água destilada 

autoclavada. Mumificação do inseto após 120 horas de infecção. Conídios produzidos na fibra de 

algaroba (A), malte A (B), malte B (C), semente de acerola (D) e bagaço de cana-de açúcar (E). 

Controle negativo – após 120 horas (F). 

 

 
                Fonte: (PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016) 
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Verificou-se que nos estágios iniciais, a infecção causou alterações fisiológicas como a 

diminuição dos movimentos, seguidos de paralisia. Esses dados confirmam os resultados obtidos 

por Vey et al. (2002), onde os hospedeiros infectados [carrapato Ixodes ricinus (L.)] exibiam os 

primeiros sinais de colonização, que são: inquietação, perda de coordenação motora, parada de 

ingestão de alimentos e morte. 

Os distúrbios fisiológicos gerados nos hospedeiros, provavelmente foram provocados 

pela produção de micotoxinas. As dextruxinas, metabólitos secundários produzidos pelos fungos, 

são as principais toxinas que afetam os canais de transportes de íons, envolvidos nas respostas 

musculares e na integridade das membranas celulares. Portanto, estes fatores apontam que as 

micotoxinas estão envolvidas na sintomatologia exibida nos primeiros estágios de infecção 

(SHAH; PELL, 2003). 

A ação das micotoxinas produzidas por B. bassiana sob o cupim do coqueiro foi 

considerada aguda, devido à eliminação por completo e rapidamente do controle nervoso sobre 

as funções do corpo do inseto. Resultados semelhantes foram obsevados em saúvas (Atta sp.) e 

moscas domésticas infectadas com B. bassiana, onde foi observado diminuição momentânea dos 

movimentos (ALVES, 1998a). As micotoxinas também causaram paralisia progressiva em larvas 

de coleópteros e cupins infectadas com M. anisopliae (BUENO, 2010). 

A taxa de mortalidade dos cupins após infecção com os conídios produzidos nos 

diferentes substratos não diferiram estatisticamente superando 80 % de mortalidade (Tabela 5), 

com exceção do grupo controle.  A virulência de B. bassiana não foi afetada devido ao seu 

crescimento nos diferentes substratos brutos após 10 dias de cultivo, sem nenhum suplemento 

nutricional. A capacidade de infecção, ocasionada inicialmente pela germinação dos conídios na 
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cutícula do inseto, pode estar associada a fatores como patogenicidade (dimensões dos conídios, 

taxa de crescimento e atividades enzimáticas), virulência, especificidade e tolerância do 

hospedeiro (VARGAS et al., 2003).   

 

Tabela 05: Atividade patogênica de Beauveria bassiana produzido em diferentes substratos 

sobre o cupim adulto do coqueiro em condições de laboratório na concentração de 10
6
 conídios 

ml
-1

. Período de incubação - 10 dias. 

Substratos 
Taxa de mortalidade 

confirmada (%) (±EP)
3
 

Arroz 91,6 ± 23,60  

Malte A 83,4 ± 11,02  

Malte B 87,9 ± 13,50  

Fibra de Algaroba 89,9 ± 10,98  

Bagaço da cana-de-açúcar  93,02 ± 12,90  

Semente de acerola 90,04 ± 9,56  

Controle 1,22 ± 0,10 

              CV% 11,8 

 

 

Os cupins infectados foram colocados em placa de Petri contendo papel toalha 

umedecido com água destilada autoclavada e mantidos em temperatura ambiente (T = 29 ± 1° 

C). Diante dos dados obtidos, notou-se que B. bassiana não depende de um meio externo 

bastante nutritivo para dar início ao processo de infecção, visto que o tratamento contendo papel 

toalha umedecido, mesmo sendo ausente em nutrientes, garantiu a germinação dos conídios e 

crescimento na cutícula do cupim. A maioria dos fungos entomopatogênicos requer, pelo menos, 

95 % de umidade relativa na superfície do hospedeiro para iniciar o processo de germinação, 

extensão do tubo germinativo e infecção. A alta umidade relativa e a temperatura adequada são 

condições favoráveis para o crescimento do fungo e a ocorrência da doença, sendo que 
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temperaturas altas e baixas retardam o crescimento e, consequentemente, o desenvolvimento da 

doença (HALLSWORTH; MAGAN, 1999). 

A patogenicidade da B. bassiana não está relacionada ao meio onde o conídio foi 

produzido, mas sim na concentração da suspensão de conídios, especificidade com o hospedeiro 

e fatores abióticos.  

Os conídios de B. bassiana são envolvidos por uma substância transparente, mucilaginosa 

e aparentemente viscosa que, além de proteger contra a dessecação, facilita a adesão desses 

conídios à superfície do inseto. O muco que envolve os conídios possui altos níveis de 

aminopeptidases, que podem criar condições favoráveis para a atuação das enzimas 

extracelulares e garantir o processo de germinação e colonização do fungo sob a cutícula do 

inseto (ALEXOPOULOS et al., 1996).  

Além disso, podemos destacar a ação de enzimas envolvidas na patogenicidade do fungo 

B. bassiana. As proteases extracelulares produzidas por B. bassiana desempenham um papel 

crucial na hidrólise da cutícula para penetração do fungo através do exoesqueleto (BIDOCHKA; 

KHACHATOURIANS, 1990). Uma vez na hemocele, o fungo poderá produzir metabólitos 

tóxicos capazes de causar paralisias (DRESNER, 1950), atuar nos hemócitos (MAZET et al., 

1994), destruir o balanço fisiológico normal do sistema hospedeiro (SHARMA et al.,1994; 

STÜRMER et al., 2003). 

A penetração do fungo através do tegumento ocorre, em parte, pela ação de enzimas 

degradadoras de cutícula. St Leger et al. (1986a, c) atestaram que as enzimas extracelulares 

foram produzidas em grandes quantidades por M. anisopliae e B. bassiana quando crescidos em 

cutícula do gafanhoto (Schistocerca gregaria). Uma protease purificada de M. anisopliae foi 
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capaz de retirar 25-30 % das proteínas cuticulares, sugerindo a atuação das proteases na hidrólise 

da cutícula, facilitando assim a penetração da hifa. 

Observou-se também que entre os genes expressados durante o processo de infecção de 

M. anisopliae no hospedeiro, está o gene pr1A que codifica uma protease do tipo subtilisina 

(PR1A), e tem uma atuação efetiva na penetração da cutícula do hospedeiro pelo fungo (St. 

LEGER et al.,1992). 
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Resumo 

 

Beauveria bassiana (Bals.) Vuillemin é um fungo entomopatogênio que produz enzimas 

hidrolíticas que estão diretamente envolvidas no processo de patogenicidade. Entretanto, ao ser 

estimulado por substratos específicos pode produzir enzimas de interesse biotecnológico. Dessa 

forma, o objetivo deste trabalho foi analisar o potencial de utilização de diferentes substratos 

(bagaço da algaroba, resíduos de malte, sementes de acerola e bagaço da cana-de-açúcar) através 

de processo fermentativo em estado sólido para produção de enzimas hidrolíticas a partir do 

fungo entomopatogênico B. bassiana. Os substratos analisados foram submetidos à ação 

metabólica de B. bassiana em cultivo sólido e verificados quanto a sua habilidade de produzir 

enzimas proteolíticas, amilolíticas e celulolíticas. A atividade enzimática (celulolítica, 

amilolítica) foi determinada pelo método DNS (ácido dinitrosalicílico). Os substratos utilizados 

na fermentação em estado sólido, malte A (1,178 ± 0,002 U/mL), malte B (2,392 ± 0,013 U/mL), 

fibra algaroba (0,596 ± 0,007 U/mL) e semente de acerola (0,964 ± 0,09 U/mL) apresentaram 

atividade amilolítica. A partir dessa análise, diferentes temperaturas foram avaliadas (30°, 40º, 

50º, 60º, 65º e 70º C) para identificar a temperatura ótima das enzimas amilolíticas produzidas 

nesse processo. Observou-se que as maiores atividades encontradas foram em temperaturas 

extremas, na faixa de 60º a 70º C, sugerindo que essas enzimas são termofílicas. O bagaço de 

cana de açúcar apresentou maior atividade celulolítica (15,29 ± 0,07 U/mL) para endoglucanase 

(CMcase) e (2,58 ± 0,9 U/mL) para exoglucanase (FPase) devido à característica de sua matriz 

celulósica, que difere dos demais substratos. A atividade das proteases foi quantificada utilizando 

como susbstrato a azocaseína. A algaroba apresentou a maior atividade (0,514 ± 0,009 U/mL). 

Todos os substratos exibiram atividade proteolítica ao final do processo, proporcionando um 

enriquecimento proteico para cada um desses substratos utilizados no processo. Os substratos 

utilizados para crescimento de B. bassiana demonstraram potencial para a produção de enzimas 

hidrolíticas para fins biotecnológicos. 

. 

 

 

Palavras chave:  substratos naturais, fungo filamentoso, enzimas extracelulares, fermentação 
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Introdução 

 

As enzimas são amplamente utilizadas em processos biotecnológicos nas indústrias 

têxteis, papel e celulose, couro, detergentes, bebidas destiladas, cervejas, panificação, cereais 

para alimentação infantil, liquefação e sacarificação do amido (produção de xaropes), ração 

animal, indústria química e farmacêutica (BARATTO et al., 2011). 

Nos últimos anos, a perspectiva da utilização de processos fermentativos em estado sólido 

tem aumentado para produção de enzimas de interesse industrial. Tal processo é caracterizado 

pelo crescimento de micro-organismos em substratos sólidos e porosos, na ausência de água livre 

entre as partículas da matriz sólida. A fermentação em estado sólido (FES) usando substratos 

facilmente disponíveis e de baixo custo vem sendo empregada, predominantemente, em países 

orientais, para a obtenção de produtos de importância comercial (GUTIERREZ-ROJAS; 

TORRES, 1992). Tendo em vista esses aspectos, os estudos básicos de avaliação e seleção de 

novos substratos, principalmente subprodutos e resíduos agroindustriais, além de propriedades 

nutricionais importantes, possuem grande disponibilidade e baixo custo. Esses substratos podem 

contribuir para a produção animal e para minimizar os danos ecotóxicos. 

A FES é vantajosa, pois além de simular o habitat natural de micro-organismos 

(principalmente fungos filamentosos), apresenta maior produtividade, menor susceptibilidade à 

inibição e maior estabilidade das enzimas (RODRIGUES-ZÚNIGA et al., 2011). Os fungos 

filamentosos são amplamente utilizados para produção de enzimas devido à sua facilidade de 

cultivo, produzem enzimas extracelulares não necessitando da ruptura celular para sua liberação. 

Dentre os fungos filamentosos, alguns entomopatogênicos amplamente estudados se destacam 
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na produção de enzimas hidrolíticas como é o caso dos fungos Metarhizium anisopliae e 

Beauveria bassiana (POLIZELI et al., 2005, GUIMARÃES et al., 2006). 

B. bassiana também é considerado um excelente agente de biocontrole de insetos-praga. 

Sabe-se que sua capacidade de virulência está pautada na produção de enzimas extracelulares 

como proteases e quitinases, e pouco é observado na literatura sobre a sua utilização para 

produção de outras enzimas de interesse industrial. Levando em consideração a importância 

biotecnológica das enzimas hidrolítica extracelulares, o presente estudo teve como objetivo 

verificar o potencial de produção e estabilidade térmica das enzimas hidrolíticas obtidas por B. 

bassiana em diferentes substratos através da fermentação em estado sólido.  
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Material e Métodos 

 

Linhagem fúngica: foi utilizada uma linhagem de B. bassiana cedida pela Micoteca URM da 

Universidade Federal de Pernambuco-UFPE (Tabela 1). 

Tabela 01: Origem da linhagem de Beauveria bassiana. 

                                    Beauveria bassiana (Bals) Vuillemin 

Nº. do acesso                                                            •URM  2915 

Substrato                                                        Nezara viridula            

Origem geográfica                                       *CENARGEM/PR                  

Ano de registro                                                      1987 

•URM - University Recife Mycologia; *CENARGEM - Centro Nacional Agropecuário de Recursos Genéticos. 

 

Origens dos substratos: foram utilizados cinco substratos especificados na Tabela 2. 

Tabela 02: Origens dos substratos. 

Substrato Origem 

Arroz polido (substrato padrão) Produto comercializado 

Resíduos de malte A e B  

Laboratório de Química Orgânica Aplicada  CBiotec - 

UFPB (João Pessoa - PB) 

Bagaço da cana-de-açúcar Barraca de caldo-de-cana (João Pessoa - PB) 

Acerola – sementes Indústria Polpas de Frutas Ideal (João Pessoa - PB) 

Algaroba – fibras Cidade Japi/RN (Região do Semiárido) 

   

Dentre os substratos citados na Tabela 2, destacam-se os resíduos de malte cervejeiro e a 

fibra de algaroba, pelo ineditismo da utilização desses substratos na produção de enzimas de 

interesse biotecnológico. Os resíduos de malte cervejeiro foram coletados ao final da etapa de 

clarificação e lavagem do mosto do processo artesanal da produção cervejeira. O malte B foi 

coletado quando o mosto originário da etapa de lavagem atingiu a densidade específica de 1,010, 

enquanto que o malte A foi coletado quando a densidade específica do mosto alcançou 1,005. A 
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densidade do mosto reflete a concentração de sólidos solúveis nele contido, principalmente de 

açúcares (fermentescíveis e dextrinas). Já para o substrato algaroba, utilizou-se as suas fibras 

após um processo de prensagem das vagens. A vagem de algaroba foi prensada em prensa 

hidráulica manual a uma pressão de 50 kgf/cm
2
, conforme metodologia de Silva et al. (2003). O 

resíduo fibroso resultante da prensagem dessas vagens (fibra da algaroba) foi utilizado como 

substrato no processo de fermentação em estado sólido. 

Prensagem da algaroba: as vagens de algaroba foram devidamente selecionadas, descartando 

as atacadas por fungos e insetos. Pesadas em uma balança eletrônica (Gural - modelo Ese-15), 

carga máxima de 15 kg e mínima de 0,005 Kg. Em seguida, foram sanitizadas imergindo-as em 

uma solução de hipoclorito de sódio a 3 % durante 5 minutos, a remoção dos resíduos 

sanitizantes foi promovida pelo enxágue em água corrente. Após esse procedimento, foram 

hidratadas em água destilada aquecida a 65 ± 2° C, na proporção de 1:1 m/v (1 kg de vagem para 

1 L de água) durante 3 horas. Ao final desse processo, as vagens hidratadas foram submetidas à 

prensagem em prensa hidráulica manual a uma pressão de 50 Kgf/cm
2
 (SILVA et al., 2003).  

Meio de manutenção da linhagem fúngica: ágar-Sabouraud-dextrose: 10 g de peptona de 

carne, 40 g dextrose, 15 g de ágar e 1000 mL de água destilada. pH 5,6. As amostras foram 

repicadas em tubos de ensaio contendo meio ágar-Sabouraud-dextrose, e mantidas à temperatura 

ambiente durante 15 dias e em seguida, guardadas sob refrigeração a 4º C. 

Caracterização dos substratos 

pH: Preparou-se uma suspensão com 100 mL de água e 10 g do substrato. Após 

homogeneização e precipitação dos sólidos, determinou-se o pH com potenciômetro digital 

(mPA210) previamente calibrado com soluções padrões (Instituto Adolf Lutz, 2005). 
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Teor de açúcares redutores: Para determinação dos açúcares redutores utilizou-se o método 

DNS (ácido 3,5-dinitro salicílico) descrito por Santos (2007) e que está de acordo com o 

protocolo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Agroindústria Tropical. 

Essa metodologia foi, originalmente, proposta por Miller (1959) e baseia-se na redução do ácido 

3-amino-5nitrosalicílico, em que há a oxidação do grupo aldeído do açúcar a grupo carboxílico. 

O reagente DNS possui uma cor amarelada, após o aquecimento, torna-se avermelhado de 

acordo com a concentração de açúcares redutores presente na solução, o que permite sua leitura 

em espectrofotômetro a 540 nm. A curva padrão foi obtida realizando o teste DNS, utilizando 

diferentes diluições da solução de glicose a 1 g/L. Com os valores de absorbância obtidos, foi 

construída a curva de absorbância versus concentração.  Foram pesados 30 g dos substratos em 

frasco erlenmeyer de 250 mL, adicionado 100 mL de água destilada. A mistura permaneceu em 

mesa agitadora (SOLAB-SL-223) a 200rpm durante uma hora. Posteriormente, foi filtrada com 

auxílio da bomba a vácuo (TECNAL - TE-0581), em funil Buchner, usando papel de filtro 

qualitativo (14 µm) para separar o bagaço da solução contendo os açúcares. Tomou-se 0,5 mL da 

solução e adiciono-se 2,5 mL do reagente DNS (em triplicata). Os tubos foram aquecidos a 100° 

C por dez minutos e resfriados em banho de gelo por cinco minutos. A cada tubo foram 

adicionados 3 mL de água destilada, homogeneizados e feita a leitura em espectrofotômetro 

(SPECTRO VISION) a 540 nm. A curva padrão foi usada para transformar a leitura de 

absorbância em miligramas de açúcares redutores por mililitro de solução e, consequentemente, 

supor a concentração de açúcares redutores por grama de amostra inicial (mg ART/ g amostra). 

Determinação das proteínas totais: a determinação das proteínas do extrato enzimático foi 

realizada pelo Método de Bradford (GODOY, 2009), que dosa proteínas solúveis. Adicionou-se 

em um microtubo 10 µL de amostra diluída em 790 µL água Milli-Q e 200 µL reagente de 
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Bradford. As reações foram incubadas a temperatura ambiente por 5 minutos e, utilizando o 

espectrofotômetro, foi realizada a leitura em comprimento de onda de 595 nm. 

Determinação do aumento proteico: as amostras tiveram como base o valor proteico contido 

no substrato in natura. O aumento proteico (AP) foi definido como a razão entre a diferença do 

valor proteico do substrato enriquecido e o valor proteico do substrato na forma in natura, e o 

valor inicial de proteína total do substrato in natura (ARAÚJO, 2004), conforme equação 1:          

 

       (1) 

  

 

Produção e atividade das enzimas hidrolíticas  

Produção enzimática em fermentação em estado sólido: o experimento foi realizado em 

frascos erlenmeyers de 250 mL, contendo 30 g de cada substrato com teor de umidade de 70 ± 

10 %, sendo preparados em triplicata.  Para umidificar os substratos foi utilizada água destilada 

estéril. Os frascos foram autoclavados a 1 atm e 120º C por 20 minutos. Cada frasco foi 

inoculado com 0,5 mL da suspensão de conídios (1x10
6
 conídios/mL) e incubado a 29 ± 1° C 

durante 10 dias (STURMER et al., 2003). 

Testes analíticos 

Obtenção do extrato enzimático bruto: para o processo fermentativo em estado sólido, a 

obtenção do extrato enzimático bruto foi realizada pela adição de 100 mL de água destilada em 

30 g de amostra de cada frasco, a qual foi submetida à agitação contínua em shaker de bancada 

durante 30 minutos a 200 rpm. Em seguida, foi feita a filtração a vácuo, em filtro qualitativo 
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Whatmann nº 01, para remoção dos sólidos. O sobrenadante foi utilizado para determinar os 

açúcares redutores e a atividade enzimática.  

pH dos extratos enzimáticos: Após a obtenção dos extratos enzimáticos, determinou-se o pH 

com potenciômetro digital (mPA210) previamente calibrado com soluções padrões (Instituto 

Adolf Lutz, 2005). 

Determinação de proteínas totais: a determinação das proteínas do extrato enzimático foi 

realizada pelo Método de Bradford (GODOY, 2009), que dosa proteínas solúveis, utilizando 

como padrão BSA. Adicionou-se ao microtubo 10 µL de amostra diluída em 790 µL água Milli-

Q e 200 µL reagente de Bradford. As reações foram incubadas a temperatura ambiente por 5 

minutos e utilizando o espectrofotômetro, foi realizada a leitura em comprimento de onda de 595 

nm. 

Atividade amilolítica sacarificante: foi determinada utilizando como substrato específico, 

solução de amido (Método Sacarificante), submetido ao contato com o extrato enzimático bruto 

para promover a hidrólise pela ação das enzimas e quantificada pelos açúcares redutores 

produzidos (MILLER, 1959). A partir do extrato bruto foram feitas as determinações de 

atividade amilolítica inoculando 1,0 mL de extrato enzimático em 1,0 mL de solução de amido 

1,0 % em tampão fosfato 0,5 M e pH 7,0. A mistura foi incubada por 30 minutos a 37º C. Os 

açúcares redutores foram determinados pela técnica do ácido dinitrosalicílico (DNS). A leitura 

foi feita em 570 nm usando solução de glicose como padrão (MILLER, 1959). A calibração do 

zero no aparelho foi feita utilizando um teste em branco, em que 1,0 mL de água destilada 

substituiu a amostra, seguindo o mesmo procedimento. Uma unidade de atividade enzimática 

corresponde à quantidade de enzima capaz de liberar 1,0 µmol de glicose por minuto nas 

condições do método proposto (ALVA et al., 2007).  
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Determinação da temperatura ótima e avaliação da termoestabilidade: o efeito da 

temperatura foi determinado através da atividade enzimática pelo método DNS (MILLER, 

1959).  A temperatura ótima para as enzimas amilolíticas foi determinada incubando-se 1,0 mL 

do extrato enzimático em 1,0 mL de solução de amido 1,0 % em tampão fosfato 0,5 M e pH 7,0. 

A atividade amilolítica foi realizada incubando as amostras nas temperaturas de 30º, 40º, 50º, 65º 

e 70º C (CARVALHO et al., 2008). Na avaliação da termoestabilidade das enzimas, os ensaios 

foram realizados na temperatura onde foi determinada a maior atividade enzimática, previamente 

determinados. Durante uma hora, em intervalos pré-definidos a reação foi interrompida com a 

adição de DNS e procedida à análise. 

Determinação da atividade celulolítica: (Fpase) - o método consiste em encontrar uma 

diluição do extrato enzimático que libere diferentes concentrações de glicose na reação (GHOSE, 

1987). Foram preparadas, utilizando tampão citrato de sódio 0,05 M com pH 4,8, quatro 

diluições diferentes do extrato bruto enzimático: 1:40, 1:80, 1:100 e 1:160. Uma curva de 

calibração foi preparada a partir de quatro tubos de ensaio contendo 1,0 mL de tampão e 0,5 mL 

de solução padrão de glicose (6,7 mg/mL, 5 mg/mL, 3,3 mg/mL e 2,0 mg/mL). 

 Tubos de reação foram preparados adicionando 1,0 mL de tampão, uma fita de papel de 

filtro Whatman nº 1,1 x 6,0 cm (50 mg) e 0,5 mL de extrato enzimático diluído. Para o branco da 

enzima, foram adicionados em diferentes tubos de ensaio 1,0 mL de tampão e 0,5 mL das 

respectivas diluições. Um tubo de ensaio foi preparado com 1,5 mL de tampão e uma fita de 

papel de filtro, como branco do substrato.   

 Como zero do espectrofotômetro, um tubo com 1,5 mL de tampão foi preparado. Em 

seguida, os tubos, reacionais, padrões, brancos e zero do espectrofotômetro, foram incubados em 

banho-maria a 50° C, por 60 minutos. Passado o tempo de reação, foram adicionados 3,0 mL do 
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reagente DNS. Todos os tubos foram aquecidos por 5 minutos, resfriados em água gelada e 

adicionados 20 mL de água destilada. A leitura da absorbância foi feita em espectrofotômetro a 

540 nm. 

CMcase: Os tubos de reação foram preparados adicionando o subtrato 

específico(carboximetilcelulose cmc 2%), 0,5 mL do tampão citrato e 0,5 mL do extrato 

enzimático bruto em seguida incubado a 50°C por 10 minutos. Como zero do espectrofotômetro, 

um tubo com 1,5 mL de tampão foi preparado. Os tubos, reacionais, padrões, brancos e zero do 

espectrofotômetro, foram incubados em banho-maria a 50° C, por 60 minutos. Passado o tempo 

de reação, foram adicionados 3,0 mL do reagente DNS. Todos os tubos foram aquecidos por 5 

minutos, resfriados em água gelada e adicionados 20 mL de água destilada. A leitura da 

absorbância foi feita em espectrofotômetro a 540 nm. 

Atividade proteolítica: a atividade das proteases foi analisada utilizando como susbstrato a 

azocaseína. Dessa forma, foi adicionado 100 µL do extrato do sobrenadante a 100 µL do tampão 

tris 0,1 M pH 9. Em seguida, foi adicionado 100 µL do substrato (azocaseína 10 mg/mL). A 

mistura reacional foi incubada a 37° C por 30 minutos. A reação foi interrompida e adicionado 

500 µL de ácido tricloacético (TCA) 10 %. Após a centrifugação 10.000 g por 5 minutos, foi 

adicionado 200 µL de NaOH 1,8N ao sobrenadante. A leitura da amostra foi realizada no 

comprimento de onda igual a 420 nm. Uma unidade enzimática é definida como a quantidade de 

enzima necessária para aumentar a absorbância em 0,01 a 429 nm nas condições de tempo e 

temperatura de incubação do teste. O branco foi feito adicionando água destilada no lugar do 

sobrenadante (GIONGO, 2006). 
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Resultados e Discussão 

Caracterização dos substratos 

A caracterização dos substratos e resíduos coletados, utilizados no processo de produção 

de enzimas, por fermentação em estado sólido, está apresentada na Tabela 3.  

A produção das enzimas amilases, celulases e proteases foi induzida pela presença de 

nutrientes no substrato. Assim, a caracterização dos substratos visou conhecer a composição dos 

resíduos com relação ao conteúdo de nutrientes, que são importantes na síntese enzimática.  

 

                Tabela 03: Caracterização dos substratos 

 

pH 

Açúcares 

redutores (g.100 

mL
-1

) 

Proteína total 

(g.100 mL
-1

) 

Malte A 5,18 0,4116 ± 0,18 0,0107 ± 0,9 

Malte B 4,66 0,1264± 0,20 0,0114 ± 0,31 

Bagaço de cana-de-açúcar 6,14 0,2066± 0,18 0,0107 ± 0,32 

Fibra de Algaroba 5,90 0,0345± 0,19 0,0110 ± 0,33 

Semente de acerola 3,21 0,3990 ± 0,18 0,0132 ± 0,33 

  

 

No resíduo úmido de malte cervejeiro (malte A e B) os valores de pH encontrados foram 

de 5,18 e 4,66, respctivamente, caracterizando o resíduo cervejeiro como ácido. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Mello (2014). 
 

O teor de açúcares redutores totais obtido para o bagaço de malte A e B (0,4116 ± 0,18 g.100 

mL
-1

 e 0,1264 ± 0,20 g.100 mL
-1

, respectivamente) também atesta com os dados da literatura que 

mostram o bagaço de malte como material predominantemente fibroso (ALIYU; BALA, 2011, 

MUSSATO et al., 2006; LIMA, 2010; ROBERTSON et al., 2010) e ainda contêm açúcares 

Substratos 

  Parâmetros 
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fermentáveis. Apesar da lavagem até a exaustão deste resíduo para recuperação de extrato no 

mosto cervejeiro, ainda apresentou quantidades de açúcares redutores (MATHIAS, 2014).  

Em relação ao teor de proteínas totais, os baixos valores encontrados para o resíduo de 

malte podem ser justificados pelo esgotamento de toda sua fração solúvel durante a passagem da 

denominada água secundária ou de lavagem (MATHIAS, 2014). 

Já o bagaço de cana-de açúcar, pode-se observar um pH de 6,14, mais próximo da 

neutralidade e um teor de açúcares redutores de 0,2066 ± 0,18 g.100 mL
-1

.  

A fibra de algaroba apresentou um pH de 5,9, uma concentração de açúcares redutores de 

0,0345± 0,19 g.100 mL
-1

 e 0,0110 ± 0,33 g.100 mL
-1

 de proteínas totais. Esses resultados foram 

obtidos no substrato in natura, diferindo com os citados por Silva et al. (2007), onde foi 

encontrado na farinha de algaroba 4,6 g.100 g
-1

 de açúcares redutores e o teor de proteínas 

encontrado foi de 9,0 g.100 g
-1

. Resultado este inferior ao detectado por Holmquist-Donquis e 

Rey (1997) com 14,56 g.100 g
-1

 de proteínas. Essas diferenças observadas podem ser justificadas 

pela composição química variável, que está na dependência do meio onde é produzida 

(MENDES, 1982). 

De acordo com os valores de pH apresentados na Tabela 3 para semente de acerola, o pH 

foi de 3,21, estando coerente com valores anteriormente encontrados na literatura, cujo o perfil 

de pH da acerola pode variar de 2,58 a 3,91 (GONZAGA  NETO et al., 1999; GOMES et al., 

2000; AGUIAR, 2001; PIMENTEL et al., 2001). O pH é um parâmetro de baixa variabilidade na 

fruta acerola (LIMA et al., 2002a). 

Também foi observado para semente de acerola 0,3990 ± 0,18g. 100 mL
-1

 de  açúcar 

redutor, e 0,0132 ± 0,33 g. 100 mL
-1

 de proteína total.  Já Vendramini e Trugo (2000) encontram 

4,4 g. 100 g
-1

 de açúcares redutores e 0,9 g. 100 g
-1 

de proteínas totais na fruta in natura. Vale 
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destacar que diferenças observadas podem ser fundamentadas pelo processamento sofrido na 

fruta in natura. Tanto a semente quanto a fibra de acerola utilizadas nesse trabalho foram 

oriundas do beneficiamento da fruta para fabricação de polpas. Portanto, o conteúdo de açúcares 

e proteico da fruta foi extraído no processamento, por isso a quantidade de açúcar redutor e 

proteínas é bem escassa no início do cultivo.  

 

Produção de enzimas hidrolíticas através da fermentação em estado sólido  

Todos os substratos citados na Tabela 1 foram verificados quanto à produção de enzimas 

amilolíticas, celulolíticas e proteolíticas. Através das análises de atividade enzimática, ao final do 

processo, foram analisados em termos de potencial de produção de enzimas, baseado na 

fermentação em estado sólido. Todas as enzimas hidrolíticas (amilolíticas, celulolíticas e 

proteolíticas) foram baseadas nas características dos substratos escolhidos para o processo.  

Foi possível notar a diferença entre os resultados nos diferentes resíduos, o que 

demonstra que nem todos os substratos possuem o mesmo potencial para a produção de 

diferentes enzimas.  

 

Produção das enzimas amilolíticas 

A produção enzimática foi analisada durante o processo de fermentação em estado sólido 

utilizando substratos malte cervejeiro, fibra de algaroba, semente de acerola e bagaço de cana-

de-açúcar, com umidade 70 % (±10) durante 10 dias de cultivo (T = 29 ± 1° C). 
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No decorrer das 240 horas de cultivo, pode-se observar alterações visíveis nos substratos, 

como o notável desenvolvimento e crescimento micelial do fungo apresentado por uma camada 

pulverulenta de coloração branca sobre os substratos (Figura 1). Os fungos constituem um dos 

grupos de micro-organismos mais importantes na atividade de decomposição da matéria orgânica 

em função de sua capacidade especializada de degradação. Esta atividade ocorre, sobretudo, na 

sua fase vegetativa ou micelial de desenvolvimento do fungo (WISNIEWSKI et al., 2010). 

 

Figura 01: Substratos antes e depois da Fermentação em estado sólido através da colonização de 

Beauveria bassiana malte B (A e B), malte A (C e D), semente de acerola (E e F), bagaço de 

cana-de-açúcar (G e H) e fibra de algaroba (I e J). 

 

 
Fonte: (PAIVA-GUIMARÃES A. G. L. 2016) 
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                             Tabela 04: Valores de pH antes e após 240 horas do cultivo. 

Substrato pH antes pH após 

Malte A 5,18 6,53 

Malte B 4,66 6,47 

Fibra de Algaroba 5,90 6,60 

Bagaço de cana-de açúcar 6,14 6,50 

Semente de acerola 3,21 4,93 

 

 

Os extratos brutos enzimáticos originados da fementação em estado sólido foram 

analisados quanto ao pH. Ao final das 240 horas da fermentação, pode-se observar uma variação 

no pH entre 4,93 a 6,60 (Tabela 4) no extrato bruto enzimático. Esse parâmetro indica a 

produção de metabólitos pela ação de B. bassiana ao longo do processo de fermentação, podendo 

ser associado com a produção de enzimas. 

Os extratos brutos também foram avaliados quanto à sua atividade amilolíticas, através da 

análise da atividade amilolítica sacarificante. Pode-se observar que dos cinco substratos 

utilizados (malte A, malte B, fibra de algaroba, semente de acerola e bagaço de cana-de-açúcar), 

quatro deles (malte A, malte B, fibra de algaroba, semente de acerola) apresentaram atividade 

(Figura 2). Apenas um substrato (bagaço de cana-de açúcar) não exibiu atividade amilolítica, 

por ser constituído basicamente de material lignocelulósico, tendo como componentes principais 

celulose, fibras e ligninas (PEREIRA et al., 2001), sendo constituído por aproximandamente 50 

% de celulose, 25 % de hemicelulose e 25 % de lignina (PANDEY et al., 2000). Deste modo, o 

bagaço de cana foi descartado para as análises subsequentes com relação às enzimas amilolíticas 

desse processo.  
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A fibra de algaroba e semente de acerola revelaram uma atividade enzimática de 0,596 ± 

0,007 e 0,964 ± 0,09 U/mL, respectivamente. Até o momento, não há relatos na literatura que 

descrevam a utilização da fibra da algaroba e semente de acerola sem qualquer pré-tratamento ou 

suplementação para produção de enzimas e, portanto, configurando o ineditismo desse trabalho. 

Deste modo, não há fontes para comparação dos resultados observados neste trabalho. 

 

   Figura 02: Atividade amilolítica do cultivo de Beauveria bassiana em diferentes substratos. 

 

 

 

Os substratos que apresentaram maior potencial para produção de enzimas amilolíticas 

pelo micro-organismo foram os resíduos de cervejaria malte A e B. Entretanto, o malte coletado 

quando a densidade específica do mosto no final da etapa de recirculação/lavagem foi de 1,010, 
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denominado aqui como malte B, apresentou uma atividade enzimática de 2,392 ± 0,013 U/mL 

(Figura 2). 

O resíduo úmido da produção de cerveja é o bagaço de malte de cevada resultante do 

processo de mosturação, apresenta teores variáveis de proteínas e fibras suficientes para exibir 

atividade enzimática. Assim, o resíduo coletado do mosto de maior densidade específica (SG = 

1,010) possui maior teor amido (malte B) que o resíduo coletado do mosto de menor densidade 

específica (SG = 1,005) (malte A), corroborando com os resultados obtidos na atividade 

enzimática encontrados nesse processo (KLAGENBOECH et al., 2011). 

Os valores elevados de atividade enzimática na fermentação do malte B também podem ser 

explicados pela baixa disponibilidade de açúcares redutores da matéria-prima (Tabela 3), 

necessários para o desenvolvimento do micro-organismo. Essa baixa disponibilidade estimula o 

metabolismo microbiano a expressar enzimas necessárias para hidrólise de açúcares simples e 

mais facilmente assimiláveis (WHITAKER, 1994).  

 Os resultados encontrados por Stroparo et al. (2012) para quatro linhagens fúngicas, 

Penicillium glabrum J11, P. herquei, P. miczynskii e T. viride, apresentaram atividade amilolítica 

de 2,34; 2,35; 0,14; 0,21 U/mL, respectivamente. Tais resultados foram semelhantes ao 

encontrados para B. bassiana, neste estudo, o que demonstra sua habilidade de produzir um 

complexo amilolítico quando induzido pela presença de substrato específico, no caso, rico em 

amido.  

A produção de enzimas é estimulada pelos nutrientes presentes no substrato. O micro-

organismo B. bassiana utilizado neste estudo é produtor de enzimas que tem função de hidrolisar 

o amido liberando glicose. Deste modo, é necessário uma fonte de amido para ocorrer a  indução 

da produção de amilases pelo fungo (FELLOWS, 1994; PANDEY et al., 1999; GUPTA et al., 
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2003). Assim, o fungo passa a sintetizar as enzimas especificas para degradar determinados 

substratos em moléculas mais simples obtidas do amido, garantindo a produção enzimática e o 

crescimento do fungo (SANTANA, 2012). 

 

Figura 03: Análise da temperatura ótima das enzimas amilolíticas produzidas nos substratos 

malte A, malte B, fibra de algaroba e semente de acerola. 

 

 
 

Também foram avaliadas diferentes temperaturas para verificar a temperatura ótima das 

enzimas amilolíticas produzidas por B. bassiana nos substratos analisados (Figura 3).  

Os resultados revelaram que as enzimas amilolíticas do extrato enzimático bruto, dos 

quatro tipos de substratos (malte A, malte B, fibra da algaroba e semente de acerola) utilizados 

na fermentação apresentaram atividade amilolítica nas diferentes temperaturas testadas (30°, 40°, 

50°, 60°, 65° e 70° C). Todavia, o substrato malte B apresentou máxima eficiência em relação à 

atividade das enzimas amilolíticas na faixa de temperatura de 60° a 70°C (3,665 ± 0,07 U/mL), 

pois apresentam a mesma atividade enzimática demonstrada pelo erro padrão das amostras 

analisadas nesse intervalo de temperatura.  
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A consequência da temperatura em uma reação enzimática é observada pelo aumento da 

velocidade de formação do produto, decorrente da interação entre enzima e substrato. Todavia, 

existe uma temperatura limite para cada enzima em particular e acima da qual observa-se, 

gradativamente, a desnaturação da proteína pelo calor. A temperatura em que se observam altos 

níveis enzimáticos é caracterizada como temperatura ótima (LEHNINGER et al., 1995), bem 

como, representam o estado em que a molécula exibe uma conformação ideal para sua máxima 

eficiência catalítica (GONÇALVES, 2006). 

A avaliação das enzimas amilolíticas produzidas a partir do malte com maior densidade 

específica (malte B) permitiu identificar a temperatura ótima de atividade enzimática do extrato 

bruto obtido do processo fermentativo. A Figura 4 mostra o perfil das atividades enzimáticas do 

malte B nas temperaturas avaliadas, sendo as temperaturas de 60º a 70º C consideradas ótima 

devido a maior atividade enzimática apresentada. Segundo Janssen et al., (1994), a velocidade de 

uma reação enzimática mediada por uma enzima termofílica dobra, aproximadamente, a cada 

aumento de 10° C na temperatura. Considerando que a enzima é estável a elevadas temperaturas, 

a velocidade de reação pode ser aumentada ao se operar a uma temperatura relativamente 

elevada. Consequentemente, a estabilidade térmica é uma característica desejável das enzimas.   
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Figura 04: Análise da temperatura ótima para as enzimas amilolíticas produzidas a partir do 

substrato resíduo de malte B. 

 

 
 

 

Resultados similares foram encontrados por Gonçalves (2006) para as enzimas 

amiloliticas, glucoamilase e α-amilase, proveniente da fermentação em estado sólido com o 

fungo Thermomyces lanuginosus. A temperatura ótima de atividade foi entre as temperaturas de 

60 a 65° C em farelo de trigo suplementado com solução nutriente. 

Negi e Banerjee (2009) caracterizaram a amilase produzida por Aspergillus awamori e 

relatam que esta enzima apresenta temperatura ótima de 70° C. Já Spier (2005) obteve resultado 

inferior para amilase fúngica, reportando temperatura ótima entre 45º -55° C. 

O aumento da atividade enzimática se deve a ativação pela temperatura (SHULER, 1992) 

na qual os átomos adquirem muita energia e grande tendência a se moverem. Após este período, 

ocorre a desnaturação ou desativação térmica causada pelo rompimento das fracas interações que 

mantém unida a estrutura globular da proteína (BAILE; OLLIS, 1986). 

Para análise da termoestabilidade, as enzimas foram incubadas na ausência de substrato 
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por 1 hora em diferentes temperaturas. Após esse período, observou-se que os extratos 

enzimáticos obtidos dos quatro substratos utilizados no processo fermentativo apresentaram 

estabilidade nas temperaturas avaliadas.  

O efeito da temperatura sobre a estabilidade e ação das enzimas é de grande importância 

para aplicação desta enzima na indústria de alimentos, tendo em vista a necessidade de 

tratamentos térmicos dos produtos onde é aplicada e a inativação desta enzima após sua 

utilização (SANTANA, 2012).  

Na Figura 5 podemos observar que as enzimas produzidas, a partir do substrato malte A, 

apresentaram estabilidade nas três temperaturas testadas, porém na temperatura de 65° C obteve 

uma atividade enzimática de 1,887 ± 0,008 U/ml ao decorrer de 1 hora de exposição. O perfil 

apresentado revela termoestabilidade do complexo amilolítico nessa temperatura, que é 

caracterizado pelas enzimas que possuem a capacidade de permanecer com sua estrutura íntegra 

em temperaturas acima de 55° C, que geralmente apresentam maior atividade específica e maior 

estabilidade (YEOMAN et al., 2010). 

                              Figura 05: Análise da termoestabilidade no substrato malte A. 
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A termestabilidade para o substrato malte B (Figura 6) apresentou maior atividade 

enzimática ao longo do tempo de exposição nas temperaturas 60° a 70° C, com uma atividade 

enzimática aos 60° C de 1,560 ± 0,02 U/ml.  

 

                     Figura 06: Análise da termoestabilidade no substrato malte B. 

 

 

 

As Figuras 7 e 8 revelam o  perfil de termoestabilidade da fibra de algaroba e semente de 

acerola. Nota-se que a fibra de algoroba apresentou o melhor  resultado entre as temperaturas de 

60° e 65° C, com uma atividade de 1,179 ± 0,008 U/mL. 
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                       Figura 07: Análise da termoestabilidade no substrato fibra de algaroba. 

 

 

Já a semente de acerola (Figura 8) manteve sua atividade enzimática ao longo do tempo 

de exposição nas três temperaturas testadas, atingindo sua maior atividade (0,980 ± 0,008 U/mL) 

ao decorrer de uma de exposição na temperatura de 60° C. 

                      Figura 08: Análise da termoestabilidade no substrato semente de acerola. 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

78 

 

 

O aumento na atividade enzimática foi notado no decorrer do tempo de incubação das  

amostras. Mesmo tendo algumas perdas em alguns períodos de incubação, as atividades 

enzimáticas se mantiveram ativas durante os 60 minutos, quando submetidas a temperaturas 

variantes de 60° a 70º C, o que comprova a boa estabilidade térmica da enzima. É possível notar 

que mesmo a uma temperatura elevada à enzima ainda continuou ativa, não perdendo assim sua 

termoestabilidade. 

Em estudo sobre o aproveitamento de subprodutos agroindustriais para a produção de 

amilases fúngicas utilizando os substratos quirera de arroz e de milho e farelo de trigo com 

suplementação de nitrogênio, foi obtido 5,388 U/mL de atividade enzimática na temperatura de 

60° C, 6,200 U/mL a 65° C e 6,511 U/mL a 70° C. Esses resultados são superiores aos obtidos 

nesse estudo. Entretanto, os subprodutos tiveram uma suplementação de nitrogênio, auxiliando 

assim o crescimento do micro-organismo (FERREIRA, 2011). 

Segundo Negi e Banerjee (2009) as enzimas amilolíticas produzidas por A. awamori 

apresentam temperatura ótima a 70° C.   

No trabalho de Farid (2011), as amilases produzidas pelo Aspergillus oryzae tendo como 

substrato o amido solúvel, mostraram um aumento gradual da atividade enzimática com o 

aumento da temperatura, com atividade máxima em 55° C. Acima de 55° C a atividade começou 

a declinar. Isso mostra a estabilidade da enzima em condições usadas em processos industriais, o 

que torna o uso desta enzimas produzidas por micro-organismos ferramentas importantes em 

processos alimentícios, de limpeza e outras indústrias. 

Estes resultados também são interessantes do ponto de vista do potencial de aplicação da 

enzima, especialmente em processos que requerem altas temperaturas, em torno de 70° C. 
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Produção de enzimas celulolíticas  

A atividade celulolítica foi avaliada em cada substrato utilizado no processo de produção 

de conídios por B. bassiana. Para tanto, foram realizadas análises das enzimas exoglucanases e 

endoglucanases ao final do processo. As Figuras 9 e 10 mostram os perfis da atividade 

celulolítica (CMCase e FPase) nos cinco substratos utilizados (fibra da algaroba, resíduo de malte 

(malte A e malte B), semente de acerola e bagaço de cana-de-açucar). 

Os resultados revelaram que o bagaço de cana-de-açúcar foi o resíduo que apresentou a 

maior atividade celulolítica em relação aos outros substratos testados, atingindo uma atividade 

enzimática de 2,58 ± 0,9 U/mL (Figura 10) da exoglucanase e 15,29 ± 0,07 U/mL (Figura 9) da 

endoglucanase após 240 horas de cultivo. 

 

Figura 09: Atividade celulolítica endoglucanase (CMCase) do cultivo de Beauveria bassiana nos 

substratos analisados. 
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Resultados inferiores foram obtidos no estudo realizado por Zanchetta (2012) sobre a 

produção de celulases fúngicas por fermentação em estado sólido utilizando misturas de bagaço 

de cana-de-açúcar e farelo de trigo e cevada e farelo de trigo com fungo Chaetomium sp. para a 

produção de CMCase. Os maiores valores (9,6 U/mL e 7,3 U/mL) ocorreram às 192 h e 288 h de 

cultivo, respectivamente. 

 

Já no estudo desenvolvido por Santos et al. (2013), usando Aspergillus niger em 

fermentação em estado sólido utlizando resíduos do processamento do cacau, manga e seriguela 

os maiores valores obtidos para atividade enzimática da endoglucanase foi o resíduo de manga 

(9,32 U/mL). 

 

Figura 10: Atividade celulolítica exoglucanase (FPase) do cultivo de Beauveria bassiana em 

diferentes substratos. 
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No estudo desenvolvido por Carvalho et al (2012) utilizando a fermentação em estado 

sólido em palma doce com A. niger, obtiveram uma produção da enzima FPase de 7,03 U/mL. Tal 

estudo alcançou uma produção com valores inferiores ao encontrados nesse estudo. 

A alta atividade celulolítica de endoglucanases e exoglucanases no bagaço de cana-de-

açúcar é justificada devido à característica desse substrato, quando observamos os componentes 

encontrados na parede celular das células vegetais, que são ricas em polissacarídeos como a 

celulose e a hemicelulose, e também está contida nessa massa orgânica a lignina. Esses três 

materiais juntos compõem mais de 75 % da biomassa vegetal (SOARES, 2012). 

O uso do bagaço de cana-de-açúcar utilizado para produção de enzimas por fermentação 

em estado sólido favorece a aeração e troca de calor do meio. Além disso, o bagaço por conter 

celulose (50 %), hemicelulose (25 %), lignina (25 %) e cinzas (2,4 %) atuam como fonte de 

compostos indutores da expressão das enzimas (PANDEY et al., 2000). 

 

Produção de enzimas proteolíticas 

A atividade proteolítica foi analisada para caracterizar o complexo enzimático produzido 

por B. bassiana, como complementação das atividades amilolíticas e celulolíticas já analisadas, 

uma vez que as proteases são produzidas normalmente pela B. bassiana e a sua produção está 

estritamente relacionada com o processo de infecção dos insetos. As proteases permitem a 

penetração do tubo de germinativo do fungo entre a cutícula do inseto, que é formada por cerca 

de 70 % de proteínas (HEPBURN, 1985), contudo, sendo importante quantificá-la do ponto de 

vista da sua atuação auxiliar na atividade bioinseticida (Figura 11). De tal modo, os cinco 

substratos analisados (fibra de algaroba, semente de acerola, malte A, malte B e bagaço de cana-

de-açúcar) apresentaram atividade proteolítica, sendo o substrato fibra de algaroba exibiu a 
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melhor atividade enzimática (0,514 ± 0,009 U/mL). 

 

 

Figura 11: Atividade proteolítica do cultivo de Beauveria bassiana em diferentes substratos. 

 
 

 

 

 Em estudo realizado por Ito et al. (2007) sobre produção de proteases extracelulares por 

uma estirpe brasileira de B. bassiana reativado na broca do café Hypothenemus hampei  atingiu 

uma atividade de 0,489 U/mL. Cerca de 80 % desta atividade foi obtida após 2 dias de cultivo, 

ocorrendo uma abrupta redução após o quinto dia (ITO et al.,2007). 

Menezes et al. (2006) observaram uma atividade enzimática da protease de 5,78 U/mL 

após 64 h de fermentação, utilizando os substratos resíduo de maracujá e farelo de trigo, com 

fungo A. níger. Resultado considerado superior ao encontrado nesse trabalho. Entretanto, 

utilizamos a fermentação em estado sólido e os substratos foram utlizados in natura sem 

qualquer pré-tratamento ou suplementação nutricional. 

Além das enzimas amilolíticas, também foi determinada a quantidade de proteína total 

em cada um dos substratos no início do processo e após 10 dias de cultivo. E, ainda, o aumento 
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proteico proporcionado pela ação do complexo enzimático metabolizado durante o processo. Os 

resultados estão dispostos na Tabela 5. 

 

Tabela 05: Quantidade de proteína total encontrada nos substratos antes e após 10 dias de 

cultivo da Beauveria. bassiana.  

Amostra 

[Proteína total] 

(g/100mL) 

Antes 

[Proteina total] 

(g/100mL) 

Após 

   Aumento proteico 

[AP] 

(%) 

Malte A 
0,0107 ± 0,9 1,0821 ± 0,13 100,13 

Malte B 
0,0114 ± 0,31 3,8321 ± 0,06 335,15 

Bagaço de cana 
0,0107 ± 0,32 3,1536 ± 0,08 293,73 

Semente de acerola 
0,0132 ± 0,33 3,1833 ± 0,11 240,16 

Fibra da algaroba 
0,0110 ± 0,33 2,9571 ± 0,25 267,83 

 

De acordo com os resultados obtidos, os substratos malte B, bagaço de cana, fibra de 

algaroba e semente de acerola alcançaram os maiores valores de aumento proteico ao final de 

240 horas de processo fermentativo (335,15; 293,73; 267,83 e 240,16 %, respectivamente).  

Durante o processo, a quantidade de proteínas totais se modificou em cada um dos 

substratos utilizados, mostrando um perfil satisfatório no aumento da produção de proteína total. 

Todos os substratos obtiveram um aumento significativo, entretanto o substrato que apresentou 

maior quantidade de proteínas foi o malte B com 3,8321 ± 0,06 g/100 mL (aumento proteico de 

335,15 %), justificado pela maior concentração de amido presente no resíduo, indicativo da 

produção enzimática. Pode-se ainda destacar, que durante o processo fermentativo houve um 

enriquecimento proteico dos resíduos agroindustriais a partir do micro-organismo, o 
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metabolismo da B. bassiana proporcionou, através da sua produção enzimática, um aumento do 

teor proteico desses substratos após a fermentação, agregando maior valor nutricional quando 

comparado o valor nutricional desses substratos in natura (RAIMBAULT, 1998; PANDEY, 

2003). 
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

As metodologias empregadas para conidiogênese (produção, viabilidade, patogenicidade 

e virulência) e avaliação da atividade de enzimas hidroliticas extracelulares termoestáveis 

(proteases, amilases e celulases) produzidas por B. bassiana em diferentes substrados, permitem 

conluir: 

 Os conídios produzidos a partir dos substratos não convencionais foram viáveis e 

apresentaram efeito letal na concentração testada;  

 A taxa de mortalidade dos cupins após infecção com os conídios produzidos nos 

diferentes substratos superaram 80 % de mortalidade; 

 Na FES dos cinco substratos utilizados quatro deles apresentaram atividade amilolítica;  

 Observou-se que as enzimas amilolíticas apresentaram temperatura ótima na faixa de 60° 

a 70° C e são termoestáveis; 

 Bagaço de cana-de-açúcar foi o resíduo que apresentou a maior atividade celulolítica; 

 Os substratos analisados na fermentação em estado sólido (Malte A e B, bagaço de cana-

de-açúcar, fibra de algaroba e semente de acerola) mostram atividade proteolítica, que 

está estritamente relacionada com o processo de infecção dos insetos. 
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