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RESUMO 

Os compostos fenólicos (CF) do bagaço de uva são geralmente extraídos utilizando processos 

que envolvem solventes orgânicos agressivos ao meio ambiente e de difícil separação após o 

processo. Além disso, esses compostos podem estar fortemente associados aos componentes 

da parede celular vegetal, o que pode dificultar sua recuperação por estas metodologias 

convencionais. As extrações assistidas por enzimas e por alta pressão hidrostática (APH) 

podem ser processos eficientes para melhorar a extração dos CF. Desta maneira, o objetivo do 

presente trabalho foi a avaliação da recuperação dos compostos fenólicos totais (CFT), com 

foco nas proantocianidinas (PAs), a partir do bagaço de uva, utilizando hidrólise enzimática, 

processos convencionais de extração e APH. Inicialmente, para a hidrólise enzimática, 

avaliou-se a possibilidade de utilizar o bagaço de uva como substrato para produção de 

enzimas hidrolíticas. Nesse sentido, foi realizado o cultivo em estado sólido (CES) com uma 

cepa mutante do Aspergillus niger (3T5B8) utilizando bagaço de uva em farelo de trigo como 

indutor de enzimas hidrolíticas com potencial para extração dos compostos fenólicos dessa 

matriz. O CES foi avaliado ao longo de 96 horas (24, 48, 72 e 96 horas) e comparado com a 

produção utilizando farelo de trigo como único substrato. O complexo produzido com adição 

de bagaço de uva demonstrou maior extração dos compostos bioativos e aumentou o potencial 

antioxidante (p<0,05). Além disso, foi observada uma correlação positiva entre o teor de 

compostos bioativos e algumas enzimas do complexo enzimático, como a tanase. A partir 

desses resultados, foi realizado um novo processo de CES para avaliar o efeito do meio na 

produção da enzima tanase e outras enzimas produzidas na etapa anterior. Foram utilizadas 

diferentes concentrações de ácido tânico e farelo de trigo em bagaço de uva para a produção 

da tanase e outras enzimas hidrolíticas. O efeito da concentração da enzima poligalacturonase 

também foi avaliado para extração desses compostos e o complexo enzimático foi comparado 

com extração hidroetanólica e uma enzima comercial. A presença do ácido tânico não foi 

significativa na produção das enzimas. A concentração de 12 Ug-1 demonstrou ser a melhor 

condição de extração das PAs e a hidrólise com o complexo produzido por CES liberou maior 

teor de ácido gálico (43,89 ± 0,26 mg.100g-1), 2,7 vezes maior que a extração hidroetanólica 

(16,30 ± 1,14 mg.100g-1). Por fim, foi avaliado o efeito da APH sobre a atividade das enzimas 

produzidas por CES e extração dos compostos fenólicos do bagaço de uva. O bagaço de uva 

foi submetido à extração com o complexo produzido por CES, com complexo submetido à 

APH, com complexo e APH concomitantemente e apenas com APH e avaliado em relação à 

liberação dos CFT e das PAs ao longo do tempo. Os resultados demonstraram que a APH 



 

aumentou em até 3,7, 3,1 e 16 vezes a atividade das enzimas poligalacturonase, CMCase e 

β-glicosidase, respectivamente, e também a recuperação dos compostos bioativos ao longo de 

30 minutos, mas não teve efeito superior à hidrólise enzimática realizada em maior tempo. 

 

Palavras chave: Cultivo em estado sólido, extração assistida por enzimas, alta pressão 

hidrostática, compostos fenólicos e proantocianidinas. 



 

ABSTRACT 

The phenolic compounds (PC) of grape pomace are usually extracted using methodologies 

that involve organic solvents that are aggressive to the environment and difficult to separate 

after processing. In addition, such compounds may be strongly associated to the plant cell 

wall components, which may hinder their recovery by these conventional methodologies. 

Enzymatic assisted extraction and high hydrostatic pressure (HHP) may be efficient 

methodologies to recover the PC. In this way, the objective of the present work was to 

evaluate the recovery of the total phenolic compounds (TPC), with focus on 

proanthocyanidinas (PAs) from the grape pomace by enzymatic hydrolysis, conventional 

extraction processes, and HHP. Initially, for enzymatic hydrolysis, the possibility of using 

grape pomacec as a substrate for the production of hydrolytic enzymes was evaluated. In this 

sense, a solid-state cultivation (SSC) was performed with a mutant strain of Aspergillus niger 

(3T5B8) using wheat bran grape pomace as an inducer of hydrolytic enzymes with potential 

for extraction of phenolic compounds from this matrix. SSC was evaluated over 96 hours (24, 

48, 72 and 96 hours) and compared with wheat bran meal as the only substrate. The complex 

produced with the addition of grape pomace demonstrated a higher extraction of the bioactive 

compounds, and increased the antioxidant potential (p<0.05). In addition, a positive 

correlation was observed between the bioactive compounds and some enzymes of the 

enzymatic complex such as tannase. Then, a new SSC was performed to evaluate the effect of 

the substrate on the production of the enzyme tannase and other enzymes produced in the 

previous step. Different concentrations of tannic acid and wheat bran were used in grape 

pomace for the production of tannase and other hydrolytic enzymes with high activity. The 

effect of polygalacturonase enzyme concentration was also evaluated for the extraction of 

these compounds and the enzymatic complex was compared with hydroethanolic extraction 

and a commercial enzyme. The presence of tannic acid was not significant in the production 

of the enzymes. The concentration of 12.Ug-1 was shown to be the best extraction condition of 

the PAs and hydrolysis with the complex produced by SSC released a higher content of gallic 

acid (43.89 ± 0.26 mg.100g-1), 2.7 times greater than hydroethanolic extraction (16.30 ± 1.14 

mg.100g-1). Finally, the effect of HHP on the activity of enzymes produced by SSC and 

extraction of phenolic compounds from grape pomace was evaluated. The grape pomace was 

extracted with the complex produced by CES, with complex submitted to HHP, with complex 

and HHP concomitantly and with HHP and evaluated in relation to the release of TPC and 

PAs over time. The results showed that HHP increased the activity of polygalacturonase, 



 

CMCase and β-glucosidase enzymes by up to 3.7, 3.1 and 16 times, respectively, as well as 

the recovery of the bioactive compounds over 30 minutes, but had no effect superior to the 

enzymatic hydrolysis carried out in a long time. 

 

Keywords: Solid-state cultivation, enzyme-assisted extraction, high hydrostatic pressure, 

phenolic compounds, and proanthocyanidins. 
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1. INTRODUÇÃO 

A uva é uma das culturas frutíferas mais desenvolvidas no mundo, apresentando uma 

produção anual de 70 milhões de toneladas, das quais 50% são destinadas à produção de 

vinhos. Somente no ano de 2018, a produção de vinhos foi de aproximadamente 300 milhões 

de hectolitros no mundo. Nesse mesmo ano, foram consumidos aproximadamente 246 

milhões de hectolitros da bebida (Oiv, 2018). Considerando que para cada 0,75 litros de vinho 

(tinto) produzido, são usados em torno de 1 Kg de uvas e que o bagaço de uva (principal 

resíduo da produção de vinhos) corresponde a aproximadamente 20% das uvas utilizadas na 

produção de vinho tinto, o descarte incorreto desse material pode resultar em sérios problemas 

ambientais, pelo aumento da demanda de oxigênio, além do desperdício de uma fonte de 

compostos bioativos como os compostos fenólicos, que permanecem neste material após a 

vinificação. A variedade Alicante Bouschet, por exemplo, utilizada no Vale do São Francisco 

para produção de vinho tinto, é rica em antocianinas e proantocianidinas com alto potencial 

antioxidante (Costa et al., 2019; Ruíz-García et al., 2019).  

As proantocianidinas (PAs) são compostos fenólicos, mais especificamente polímeros de 

subunidades de flavan-3-ols, amplamente distribuídas no reino vegetal e, em frutas como a 

uva, podem ser encontradas na casca, sementes e engaço, bem como no coproduto da 

vinificação (bagaço de uva) (Prieur et al., 1994; Souquet et al., 1996; Souquet et al., 2000). 

Pela sua capacidade de complexar com proteínas, têm sido amplamente avaliadas para 

inibição das enzimas α-amilase e α-glicosidase, que estão envolvidas no metabolismo de 

carboidratos e que podem ser responsáveis por altos níveis de glicose pós-prandial 

(Yilmazer-Musa et al., 2012; Lu et al., 2016; Quan et al., 2019).  

Apesar das PAs e outros compostos fenólicos estarem presentes em grandes quantidades 

no bagaço de uva, sua extração pode ser dificultada pelas ligações entre esses compostos e os 

componentes da parede celular vegetal, necessitando de metodologias alternativas de extração 

como a hidrólise enzimática (Hanlin et al., 2010; Martins et al., 2016). Além disso, a maioria 

dos processos de extração convencionais envolve a utilização de solventes orgânicos tóxicos 

ao meio ambiente (Ruesgas-Ramón, Figueroa-Espinoza e Durand, 2017). Portanto, muitos 

trabalhos têm abordado a extração de compostos fenólicos de diferentes matrizes por 

processos “verdes” como a hidrólise enzimática, utilizando enzimas como a β-glicosidase, 

pectinases, proteases, tanase e diversas celulases (Landbo e Meyer, 2001; Boulila et al., 2015; 

Lima et al., 2018; Saad et al., 2019). Entretanto, a maioria dos trabalhos utiliza enzimas 

comerciais concentradas, que podem apresentar um custo elevado. Nesse sentido, o uso do 
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próprio coproduto como substrato para a produção de enzimas capazes de extrair seus 

compostos fenólicos pode representar uma alternativa viável economicamente e mais uma 

opção de aproveitamento deste material. 

A maior parte dessas enzimas (90%) é produzida por fermentação submersa utilizando 

cepas mutantes, mas também podem ser produzidas por cultivo em estado sólido (CES) 

(Hölker, Höfer e Lenz, 2004; Idris et al., 2017; Wu et al., 2018). O CES tem se destacado em 

diversos trabalhos como uma alternativa promissora a fermentação submersa para a produção 

de enzimas devido à sua maior produtividade, além de menores requisitos de energia e 

redução do custo de produção (Pandey, 2003; Yoon et al., 2014). No CES é possível utilizar 

coprodutos da agroindústria como substrato sólido, que podem atuar como fonte de carbono e 

de nutrientes necessários para indução da síntese de enzimas, utilizando pouca suplementação 

e até mesmo, nenhuma suplementação, dependendo do coproduto (Castro et al., 2010; Ncube 

et al., 2012; Amorim et al., 2017). 

Outro processo que pode ser utilizado para facilitar a liberação dos compostos bioativos 

de matrizes vegetais é a extração assistida por alta pressão hidrostática (APH). A APH é 

amplamente conhecida como um método de processamento de alimentos que consiste na 

aplicação de pressões muito altas (100 - 1000 MPa) e devido à sua ação sobre a 

microestrutura dos alimentos pode causar danos à membrana das células dos tecidos vegetais, 

que tornam as membranas menos seletivas e os compostos fenólicos mais facilmente 

extraíveis (Barbosa-Canovas et al., 1998). Esse processo também pode ser utilizado 

concomitantemente à outros tipos de extração como a extração assistida por enzimas. Nesse 

sentido, (Kim e Han, 2012), utilizaram diferentes condições de extração para a recuperação 

dos compostos bioativos do farelo de arroz e os resultados demonstraram que o processo de 

extração utilizando APH e um complexo enzimático foi mais eficiente na recuperação do 

ácido ferúlico. A APH também apresenta efeito sobre a atividade de diversas enzimas, 

inativando-as ou aumentando sua atividade, dependendo das condições do tratamento 

(Eisenmenger e Reyes-De-Corcuera, 2009). Entretanto, poucos trabalhos abordaram o efeito 

das condições da APH sobre o aumento da atividade das enzimas, especialmente as enzimas 

hidrolíticas. 

Diante do exposto, o presente trabalho pretendeu avaliar os processos de extração 

enzimática e extração assistida por alta pressão hidrostática visando a recuperação de 

compostos fenólicos, especialmente proantocianidinas, a partir do bagaço de uva. O uso desse 

coproduto como substrato para produção de um complexo enzimático a ser utilizado na 

extração também foi estudado. 
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2. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho foi a obtenção de um extrato rico em compostos fenólicos, com 

alto potencial biológico, a partir de bagaço de uva, utilizando os processos de extração 

assistida com enzimas e extração assistida por alta pressão. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 Avaliar o potencial do bagaço de uva em misturas com farelo de trigo como substrato 

para produção de enzimas hidrolíticas por cultivo em estado sólido (CES); 

 Aplicar o complexo enzimático produzido na extração de compostos fenólicos e avaliar a 

interação existente entre a atividade das enzimas e a liberação desses compostos; 

 Estudar o efeito da composição do substrato para CES com adição de ácido tânico na 

produção de enzimas hidrolíticas para a recuperação de compostos fenólicos; 

 Comparar a extração de compostos fenólicos utilizando o complexo produzido com a 

extração utilizando uma enzima comercial e, ainda, com uma extração convencional 

(hidroetanólica), e avaliar a atividade inibidora de α-amilase desses extratos; 

 Aplicar a alta pressão hidrostática para extração dos compostos fenólicos, especialmente 

PAs do bagaço de uva e avaliar seu efeito sobre a atividade enzimática, liberação desses 

compostos e atividade inibidora de α-amilase. 
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3. ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese foi dividida em Introdução Geral, Objetivos, Revisão Bibliográfica e, em 

seguida, três capítulos redigidos na forma de artigos contendo os resultados experimentais do 

trabalho: 

 Capítulo 1: Uso do bagaço de uva para produção de enzimas hidrolíticas por 

fermentação em estado sólido e recuperação dos seus compostos bioativos (Artigo 

publicado na revista Food Research International (Teles et al. Use of grape 

pomace for the production of hydrolytic enzymes by solid-state fermentation and 

recovery of its bioactive compounds. Food Research International, v.120, 

p.441-448, 2019); 

 Capítulo 2: Efeito da composição do substrato na fermentação em estado sólido 

para obtenção de enzimas com potencial para extração dos compostos bioativos 

do bagaço de uva (Artigo a ser submetido à revista Food and Bioproducts 

Processing); 

 Capítulo 3: Extração de compostos fenólicos do bagaço de uva assistida por 

enzimas e por alta pressão hidrostática (Artigo a ser submetido à revista 

Bioresource Technology). 

Por fim, são apresentadas as conclusões gerais, sugestões para trabalhos futuros, os 

trabalhos publicados em anais de congressos e artigos científicos publicados relacionados ao 

tema da tese, as referências utilizadas neste trabalho e os anexos. 
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1. PRODUÇÃO DE VINHO E SEUS COPRODUTOS 

A uva é uma das frutas mais cultivadas em todo o mundo, possuindo uma produção 

anual de 70 milhões de toneladas, das quais 50% são destinadas à produção de vinhos. No ano 

de 2018, a produção total de vinhos foi de aproximadamente 300 milhões de hectolitros no 

mundo. Nesse mesmo ano, o consumo dessa bebida foi de aproximadamente 246 milhões de 

hectolitros. As principais regiões produtoras de vinho são a Itália, França, Espanha e Estados 

Unidos (OIV, 2018) (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Produção de vinhos em milhões de hectolitros. Adaptado de OIV (2018). 

 

Durante a produção de vinho, do suco de uva e seus derivados, são gerados vários 

resíduos sólidos e líquidos. Em relação ao vinho, pode-se destacar os resíduos sólidos como 

as grainhas, engaço, sementes e bagaço. Este último é o resíduo mais representativo e 

compreende as cascas, sementes e engaço remanescentes do processo de produção da bebida 

(Larrauri, Ruperez e Calixto, 1996; Laufenberg, Kunz e Nystroem, 2003) (Figura 2).  
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Ilustração: Luiz Fernando M. da Silva
 

 

Figura 2. Representação de um bago de uva com as principais frações que compõem os 

resíduos gerados no processo de fabricação do vinho (casca, semente e engaço). 

 

 Considerando que para a produção de 0,75 litros de vinho (tinto) são utilizados em torno 

de 1 Kg de uvas e que o bagaço de uva corresponde a aproximadamente 20% das uvas 

utilizadas nessa produção, o descarte incorreto desse material pode ser responsável por sérios 

problemas ambientais, especialmente pelo aumento da demanda de oxigênio (Dwyer, 

Hosseinian e Rod, 2014). Além disso, o não aproveitamento desse material significa o 

desperdício de uma boa fonte de compostos bioativos como os compostos fenólicos, que 

permanecem após a vinificação (Jara-Palacios et al., 2013; Ky et al., 2014).  

 

1.1. Produção de vinhos no Brasil  

 

Atualmente o Brasil ocupa a 15° posição na produção mundial de vinhos e sua 

principal região produtora é o Rio Grande do Sul. Entretanto, há outras regiões produtoras, 

como o Vale do São Francisco, que ganhou destaque especialmente pela capacidade produtiva 

das videiras que está mais associada ao manejo do que ao clima, diferentemente das outras 

regiões produtoras no mundo (Ibravin, 2018). Esta região de clima semiárido que elabora um 

volume de 4 milhões de litros da bebida anualmente (dos quais 70% são vinhos espumantes, 

20% tintos e 1% brancos) tem sua vitivinicultura localizada em Pernambuco e na Bahia, onde 



 

27 

 

a atividade representa uma grande importância econômica desde os anos 80 e 2000, 

respectivamente (De Souza Leão, 2013). Dentre as principais variedades cultivadas nessa 

região estão a Itália e Canelli, usadas para os espumantes moscatéis; Chenin Blanc, Verdejo e 

Sauvignon Blanc, Syrah, Tempranillo e Grenache, para os espumantes seco e meio-doces, 

sendo as duas últimas utilizadas para os vinhos rosados. Para os vinhos tintos, as principais 

variedades utilizadas são a Syrah, Tempranillo, Touriga Nacional, Merlot Noir, Ruby 

Cabernet, Malbec e Alicante Bouschet (Camargo, Pereira e Guerra, 2010).  

A Alicante Bouschet (Vitis vinifera L.) também conhecida como Garnacha Tintorera 

em algumas áreas vitivinícolas da Espanha, possui coloração vermelho-púrpura em sua casca 

e polpa, em função da distribuição das antocianinas nessas frações da fruta (He et al., 2010) e 

por esse motivo é utilizada para dar cor aos vinhos tintos. 

Esta variedade foi desenvolvida no século XIX por Henri Bouschet, pelo cruzamento 

da uva Garnacha com a Petit Bouschet, sendo uma das poucas cultivares que apresenta essa 

coloração na casca e polpa, obtendo-se uma coloração vermelha no mosto após sua 

prensagem. Essa característica permite a produção de vinhos de cor profunda (Revilla, Losada 

e Gutiérrez, 2016). Além de ser uma variedade rica em antocianinas, também possui alto teor 

de proantocianidinas que podem estar associadas ao alto potencial antioxidante atribuído a 

esta casta (Costa et al., 2019; Ruíz-García et al., 2019).  

 

2. COMPOSTOS FENÓLICOS EM RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS 

Os compostos fenólicos são metabólitos secundários das plantas que estão relacionados à 

defesa dos vegetais contra diversos tipos de patógenos e predadores (Bi e Felton, 1995), têm 

importância fisiológica e estrutural, fornecem resistência a patógenos e podem ser responsáveis 

pela cor e características sensoriais das frutas e vegetais (Bravo, 1998; Chong et al., 2013) e por 

grande parte de suas propriedades nutracêuticas (Makris, Boskou e Andrikopoulos, 2007).  

Esses compostos são quimicamente definidos como substâncias que apresentam a estrutura 

de um anel aromático com uma ou mais hidroxilas substituintes ou moléculas que possuem um 

anel fenólico (ácidos fenólicos e álcoois fenólicos), podem ser monômeros ou polímeros de alto 

peso molecular, compreendendo uma ampla gama de moléculas. As várias classes dessas 

moléculas são definidas de acordo com o número de anéis fenólicos e os elementos que 

conectam essas estruturas. Esses compostos podem estar ligados a mono e polissacarídeos e a 

grupos funcionais como ésteres e ésteres metílicos e compreendem diferentes classes como os 
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ácidos fenólicos, flavonóides, estilbenos e taninos (Figura 4), que são os principais compostos 

fenólicos em alimentos (Shahidi e Naczk, 2003; Fontana, Antoniolli e Bottini, 2013).  
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Figura 3. Principais compostos fenólicos encontrados em alimentos. 
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Alguns resíduos remanescentes do processamento industrial de frutas e vegetais 

apresentam alta concentração de compostos fenólicos. O descarte desses resíduos pode 

representar problemas ambientais pelo fato destes compostos contribuírem para o aumento da 

demanda química e biológica de oxigênio. Nesse sentido, vários estudos têm sido realizados 

visando recuperar e caracterizar esses compostos (Tabela 1), na tentativa de introduzi-los em 

produtos de vários segmentos (alimentos, fármacos e cosméticos) como uma forma de agregar 

valor a esses subprodutos com o apelo de sua atividade biológica.  
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Tabela 1. Coprodutos da agroindústria e seus compostos fenólicos de acordo com a literatura. 

Coproduto Compostos fenólicos Atividade biológica Referências 

Bagaço de uva 
Flavonoides, proantocianidinas e 

antocianinas 
Capacidade antioxidante e antimicrobiana (Xu et al., 2016) 

Casca de maçã e casca de  

uva branca e vermelha 
Ácidos fenólicos e flavonoides 

Capacidade antioxidante, antimutagênica e 

antimicrobiana 
(Vodnar et al., 2017) 

Coproduto de manga Compostos fenólicos Capacidade antioxidante 
(Albuquerque et al., 2019) 

Coproduto de laranja  Potencial anti-inflamatório 

Casca de manga Ácidos fenólicos e antocianinas 
Capacidade antioxidante e potencial para 

controle da diabetes tipo 2 
(Gondi e Prasada Rao, 2015) 

Pele interna do grão de  

café (película prateada) 
Compostos fenólicos totais e flavonoides Capacidade antioxidante (Costa et al., 2018) 

Bagaço de acerola Ácido gálico Potencial antidepressivo 
(Marques et al., 2016; Can et al., 

2017)  

Sementes de açaí Catequinas e proantocianidinas 
Potencial inibidor do mRNA do vírus H1N1 e 

potencial antidiabético 

(Soares et al., 2017; Chen et al., 

2018; You et al., 2018) 

Palha de trigo Ácido p-cumárico Potencial anti-câncer 

(Merali et al., 2016; Sharma, 

Rajamanickam e Nagarajan, 

2018) 

Cascas e núcleo de abacaxi Ácido vanílico Efeito neuroprotetivo 
(Lun, Wai e Ling, 2014; Sindhu 

et al., 2015) 

Casca de coco Flavonoides Inibição da enzima conversora de angiotensina 
(Valadez-Carmona et al., 2016; 

Irondi et al., 2017) 
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O bagaço de uva, por exemplo, foi amplamente estudado para utilização como ingrediente 

em outros produtos e/ou extração dos seus compostos bioativos, visando a uma agregação de 

valor e diminuição dos problemas ambientais que podem decorrer do seu descarte inadequado 

(Bonilla et al., 1999; Yu e Ahmedna, 2013; Beres et al., 2017; Teles et al., 2018b). O seu perfil 

de compostos fenólicos depende da variedade da uva, do tipo de processamento (produção de 

suco, vinho tinto, vinho branco, espumante, etc), condições climáticas de produção das frutas, 

armazenamento, amadurecimento, etc (Pinelo, Arnous e Meyer, 2006). Além disso, cada fração 

do bagaço de uva apresenta características diferentes em relação à composição de compostos 

fenólicos. A casca proveniente do processamento de uvas vermelhas, por exemplo, apresenta 

alto teor de antocianinas e taninos condensados (ou proantocianidinas). Estes últimos, diferem 

na casca e semente em relação ao seu grau de polimerização.  As antocianinas são 

responsáveis pela coloração da casca e da polpa em algumas variedades como a Alicante 

Bouschet e geralmente, compreendem a malvidina 3-glicosídeo, peonidina 3-glicosídeo, 

delfidina e petunidina (Monagas et al., 2006; Mazza et al., 2018).  De acordo com Pinelo 

(2006) a casca da uva vermelha e da uva branca apresentam poucas diferenças em sua 

composição de compostos fenólicos, exceto pelo teor das antocianinas. A semente e o engaço, 

apresentam as mesmas unidades de proantocianidinas com diferenças apenas no grau de 

polimerização que é mais baixo nessas frações. O engaço apresenta diversos ácidos fenólicos, 

mas os compostos fenólicos mais abundantes nesta fração são as proantocianidinas, tanto nas 

uvas vermelhas quanto nas brancas (Souquet et al., 2000). 

2.1. Proantocianidinas 

Proantocianidinas (PAs) ou taninos condensados são uma classe de compostos fenólicos, 

mais especificamente polímeros de flavan-3-óis, amplamente distribuída no reino vegetal, 

compreendendo a segunda maior classe de compostos fenólicos após as ligninas (Prieur et al., 

1994; Souquet et al., 1996; Souquet et al., 2000). As PAs são assim denominadas porque 

liberam antocianinas pelas suas subunidades extensoras após uma hidrólise ácida a quente (He 

et al., 2008). Apresentam importantes funções relacionadas à defesa contra fatores bióticos e 

abióticos nas plantas, especialmente contra o ataque por patógenos como fungos e bactérias 

(Bruyne et al, 1999). 

Geralmente, esses compostos encontram-se acumulados nos vacúolos das células 

epidérmicas ou em camadas subdérmicas das folhas e frutos. Também estão presentes em 

grandes quantidades nas sementes, revestindo-as como forma de auxiliar na proteção contra 

herbívoros e dessecação (Barbehenn e Constabel, 2011). Além disso, são amplamente 
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disseminadas em bebidas, frutas, cereais e outros produtos alimentícios. Por esse motivo e 

pelo seu alto potencial antioxidante, as PAs vêm sendo amplamente estudadas. Além disso, 

possuem papel importante na produção de vinho, sendo responsáveis por sua adstringência e 

amargura pela interação com as proteínas salivares e pela estabilização da sua cor por meio da 

formação de compostos pela ligação das proantocianidinas com as antocianinas (Cheynier et 

al., 2006; Mcrae e Kennedy, 2011). Nas uvas e no seu resíduo proveniente da vinificação as 

principais PAs são a procianidina, prodelfinidina, catequina e epicatequina e seus respectivos 

galatos. As PAs encontram-se em todas as frações (casca, semente e engaço) com diferentes 

graus de polimerização. De acordo com Prieur et al. (1994), as sementes geralmente 

apresentam maior concentração de PAs do que as cascas e contém principalmente 

procianidinas, que são compostas exclusivamente por subunidades de catequina e 

epicatequina. As cascas são apresentam procianidinas, mas também prodelfinidinas, que são 

menos comuns em plantas do que as procianidinas (Tsang et al., 2005). 
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Figura 4. Principais proantocianidinas encontradas na uva e no bagaço de uva. 
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As prodelfinidinas são compostas por subunidades de galocatequina e epigalocatequina 

(Souquet et al., 1996). 

Esses compostos também estão presentes no bagaço de uva, como resultado da sua 

extração incompleta durante a produção de vinho (Lu e Yeap Foo, 1999). As PAs são 

sintetizadas no citoplasma e armazenadas no vacúolo das células vegetais, mas também 

podem estar associadas à parede celular vegetal por meio de ligações com os seus 

polissacarídeos (Busse-Valverde et al., 2010). A parede celular vegetal é a principal barreira 

de difusão dos compostos fenólicos intracelulares para os solventes durante um processo de 

extração e de acordo com Renard et al. (2001), as procianidinas apresentam crescente 

interação com a celulose, xiloglucana e pectina, respectivamente. Além disso, o grau de 

polimerização e a proporção de catequina no polímero também podem aumentar a interação 

entre esses compostos e os componentes da parede celular vegetal. 

 

2.1. Potencial biológico dos compostos fenólicos 

Das atividades biológicas atribuídas aos compostos fenólicos, a mais conhecida é a 

capacidade antioxidante, que pode estar presente por meio de diferentes mecanismos, como a 

doação de elétrons ou hidrogênio, estabilização e deslocamento de elétrons desemparelhados, 

atividade quelante de metais, reatividade com outros antioxidantes e estabilização e 

deslocamento de elétrons desemparelhados provenientes de radicais livres (Shahidi, Janitha e 

Wanasundara, 1992). O potencial antioxidante dos compostos fenólicos pode sugerir 

aplicações tanto na área de saúde, atuando na prevenção das doenças originadas a partir do 

estresse oxidativo, como na área de tecnologia de alimentos, atuando como um aditivo natural 

visando o aumento da vida útil dos alimentos em substituição aos antioxidantes sintéticos 

(Mateos et al., 2005; Mattos et al., 2017). Uma das propriedades benéficas da incorporação dos 

compostos fenólicos é a possível prevenção de diversas doenças, como Diabetes Mellitus tipo 2 

(DM2), por exemplo (Fenercioglu et al., 2010; Lin et al., 2016). Nesse caso, os compostos 

fenólicos, especialmente as proantocianidinas, que complexam com diversas proteínas, podem 

auxiliar no controle da hiperglicemia (Kusano et al., 2010; Fu et al., 2015). A hiperglicemia 

prolongada está relacionada a diversas complicações do DM2 e uma abordagem a essa 

condição é a inibição das enzimas α-amilase e α-glicosidase presentes no trato gastrointestinal 

(Shim et al., 2003). Entretanto, o uso prolongado dos medicamentos inibidores dessas enzimas 

está associado a diversos efeitos secundários, como severas complicações gastrointestinais 

(Kim et al., 2014). Portanto, a aplicação de compostos fenólicos com potencial para complexar 

com essas enzimas, inibindo sua atividade, merece ser estudada (Oboh et al., 2016) Dados da 
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Sociedade Americana de Diabetes apontam gastos de 237 bilhões de dólares com 

medicamentos e de 90 bilhões com a redução da produtividade das pessoas enfermas. Em um 

recente estudo divulgado pela Sociedade Brasileira de Diabetes os dados alertam que os gastos 

com internações devido ao DM custaram R$ 463 milhões ao SUS (Sistema Único de Saúde) 

somente no ano 2014 (Bahia, 2018; Petersen, 2018; Rosa et al., 2018).  

 

3. PROCESSOS DE EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS 

A recuperação dos compostos fenólicos de diversos vegetais e seus coprodutos já foi 

amplamente estudada na literatura, incluindo diversos processos e metodologias de extração 

que, em grande parte resultaram na obtenção de extratos ricos nesses compostos 

(Liyana-Pathirana e Shahidi, 2005; Lafka, Sinanoglou e Lazos, 2007). Entretanto, grande 

parte desses trabalhos foram realizados utilizando processos demorados em que foram 

aplicados solventes orgânicos tóxicos e de difícil separação (Ruesgas-Ramón, 

Figueroa-Espinoza e Durand, 2017; Quan et al., 2019). Recentemente, as pesquisas têm 

voltado sua atenção para metodologias/processos não convencionais de extração, que não 

utilizam solventes orgânicos tóxicos e com aplicação de técnicas cada vez menos agressivas 

ao meio ambiente, incluindo tempos de processo reduzido com maior rendimento e qualidade 

do extrato (Azmir et al., 2013; Fernández et al., 2018).  

Para melhorar a eficiência de extração desses compostos, diversas tecnologias como a 

extração por micro-ondas, ultrassom, fluido supercrítico, solventes eutéticos, alta pressão 

hidrostática, cultivo em estado sólido e enzimas têm sido aplicadas como uma forma 

alternativa para a recuperação dos compostos fenólicos com a minimização de efeitos 

adversos como a poluição, difícil separação do solvente e dificuldades de aplicação do extrato 

pela presença de agentes tóxicos residuais da extração (Martins et al., 2011; Bosiljkov et al., 

2017; Chanioti e Tzia, 2018; Mazza et al., 2018; Valadez-Carmona et al., 2018; Meini et al., 

2019). Estes últimos, merecem destaque pela simplicidade de execução e alta eficiência. 

Entretanto, o cultivo em estado sólido e a alta pressão hidrostática foram pouco abordados na 

literatura como processos de extração de compostos fenólicos. Além disso, os efeitos da alta 

pressão hidrostática como processo de extração concomitante a outro processo como a 

extração assistida por enzimas e seu efeito sobre essas biomoléculas durante o processo foi 

pouco abordado na literatura (Kim e Han, 2012; Casquete et al., 2015; Ma e Mu, 2016). 
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4. CULTIVO EM ESTADO SÓLIDO  

A principal característica do cultivo em estado sólido (CES) ou fermentação em estado 

sólido, como é mais comumente denominado, é que o crescimento microbiano ocorre com a 

secreção de produtos em partículas sólidas, em um ambiente em que o teor de água presente é 

suficiente apenas para o metabolismo do microrganismo inoculado (Pandey, 1992).  

Durante o cultivo microbiano em estado sólido, há diversos parâmetros importantes que 

afetam o crescimento microbiano como a atividade de água aw, umidade, pH, temperatura, 

tamanho da partícula do meio de cultura, aeração e agitação. Estes parâmetros podem variar 

dependendo do tipo de meio de cultura, microrganismo utilizado como inóculo e tamanho de 

escala do processo (Pandey, 2003).  

O cultivo em estado sólido foi a principal forma de cultivo microbiano durante muito 

tempo, sendo responsável pelo início das técnicas de cultivo. Entretanto, em meados de 1940 

com o incentivo da produção da penicilina por cultivo submerso, houve grande redução no 

estudo do cultivo em estado sólido. Na década de 70 ocorreu a retomada dos estudos 

envolvendo o cultivo sólido, principalmente pela produção de ração animal utilizando resíduos 

agroindustriais em que o cultivo sólido poderia ser uma alternativa menos onerosa para a 

valorização desses resíduos. Mas, a partir dos anos 90 que ocorreu um grande aumento nos 

estudos envolvendo o cultivo em estado sólido (Pandey, 2003). A partir desta data, foram 

realizados numerosos trabalhos utilizando o cultivo em estado sólido em resíduos 

agroindustriais para a produção dos mais diversos produtos como etanol, enzimas, proteínas, 

metabólitos secundários, etc (Pandey et al., 1999; Yu, Xuzhang e Tan, 2008; Martins et al., 

2011; Diaz et al., 2016). 

Comparado ao cultivo submerso (também chamado de fermentação submersa), que é a 

forma de cultivo microbiano mais utilizada industrialmente e que tem como vantagem a maior 

facilidade de controle dos parâmetros durante o processo (Ghildyal et al., 1985). O CES 

apresenta baixos custos operacionais, utilização de pouco volume de água, condições de cultivo 

mais próximas ao ambiente natural dos microrganismos e possível utilização de resíduos 

agroindustriais como substrato (Castilho, Medronho e Alves, 2000; Krishna, 2005). Entretanto, 

o CES apresenta algumas desvantagens como a dificuldade de controle dos parâmetros do 

processo, dificuldade da remoção de calor gerado durante o processo de crescimento 

microbiano, dificuldade de agitação, heterogeneidade do meio, dificuldade para a determinação 

do crescimento microbiano e dificuldade na ampliação de escala (Krishna, 2005). 
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A possibilidade de utilizar resíduos agroindustriais sem a necessidade de maiores 

suplementações em alguns casos, tem tornado o cultivo em estado sólido muito atrativo para a 

produção de diversos produtos, como as enzimas, por exemplo.  

Grande parte dos resíduos agroindustriais possui uma rica composição em termos de 

polissacarídeos, facilitando o crescimento microbiano e a síntese de enzimas, sem a 

necessidade da adição de fonte adicional de carbono, nitrogênio e outros nutrientes (Saratale et 

al., 2014). Além disso, os resíduos remanescentes da agroindústria, principalmente do 

processamento de frutas, possuem altas quantidades de compostos bioativos, que podem ser 

liberados durante o CES pela ação das enzimas produzidas durante esse processo (Sepúlveda et 

al., 2018), agregando valor a esse material. Recentemente, diante das desvantagens da 

utilização de solventes orgânicos na extração dos compostos bioativos (Garcia-Salas et al., 

2010), o CES vem sendo aplicado com esta finalidade, como um processo de extração “verde” 

em diferentes matrizes e com a utilização de diferentes microrganismos, como descrito na 

Tabela 2.  
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Tabela 2. Principais compostos bioativos liberados por CES em subprodutos, inóculos e ação de diferentes enzimas. 

Coprodutos Composto liberado Microrganismo  Enzimas Referência 

Bagaço de maçã Compostos fenólicos Phanerocheate chrysosporium - (Ajila et al., 2011) 

Grão de bico Compostos fenólicos Cordyceps militaris SN-18  - (Xiao et al., 2014) 

Bagaço de frutas 

vermelhas 

Antocianinas, ácido 

cinâmico e quercetina 

Aspergillus niger - (Dulf et al., 2015) 

Casca e polpa de café Ácidos fenólicos Penicillium purpurogenum - (García et al., 2015) 

Ameixa Compostos fenólicos, 

incluindo flavonoides 

Aspergillus niger (ATCC-6275) and Rhizopus 

oligosporus (ATCC-22959) 

β-glicosidases (Dulf, Vodnar e 

Socaciu, 2016) 

Sub-produtos do figo Ácidos fenólicos Aspergillus niger HT4 - (Buenrostro-Figueroa 

et al., 2017) 

Bagaço de damasco CFT e lipídeos Aspergillus niger and Rhizopus oligosporus - (Dulf et al., 2017) 

Bagaço de uva, maçã e 

pitaya amarela  

Ácidos fenólicos Rhizomucor miehei NRRL 5282 and 

Aspergillus niger 

Celulases e 

pectinases 

(Zambrano et al., 

2018) 
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Apesar desses trabalhos relatarem o aumento da recuperação dos compostos após o cultivo 

em estado sólido, a maioria utilizou uma mistura de solventes (álcool, metanol e acetona) numa 

etapa pós-fermentação para a recuperação dos compostos fenólicos, dificultando a 

compreensão do efeito do CES como um processo único de extração e também 

impossibilitando sua denominação como um processo “verde” de extração. 

A composição do meio para o cultivo em estado sólido é um parâmetro importante no 

processo, pois podem apresentar alto conteúdo de compostos fenólicos e, consequentemente, 

atividade antimicrobiana, dificultando o crescimento dos microrganismos (Oliveira et al., 2013; 

Duangjai et al., 2016). Essa barreira pode aumentar o tempo de fermentação ou tornar 

necessária a utilização de muitos indutores comerciais, sendo possivelmente uma das grandes 

desvantagens da utilização desse processo para a extração dos compostos fenólicos. Para 

mitigar essas desvantagens, o conhecimento profundo sobre a composição química e outras 

características do meio é imprescindível, bem como durante a produção de enzimas por CES. 

Essas informações podem auxiliar na decisão sobre qual microrganismo a ser inoculado, por 

exemplo. Além disso, a substância alvo a ser extraída também influencia em diversos 

parâmetros do processo. Para obtenção de ácido gálico, por exemplo, geralmente é necessária a 

utilização de microrganismos que produzam tanase na presença de ácido tânico como o 

Aspergillus niger (Sharma et al., 2014). Arshad et al. (2019) utilizaram diversos resíduos da 

agroindústria como fonte de ácido tânico no CES com Aspergillus oryzae para a produção de 

tanase e ácido gálico. O processo foi otimizado com a utilização de sementes de ameixa preta, 

sem a necessidade de adição de ácido tânico e muitos suplementos, tornando-o menos oneroso. 

A recuperação do ácido elágico também pode ser realizada por CES utilizando fontes de 

elagitaninos, como realizado por Ascacio-Valdés et al. (2016), que conseguiram recuperar este 

composto após o CES da casca de romã utilizando Aspergillus niger. O ácido ferúlico, um ácido 

hidroxicinâmico, também pode ser obtido a partir do CES, com Aspergillus niger e Aspergillus 

awamori, pela ação da enzima feruloil esterase por exemplo. Recentemente, Wu et al. (2017) 

expressaram os genes responsáveis pela síntese das enzimas feruloil esterase e xilanase em 

Pichia pastoris para melhorar a atividade catalítica e produtividade obtidas pela metodologia 

convencional.   

A extração dos compostos fenólicos pelo cultivo em estado sólido pode ser realizada 

utilizando diversos microrganismos como agente fermentador, principalmente os fungos 

filamentosos ou leveduras que melhor se adequam às condições deste tipo de fermentação. 

Nesse sentido, a linhagem a ser utilizada dependerá das enzimas que se pretende obter e do 

substrato a ser utilizado, que pode facilitar a síntese dos produtos desejados. 
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Uma das grandes vantagens da utilização deste processo é a possibilidade de 

biotransformação dos compostos fenólicos em compostos de menor peso molecular, o que pode 

aumentar o potencial biológico, como a capacidade antioxidante do extrato no qual estão 

inseridos (Martins et al., 2017). Esta característica está intrinsecamente ligada à ação das 

enzimas sintetizadas pelo microrganismo inoculado no CES (Madeira et al., 2014). Mas, em 

alguns materiais extremamente recalcitrantes, que podem inibir o crescimento dos 

microrganismos, a extração com enzimas comerciais pode ser uma alternativa para a extração 

destes compostos, uma vez que podem ser utilizadas de forma concentrada. 

 

5. EXTRAÇÃO DE COMPOSTOS FENÓLICOS ASSISTIDA POR ENZIMAS 

 Assim como o cultivo em estado sólido, a utilização de enzimas tem sido estudada e 

aplicada com alta eficiência para a recuperação de compostos fenólicos provenientes de 

diversos resíduos da agroindústria (Landbo e Meyer, 2001; Arnous e Meyer, 2010; Wang et al., 

2017). Ambos processos se baseiam na quebra das ligações dos polissacarídeos e proteínas 

estruturais da parede celular dos vegetais, resultando na liberação dos compostos fenólicos. A 

principal diferença da extração enzimática em relação à extração por cultivo em estado sólido é 

que uma enzima ou um complexo enzimático, geralmente concentrado, é aplicado diretamente 

sobre a matéria-prima. A eficiência deste processo depende de diversos fatores como a 

matéria-prima, tempo e temperatura de processo, natureza da enzima, entre outros. Várias 

enzimas têm sido aplicadas, e os parâmetros do processo como temperatura, tempo, razão 

sólido:líquido, relação enzima:substrato e pH da solução tampão utilizada para extração têm 

sido amplamente estudados (Maier et al., 2008; Zhang et al., 2013a; Meini et al., 2019).  

A extração assistida por enzimas apresenta como vantagem sobre as metodologias 

convencionais (com solventes orgânicos) de extração dos compostos fenólicos a alta 

especificidade, a desconstrução da matriz celular do vegetal, além de ser menos agressiva ao 

meio ambiente (Chamorro et al., 2012; Płotka-Wasylka et al., 2017). Em contraste com a 

extração por cultivo em estado sólido, que necessita do crescimento do microrganismo para 

sintetizar as enzimas que irão atuar na hidrólise da biomassa, a extração assistida por enzimas 

utiliza essas biomoléculas já na forma concentrada. Esses fatores podem aumentar muito a 

eficiência do processo, além de influenciarem no tempo de extração, diminuindo-o em relação 

ao cultivo em estado sólido.  

Dependendo do composto fenólico a ser recuperado ou da matéria-prima, a extração pode 

necessitar de uma enzima específica ou um complexo enzimático para a desconstrução mais 
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ampla da biomassa, sendo a segunda forma a mais utilizada. Geralmente são empregadas 

celulases, β-glicosidase, pectinases, proteases e tanase para a recuperação de diversos 

compostos fenólicos (Kammerer et al., 2005; Fernández, Vega e Aspé, 2015). Oszmiański, 

Wojdyło e Kolniak (2011) relataram o aumento da capacidade antioxidante e do teor de 

procianidinas em suco de maçã adicionado de purê de resíduo de maçã hidrolisado por 

pectinases. Xu et al. (2014) observaram uma modificação na galoilação dos compostos 

fenólicos, aumento no teor de ácidos fenólicos e da capacidade antioxidante e diminuição do 

tempo de extração durante a hidrólise da casca e semente de bagaço de uva em comparação com 

a extração com etanol. Neste estudo, o ácido gálico foi um dos principais compostos fenólicos 

liberados.  

A hidrólise enzimática do bagaço de uva parece ter grande influência no aumento da 

atividade biológica nos extratos de compostos fenólicos, como reportado por Ferri et al. (2016). 

Os autores observaram o aumento (em comparação aos extratos aquosos) do conteúdo de 

compostos fenólicos com capacidade antioxidante e potencial redutor de colesterol do extrato 

obtido com ação da enzima comercial Celluclast®. Entretanto, neste trabalho não foi utilizada 

solução tampão para a hidrólise, que foi seguida de extração etanólica. O uso de solventes como 

o etanol pode afetar a eficiência das enzimas e mascarar o efeito da ação dessas biomoléculas, 

dificultando a compreensão do processo de extração dos compostos fenólicos, respectivamente. 

Recentemente, Santana e Macedo (2019) conseguiram extrair catequinas e aumentar o 

rendimento de extração a partir da maceração enzimática de sementes de guaraná. Os resultados 

da maceração com a enzima Pectinex e uma solução hidroetanólica foram melhores quando 

comparadas a um controle sem etanol e enzima. As proantocianidinas (PAs), também 

conhecidas como taninos condensados, foram recuperadas da casca e das sementes da uva 

utilizando a extração assistida por enzimas no estudo realizado por Fernández, Vega e Aspé 

(2015). Neste trabalho foram utilizadas as enzimas celulase, pectinase, tanase e um blend 

dessas enzimas para a recuperação de compostos fenólicos totais (CFTs) e PAs, sendo 

observado um aumento na concentração dos CFTs, modificação do grau de polimerização das 

PAs e aumento na porcentagem de galoilação dos extratos, especialmente nos extratos obtidos 

sem ação do blend. O aumento da capacidade antioxidante também foi reportado por Kim e 

Lim (2016) que hidrolisaram farelo de arroz com carboidrases. Os resultados demonstraram um 

aumento de até 3 vezes na liberação de ácidos fenólicos como ácido ferúlico, p-cumárico, 

vanílico e p-hidroxibenzóico em comparação à extração hidroetanólica.  
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6. EXTRAÇÃO DOS COMPOSTOS FENÓLICOS POR ALTA PRESSÃO 

HIDROSTÁTICA (APH) 

 A crescente tendência na busca por métodos alternativos de extração de compostos 

fenólicos mais eficientes e menos agressivos ao meio ambiente tem elevado o número de 

estudos sobre o assunto, com a aplicação nas mais diversas matrizes (Corrales et al., 2009; 

Zhang et al., 2013b; Mazza et al., 2018). Tecnologias alternativas à extração convencional, 

como a alta pressão hidrostática, micro-ondas, ultrassom e solventes eutéticos, têm sido 

aplicadas em uma única etapa de extração ou concomitantemente com outra metodologia 

(Bosiljkov et al., 2017; Chanioti e Tzia, 2018). Alguns estudos vêm tentando potencializar o 

efeito do cultivo em estado sólido e da aplicação de enzimas para melhorar a hidrólise de 

diferentes matrizes aumentando a possibilidade de recuperação dos compostos fenólicos e 

diminuindo possíveis desvantagens dessas metodologias para a extração desses compostos. O 

efeito da APH na extração dos compostos fenólicos em comparação com a extração assistida 

por enzimas, bem como seu efeito sobre o aumento da atividade enzimática para extração 

desses compostos, são pouco disseminados na literatura.   

O processamento por alta pressão hidrostática é baseado na aplicação de pressões muito 

altas (100-1000 MPa) a uma matriz em um ambiente fechado contendo um líquido que 

transmite a pressão de maneira rápida e uniforme (Hyashi, 1989). É comumente aplicado na 

conservação de alimentos (Yaldagard, Mortazavi e Tabatabaie, 2008; Inada et al., 2017), mas 

também pode ser uma alternativa para a extração de compostos fenólicos (Shouqin et al., 2005; 

Santos, Veggi e Meireles, 2012). O mecanismo de liberação na extração assistida por APH está 

associado ao aumento da permeabilidade da célula do material, liberando os metabólitos 

secundários e aumentando as taxas de transferência de massa. Isso ocorre porque o material 

submetido à APH sofre mudanças estruturais que afetam as células e/ou as membranas 

celulares por meio de deformações e ruptura, respectivamente, que estão associadas a 

desprotonação de grupos carregados, rompimento de pontes salinas e ligações hidrofóbicas 

(Barbosa et al., 1997). Esse método tem como uma das principais vantagens a redução do 

tempo de extração e também a redução da quantidade de solventes necessária para a extração, 

devido à combinação das altas pressões e da temperatura que podem reduzir o tempo de 

processo. 

Corrales et al. (2009) observaram que foi possível liberar as antocianinas da casca do 

bagaço de uva aplicando APH e etanol como solvente à temperatura de 50 °C. Recentemente, 

Briones-Labarca et al. (2015) recuperaram compostos fenólicos com potencial antioxidante a 
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partir das sementes de mamão chileno (V. pubescens) por APH utilizando solução metanólica e 

obtiveram um aumento no rendimento da extração quando comparado a um controle e extração 

por ultrassom, que foi atribuído à capacidade da APH de aumentar a permeabilidade da célula 

ao solvente utilizado. Ambos estudos necessitaram de um tempo de processo muito curto 

comparado a outras metodologias de extração (30 e 15 minutos, respectivamente). Casquete et 

al. (2015) encontraram resultados similares na extração de compostos fenólicos de cascas de 

frutas cítricas (Citrus limon, Citrus latifolia, Citrus reticulata), obtendo os melhores resultados 

em 3 minutos de processo a uma pressão de 300 MPa.  

A extração por APH em conjunto com a extração assistida por enzimas para a recuperação 

dos compostos fenólicos é pouco difundida na literatura. Entretanto, o efeito da APH sobre as 

enzimas tem sido estudado e pode fornecer informações importantes para a aplicação dessas 

metodologias em conjunto, uma vez que pressões muito elevadas podem promover a inativação 

das enzimas. As enzimas pectinase e β-glicosidase são amplamente utilizadas na recuperação 

de compostos fenólicos e foram submetidas ao APH em estudos realizados por Fachin et 

al.(2002) e Garcia-Palazon et al.(2004), respectivamente. A pectinase (poligalacturonase) foi 

inativada em uma faixa de 300-600 MPa a 50 °C e a β-glicosidase apresentou uma redução de 

até 60% em sua atividade quando submetida a pressões de 600 e 800 MPa, sugerindo que 

pressões mais baixas devem ser utilizadas quando se pretende trabalhar com essas enzimas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

Uso do bagaço de uva para a produção de enzimas hidrolíticas por 

fermentação em estado sólido e recuperação dos seus compostos 

bioativos  
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RESUMO 

Um complexo de enzimas hidrolíticas foi produzido por cultivo em estado sólido (CES) ou 

fermentação em estado sólido pela cepa mutante Aspergillus niger 3T5B8, utilizando como 

substrato uma mistura de bagaço de uva e farelo de trigo, ou apenas o farelo de trigo. Os dois 

complexos enzimáticos foram utilizados para a extração de compostos bioativos a partir de 

bagaço de uva e a relação entre as atividades do complexo e a liberação de compostos 

fenólicos foi avaliada. Embora o processo de CES com farelo de trigo tenha apresentado 

maior eficiência para a produção das enzimas, o complexo enzimático produzido no meio 

contendo bagaço de uva e farelo de trigo foi mais efetivo na extração de compostos bioativos 

com alto conteúdo de proantocianidinas e maior potencial antioxidante (p<0,05). Uma 

correlação significativa foi observada entre os compostos bioativos e a atividade de algumas 

enzimas presentes no complexo enzimático. 

 

Palavras-chave: processos fermentativos, Aspergillus niger 3T5B8, hidrólise da biomassa, 

proantocianidinas, capacidade antioxidante. 
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1. INTRODUÇÃO 

A recuperação de compostos bioativos presentes nos resíduos agro-industriais, tais como 

bagaço de uva, tem sido evidenciada nos últimos anos, devido à atividade biológica destes 

compostos (Spigno, Tramelli e De Faveri, 2007; Caldas et al., 2018). Estes compostos 

compreendem principalmente compostos fenólicos, tais como antocianinas, flavan-3-óis 

(proantocianidinas), flavonóis, estilbenos e ácidos fenólicos (Kammerer et al., 2004), que 

estão associados com benefícios para a saúde humana, tais como prevenção e tratamento da 

diabetes, atividade antibacteriana, atividade anti-carcinogênica, prevenção de doenças 

cardiovasculares e capacidade antioxidante (Zhu et al., 2015; Kadouh et al., 2016). No 

entanto, muitos destes compostos são conjugados com os componentes da parede celular da 

planta, o que dificulta a sua recuperação por métodos de extração convencionais (Pinelo, 

Arnous e Meyer, 2006).  

De acordo com Puri, Sharma e Barrow (2012), o uso de enzimas hidrolíticas é uma 

alternativa para a recuperação de compostos bioativos de plantas, principalmente devido à sua 

capacidade para degradar polissacarídeos da parede celular e por ser uma alternativa ao uso de 

solventes, fornecendo uma opção verde para a extração de tais compostos. Pectinases e 

celulases têm sido amplamente utilizados para a hidrólise e, consequentemente, a recuperação 

de compostos fenólicos de bagaço de uva, bem como tanase e β-glucosidase (Martins et al., 

2016; Zambrano et al., 2018). Estas enzimas podem ser sintetizadas pela cepa mutante 

Aspegillus niger 3T5B8 (Couri e Farias, 1995; Couri et al., 2000; Pinto et al., 2001).  

Para a produção de enzimas, o cultivo em estado sólido (CES) é preferida em relação à 

fermentação submersa por várias razões, incluindo o seu baixo custo operacional e alta 

concentração dos produtos obtidos (Hölker e Lenz, 2005). Neste sentido, o uso de bagaço de 

uva como substrato para o CES pode ser uma alternativa interessante para a obtenção destas 

enzimas, uma vez que a presença de pectina e ácido tânico podem induzir a sua síntese 

durante o processo de fermentação (Valiente et al., 1995; Bravo, 1998; Babbar, Oberoi e 

Sandhu, 2015). No entanto, o uso deste coproduto apresenta como desvantagem seu elevado 

teor de lignina, que pode dificultar a homogeneização da umidade durante o processo de 

fermentação, aumentando a presença de água livre no meio fermentativo (Nakagame, Chandra 

e Saddler, 2010; Corbin et al., 2015). Portanto, alguns substratos de baixo custo, como farelo 

de trigo, podem ser adicionados para minimizar estes efeitos negativos.  
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Durante o CES, várias enzimas responsáveis pela hidrólise de biomassa lignocelulósica 

são secretadas, o que pode dificultar a purificação do coquetel enzimático para obtenção da 

enzima de interesse para a extração de compostos bioativos. No entanto, a hidrólise dos 

polissacarídeos da parede celular de plantas requer a ação de várias enzimas (Brijwani, Oberoi 

e Vadlani, 2010). Para avaliar quais enzimas são responsáveis pela liberação de compostos 

bioativos a partir de uma matriz lignocelulósica, é necessário compreender a sua força de 

associação. De acordo com Granato, Calado e Jarvis (2014), a aplicação de abordagens 

estatísticas, tais como análise de componente principal (PCA), pode ser utilizada para analisar 

a associação entre as amostras e um conjunto de múltiplas variáveis. Em uma busca na 

literatura, não foram encontrados estudos abordando a relação entre a atividade de um 

complexo enzimático e a liberação de compostos fenólicos durante a extração assistida com 

enzimas.  

Dessa forma, neste trabalho, o CES utilizando bagaço de uva e farelo de trigo, como 

fontes de carbono foi avaliada para induzir a síntese de um complexo enzimático com 

potencial para a liberação de compostos fenólicos de bagaço de uva. Além disso, também foi 

avaliada a associação entre as enzimas hidrolíticas presentes neste complexo com a 

recuperação dos compostos fenólicos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Material 

O bagaço de uva da variedade Alicante Bouschet (casca, sementes e engaço), proveniente 

da produção de vinho tinto, foi fornecido pela vinícola Rio Sol (Lagoa Grande, PE, Brasil) e o 

farelo de trigo foi fornecido pela Bunge Alimentos SA (Rio de Janeiro, RJ, Brasil). O bagaço 

de uva seco foi moído em moinho de disco LM3600 (Perten Instruments, Huddinge, Suécia) 

com aberturas 0 e 6 e utilizado para a fermentação em estado sólido (tamanho médio de 

partícula (d50) de 850 μm) e para a extração dos compostos bioativos (tamanho médio de 

partícula (d50) de 500 μ m), respectivamente. 

 

2.2. Caracterização da matéria-prima 

Antes de começar a análise composicional da biomassa, as amostras foram preparadas em 

termos de tamanho de partículas e remoção de impurezas como minerais e ceras. Este 

procedimento seguiu o procedimento laboratorial analítico desenvolvido pela NREL que 

inclui um intervalo padrão de tamanho de partículas (tamanho 20-80 mm da malha da peneira 

utilizada na análise) e conteúdo de extrativos em água e etanol (Hames et al., 2008; Sluiter et 

al., 2008). A caracterização dos teores de carboidratos estruturais e lignina na matéria-prima 

foram medidos de acordo com o procedimento NREL (Sluiter et al., 2008a) como descrito a 

seguir: as amostras de bagaço de uva e farelo de trigo (30 mg) foram secas até 10% de 

umidade e subsequentemente hidrolisadas com ácido sulfúrico 72% (0,3 mL) a 30 °C por 1 h, 

seguido da diluição do ácido a 4% adicionando água destilada (84 mL). Após a diluição ácida, 

as amostras foram incubadas em autoclave a 121 °C por 1 h. As amostras tratadas foram 

arrefecidas e filtradas a vácuo através de um cadinho de vidro. A fração solúvel foi utilizada 

para quantificar o teor de lignina solúvel espectrofotometricamente e depois neutralizada com 

carbonato de cálcio. Finalmente, as amostras neutralizadas foram analisadas utilizando 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) para determinar a concentração dos açúcares 

monoméricos derivados das frações celulose e hemicelulose. O teor de lignina insolúvel foi 

determinado por análise gravimétrica do resíduo sólido da hidrólise ácida das amostras. O 

conteúdo de cinzas foi determinado pela queima de 1 g de amostra em um cadinho por 6 h 

utilizando um forno de mufla a 575 °C até peso constante. 
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2.3. Processos fermentativos 

2.3.1. Microrganismo, propagação e inóculo 

Uma cepa mutante do fungo filamentoso Aspergillus niger (A. niger 3T5B8) da Coleção 

de Microrganismos de Interesse da Indústria de Alimentos e Agroenergia da Embrapa 

Agroindústria de Alimentos foi utilizada. A cepa foi mantida em meio BDA (batata dextrose 

ágar) inclinado a 4 °C em tubos de rosca e propagados em meio contendo espiga de milho 

moída como substrato (Couri e Farias, 1995), até ser observada uma densa esporulação. A 

suspensão de esporos foi preparada com 20 mL de Tween 80 0,1% (v/v) e, subsequentemente, 

filtradas em gaze e usado como inoculo no CES. 

 

2.3.2. Fermentação em estado sólido 

Os experimentos foram realizados em frascos Erlenmeyer (125 mL). O meio de 

fermentação consistiu de 10 g de substrato, que foi o farelo de trigo ou a mistura (farelo de 

trigo e bagaço de uva, 1: 1), a umidade foi ajustada para 60% com a adição de solução de 

sulfato de amônio 0,91% (w/v) e a concentração de esporos foi de 107 conídios/g. Os esporos 

foram contados por microscopia óptica em uma câmara de Neubauer. Os frascos foram 

incubados a 37 °C em uma câmara de germinação BOD vertical 347F (FANEM, São Paulo, 

Brasil). Em seguida, as amostras foram retiradas em tempos predeterminados (24, 48, 72 e 96 

h) para determinar a produção de enzima. 

 

2.3.3. Extração das enzimas produzidas por CES 

A recuperação do complexo enzimático do meio fermentado por CES foi realizada de 

acordo com a metodologia descrita por Couri et al. (2000). Primeiramente, 25 mL de tampão 

citrato de sódio (50 mM) pH 4,8 foram adicionados ao Erlenmeyer com substrato fermentado 

em um banho com agitação a 32 °C durante 1 h, filtrado através de papel de filtro Whatman 

n°1 e centrifugado a 7656×g durante 15 min a 4 °C. O sobrenadante isento de células, 

incluindo apenas as enzimas de interesse (xilanase, carboximetilcelulase, poligalacturonase, 

β- glicosidase e tanase) foi congelado e armazenado até o momento das análises. 

 

2.3.4. Determinação da atividade enzimática 

A atividade da carboximetilcelulase (CMCase) e da β-glucosidase foram determinadas de 

acordo com o método padrão IUPAC e expresso em unidades internacionais (Ghose, Panda e 
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Bisaria, 1987). Uma unidade de atividade de CMCase correspondeu à formação de 1 μmol de 

açúcar redutor por min, usando 4% carboximetilcelulose como substrato, enquanto uma 

unidade de β-glicosidase correspondeu à formação de 1 μmol de glicose por min, usando 

celobiose como substrato. A determinação da atividade da xilanase foi realizada utilizando 

0,050 mL de complexo enzimático com 0,100 mL de solução de xilana (1% p/v) em tampão 

de acetato de sódio a 100 mM, pH 5,0 em banho 50 °C, por 30 min (uma unidade de xilanase 

correspondeu à formação de 1 μmol de equivalente de xilose (açúcar redutor) por minuto). Os 

açúcares redutores foram estimados pelo método do ácido 3,5-dinitrosalicílico, segundo 

Miller (1959). A atividade da poligalacturonase foi determinada de acordo com Couri e Farias 

(1995), utilizando o ácido poligalacturônico como substrato. Resumidamente, uma unidade da 

atividade enzimática corresponde à quantidade de enzima que produz 1 μmol de ácido 

galacturônico por min. A atividade da enzima tanase foi medida pela metodologia da rodanina 

de acordo com Sharma, Bhat e Dawra (2000), modificado por Pinto, Couri e Gonçalves 

(2006) (uma unidade de atividade enzimática para a formação de 1 μmol de ácido gálico por 

min). Todos as atividades enzimáticas foram expressas em U por grama de meio seco (U/g). 

 

2.4. Microscopia eletrônica de varredura de substratos 

Os substratos fermentados foram examinados em microscópio eletrônico de varredura 

(MEV) TM3000 (Hitachi alta-Technologies Corporation, Tóquio, Japão) a 15 kV de 

aceleração de voltagem, com aumento de 800 x. 

 

2.5. Extração dos compostos bioativos 

Os complexos enzimáticos obtidos foram utilizados para a extração de compostos 

bioativos do bagaço de uva. A extração assistida por enzima foi realizada utilizando 0,5 g de 

bagaço de uva em 4 mL de tampão acetato de sódio (0,02 M, pH 5,0) incubados com 0,555 

mL do complexo enzimático (alíquota calculada com base em experimentos anteriores), 

correspondendo a diferentes atividades de acordo com o tempo de fermentação e meio de 

cultura (Tabela 2). Um controle (sem a adição de enzima) também foi avaliado, sob as 

mesmas condições. A extração foi realizada em um banho com agitação a 50 °C durante 2 h 

(adaptado de XU et al. (2014). Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 1914 × g 

durante 15 min a 4 °C, o sobrenadante foi recolhido e centrifugado novamente nas mesmas 

condições para a separação das partículas em suspensão. O sobrenadante foi armazenado a 
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-18 °C até o momento das análises para quantificação dos compostos bioativos e capacidade 

antioxidante. 

2.6. Análise dos extratos de bagaço de uva 

 

2.6.1. Teor de compostos fenólicos totais 

Os compostos fenólicos totais foram determinados pelo método colorimétrico de 

Folin-Ciocalteu segundo Singleton e Rossi (1965). Uma alíquota de 500 μL de extrato diluído 

foi adicionada a 2,5 mL de reagente de Folin-Ciocalteu (10%) e incubada durante 2 min a 25 

°C. Em seguida, 2,0 mL de carbonato de sódio (7,5% w/v) foram adicionados. A mistura foi 

mantida em banho-maria a 50 °C durante 15 min, e, em seguida, a absorvância foi lida a 760 

nm. Uma curva padrão de ácido gálico (0,03-1,5 mg/mL) foi usada para a determinação do 

teor de compostos fenólicos totais. Os resultados foram expressos em mg de ácido gálico 

equivalente por 100 g de bagaço de uva (mg AG.100g- 1). 

 

2.6.2. Antocianinas totais  

O teor de antocianinas totais foi determinado de acordo com a metodologia do pH 

diferencial proposta por Giusti e Wrolstad (2001). Os extratos foram diluídos em tampão pH 

1,0 (cloreto de potássio 0,025 M) e pH 4,5 (0,4 M de acetato de sódio) e foram deixados 

protegidos da luz durante 30 min. Em seguida, os valores de absorvância foram medidos a 

510 nm e 700 nm. Os resultados foram expressos em mg de cianidina-3.5-diglucosídeo por 

100 g de bagaço de uva. 

 

2.6.3. Proantocianidinas 

Os taninos condensados ou proantocianidinas foram quantificados pelo método da 

vanilina acidificada, de acordo com Broadhurst e Jones (1978). Assim, 5 mL de uma solução 

de metanol contendo 4% de vanilina (w/v) foram adicionados a 1 mL dos extratos. A mistura 

foi incubada durante 20 min no escuro e à temperatura ambiente, e a absorvância foi medida a 

500 nm. Uma curva de calibração de catequina foi utilizada como padrão e os resultados 

foram expressos como g de catequina equivalentes por 100 g de bagaço de uva (g CE.100 -1). 
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2.6.4. Capacidade antioxidante 

2.6.4.1. Atividade inibidora de radical catiônico ABTS+ (2,2´-azinobis 

(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)) 

A atividade antirradical foi medida de acordo com Re et al. (1999), usando uma solução 

do radical ABTS+, que foi preparada pela adição de 5 mL da solução aquosa ABTS+ (7 mM) e 

88 μL de solução de K2SO5 (140 mM) em frasco âmbar mantido por 16 h protegido da luz 

para a estabilização do radical. Em seguida, a solução foi diluída em etanol 95% para obter 

um intervalo inicial de leitura espectrofotométrica de 0,7 ± 0,02 a 734 nm. Uma Alíquota de 

0,010 mL de três diferentes concentrações de amostra (entre 20% e 80%) foi utilizada para a 

inibição de 0,990 mL da solução. A absorvância foi lida após 30 min de reação, utilizando-se 

95% etanol como branco. Uma curva com sete concentrações diferentes (0-2.5 μM) de Trolox 

(6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-ácido carboxílico) foi utilizada como padrão. Os 

resultados foram expressos como capacidade antioxidante equivalente ao Trolox (μmol 

Trolox g−1), com base no cálculo da porcentagem de inibição (Eq. (1)). 

 

% De inibição = [(AABTScontrol – Asample)/AABTScontrol] × 100       (1) 

 

2.6.4.2. Capacidade de Absorção Radical de Oxigênio (ORAC) 

O ensaio ORAC foi realizado de acordo com o método proposto por Zulueta, Esteve e 

Frígola (2009). Uma solução de fluoresceína 78 nM foi usada como referência, uma solução 

de AAPH 221mM (dicloridrato de 2,2′-azobis (amidinopropano)) foi usada como gerador de 

peroxil, e Trolox foi usado como padrão, todos preparados em tampão fosfato 75 mM pH 7,4. 

Em uma microplaca de 96 poços, 100 μL de padrão, 100 μL de amostras diluídas e 100 μL do 

branco (75 mM de tampão fosfato pH 7,4) foram adicionados. Em seguida, 100 μL da solução 

de fluoresceína foram adicionados e a placa foi inserida no leitor de microplacas, com a 

injeção de 0,050 mL de solução de AAPH a temperatura ambiente. A fluorescência foi 

medida a cada 5 minutos até que a intensidade relativa de fluorescência (FI%) fosse menor do 

que 5% do valor inicial de leitura. A área sob a curva (AUC) foi calculada representando 

graficamente as leituras de fluorescência ao longo do tempo para todas as amostras, as 

soluções de Trolox e do branco. Para a determinação da capacidade antioxidante, uma curva 

padrão de Trolox com concentrações de 10 a 120 μM foi utilizada. Os resultados foram 

expressos como μmol Trolox Equivalente (TE) por g de bagaço de uva. 
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2.7. Análises estatísticas 

Todas as análises foram realizadas em triplicata e os resultados foram expressos usando 

média ± desvio padrão. Foi realizada uma análise de variância (ANOVA) seguido por teste 

post hoc de Tukey a um nível de significância de 5%. A análise de componentes principais 

(ACP) foi utilizada para descrever a relação entre a atividade de cada enzima e a liberação dos 

compostos bioativos. A ACP foi realizada utilizando uma matriz de correlação com base nos 

coeficientes de correlação de Pearson após a normalização dos dados para evitar a influência 

de diferentes magnitudes ou unidades nos resultados. Um gráfico de ACP foi usado para a 

distribuição das amostras e um correlograma para observar a importância e interações entre as 

variáveis. A seguinte regra foi utilizada para avaliar a força de correlação: r valores abaixo de 

0,3 significa correlação insignificante; 0,3-0,5 (ou - 0,3 a - 0,5) representam baixa correlação; 

valores de r entre 0,5 e 0,7 (ou - 0,5 a - 0,7) indicam uma correlação moderada; valores de r 

entre 0,7 e 0,9 (ou - 0,7 a - 0,9) significam uma correlação forte ou alta e, finalmente, valores 

de r entre 0,9 e 1,0 (ou - 0,9 a – 1,0) implicam uma correlação muito forte ou alta (Mukaka, 

2012). As análises estatísticas foram realizadas com o software linguagem R, versão 3.2.4 

(Fundação R para Statistical Computing, Viena, Austrália), pacote FactoMineR versão 1.32, 

pacote Factoextra, versão 1.0.5 e o pacote Performance Analytics, versão 1.4.3541. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Composição química dos substratos 

A composição química da biomassa pode afetar o processo de fermentação e a produção 

enzimática de acordo com o seu conteúdo de polissacarídeos e outros componentes, 

impedindo o crescimento microbiano e, consequentemente, a secreção de enzima (Idris et al., 

2017). Os substratos utilizados como meio de fermentação apresentaram diferenças 

significativas nas suas composições químicas, principalmente em relação a conteúdo de 

umidade, glicose, hemicelulose e lignina (Tabela 1). O farelo de trigo provou ser uma boa 

fonte de celulose, hemicelulose e de nitrogênio, com baixo conteúdo de lignina. No entanto, o 

bagaço de uva apresentou alto teor de lignina e baixos valores para os demais parâmetros 

avaliados comparado ao farelo de trigo. Esta característica faz com que o bagaço de uva seja 
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uma matriz de difícil degradação, já que esses parâmetros podem afetar diretamente a síntese 

de enzimas por microrganismos durante o cultivo em estado sólido.  

Tabela 1. Composição química da matéria-prima utilizada como substrato para CES. 

Componente (g.100g-1) Bagaço de uva Farelo de trigo 

Nitrogênio 1,73 ± 0,01 2,33 ± 0,02 

Cinzas 7,03 ± 0,78 6,02 ± 0,18 

Umidade 2,73 ± 0,08 11,56 ± 0,08 

Glicose 8,28 ± 0,12 24,82 ± 2,41 

Celulose* 7,45 22,34 

Hemicelulose* 3,92 19,81 

Lignina 40,24 ± 0,59 11,50 ± 1,57 

Extrativos 36,64 ± 1,98 21,17 ± 0,41 

* Valores calculados. 

 

De acordo com Guillén et al. (2005) e Yan et al. (2015), altos conteúdos de lignina 

dificultam o acesso dos microrganismos à celulose e hemicelulose, enquanto que os baixos 

níveis de umidade podem diminuir a difusão de nutrientes para o meio de fermentação 

(Botella et al., 2007), afetando a secreção de algumas enzimas. De acordo com estes 

resultados, o uso do bagaço de uva como um substrato para o CES exigiria a suplementação 

do meio com vários nutrientes, o que pode tornar a produção de enzimas extremamente 

dispendiosa. A utilização de fontes baratas como substrato para a fermentação pode ajudar a 

reduzir os custos de produção de complexos enzimáticos (Lakshmi et al., 2009). Com isso, o 

uso de farelo de trigo como um suplemento torna-se uma alternativa muito favorável do ponto 

de vista econômico. Além disso, a composição de farelo de trigo pode contribuir para a 

síntese de enzimas celulolíticas (Brijwani, Oberoi e Vadlani, 2010). Portanto, a adição deste 

material pode ser considerada uma alternativa importante para a obtenção das enzimas de 

interesse durante o CES do bagaço de uva. 

 

3.2. Efeito do tempo de fermentação e do substrato sobre a produção de enzimas por 

CES 

O efeito do tempo de processo e o tipo de substrato sobre a produção de enzimas durante 

o CES foi avaliado ao longo de um intervalo de 96 h para o meio misto (MM) e o meio 
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padrão (SM) (Figura 1). O meio padrão favoreceu a síntese de xilanase (aproximadamente 

154,00 Ug-1 em 24 e 48 h) e β-glicosidase (cerca de 125,00 U.g-1 em 72 e 96 h). No entanto, a 

produção de poligalacturonase e CMCase dependeram do tempo de fermentação, sendo mais 

elevadas no início do processo para o meio padrão e no final do processo para o meio misto. 

A atividade da tanase foi observada em níveis mais elevados no meio misto (p < 0,05), exceto 

em 72 h de processo. 

O farelo de trigo usado como meio padrão proporcionou maiores quantidades de celulose 

e hemicelulose (Tabela 1), o que induziu a melhor produção de celulases e xilanases. Este 

resultado está de acordo com o relatado por de Casquete et al. (2015). Além disso, o farelo de 

trigo é uma boa fonte de nitrogênio e carbono, que são essenciais para induzir a síntese das 

enzimas de interesse (Brijwani, Oberoi e Vadlani, 2010). No entanto, o meio misto também 

pode ter contribuído para a síntese de poligalacturonase e tanase. A adição de bagaço de uva 

ao meio pode ter induzido atividade da poligalacturonase e tanase devido ao seu teor de 

pectina (0,25% em sementes e 4% na casca) e teor de ácido tânico (Botella et al., 2005), 

respectivamente. Além disso, a elevada atividade de poligalacturonase em ambos os 

substratos está relacionado ao uso da cepa mutante Aspergillus niger 3T5B8 (Couri e Farias, 

1995). 

A atividade da tanase (0,30 ± 0,01 U.g-1) foi inferior a encontrada por Sharma et al.  

(2014) (1,86 U.g-1), o que pode ser devido à não-adição de ácido tânico ao substrato no 

presente trabalho. No entanto, este resultado é muito importante, uma vez que demonstra a 

possibilidade de produzir esta enzima, mesmo sem a suplementação de ácido tânico, que é 

uma prática comum. Os resultados das atividades enzimáticas em ambos os substratos (MM e 

SM) demonstraram o seu potencial para a síntese de enzimas que podem ser usadas para a 

hidrólise do bagaço de uva. 
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Figura 1. Cinética da produção das enzimas xilanase (a), CMCase (b), poligalacturonase (c), 

β-glicosidase (d) e tanase (e) em meio misto (barras pretas) e meio padrão (barras cinzas) com 

A. niger 3T5B8. Letras minúsculas diferentes na mesma figura, indicam diferença 

significativa (p <0,05) ao longo do tempo para o meio misto, letras maiúsculas diferentes na 

mesma figura indicam diferencia estatística (p <0,05) ao longo do tempo para o meio padrão, 

letras gregas diferentes indicam diferença estatística (p <0,05) entre o meio misto e meio 

padrão no mesmo tempo. 

 

3.3. Efeito do tempo e do substrato sobre o crescimento do fungo 

A MEV foi aplicada para investigar se houve crescimento de fungos e possíveis 

alterações na morfologia do substrato que podem estar relacionadas com a síntese de enzimas. 

A principal diferença entre o crescimento de células em ambos os meios (MM e MP) (Figura 
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2) foi observada após 24 h (Fig. 2a e b) e 96 h (Fig. 2c e d) da fermentação, quando o MP 

demonstrou uma tendência mais pronunciada para o crescimento de fungos em relação ao 

MM. 

Estas diferencias podem estar relacionadas com a composição química e física dos 

substratos. De acordo com Castro et al. (2015), esses parâmetros influenciam fortemente o 

crescimento de fungos no cultivo em estado sólido. O bagaço de uva presente no meio misto 

pode ter afetado o desenvolvimento do fungo devido ao seu maior teor de lignina, 

dificultando o acesso aos polissacarídeos necessários para o seu crescimento, e também 

modificando as propriedades físicas, visto que um maior conteúdo de lignina reduz a 

porosidade e impede a absorção de água e transferência de oxigênio (Behnam et al., 2016). 

O crescimento do fungo no meio padrão corrobora a maior síntese de enzimas durante o 

cultivo em estado sólido usando este meio como substrato. Este resultado está relacionado 

com a composição dos substratos, sendo o farelo de trigo mais propício ao crescimento e, 

consequentemente, para a síntese da maioria das enzimas de interesse (com exceção da 

poligalacturonase e tanase). 
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Figura 2. Micrografias durante o CES do meio misto (a e c) e meio padrão (b e d) após 24 (a e 

b) e 96 h (c e d), respectivamente. 

 

3.4. Compostos bioativos e capacidade antioxidante 

Para a extração dos compostos bioativos a partir do bagaço de uva, foram utilizados os 

complexos enzimáticos produzidos durante o CES do meio misto e do meio padrão. A Tabela 

2 mostra a atividade enzimática presente nos diferentes complexos utilizados para a extração 

dos compostos bioativos. Os valores mais elevados de conteúdo de compostos bioativos e 

capacidade antioxidante foram observados para os extratos obtidos com o complexo 

enzimático produzido após 96 h (Tabela 3), para ambos os meios, com exceção do teor de 

antocianinas e a capacidade antioxidante pela metodologia ORAC. O maior conteúdo de 

antocianinas foi encontrado no extrato resultante do coquetel enzimático produzido após 24 h 

(24 MM e 24 MP), enquanto que a capacidade antioxidante (ORAC) apresentou valores mais 
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altos a 72 h para o meio misto e 24/96 h para o meio padrão. Os teores de antocianinas foram 

maiores do que os relatados por Xu et al. (2014) (1,6 mg Cyn.100 g-1), que utilizou uma 

mistura de enzimas comerciais (celulase, pectinase e β-glicosidase) para a extração de 

antocianinas da casca da uva variedade Noble. De acordo com Arnous e Meyer (2010), as 

antocianinas são liberadas durante as primeiras fases da extração enzimática e podem ser 

degradadas ao longo do tratamento, principalmente pela ação da β-glicosidase, que catalisa a 

deglicosilação de antocianinas para agliconas. A hidrólise das antocianinas é proporcional a 

atividade da enzima β-glicosidase, assim, quanto maior a atividade desta enzima, maior a 

biotransformação das antocianinas em compostos com elevada biodisponibilidade e atividade 

farmacológica. Isto pode explicar a deterioração do conteúdo de antocianinas com o aumento 

do tempo de produção do coquetel enzimático, o que levou ao aumento da atividade da 

enzima. 

 

Tabela 2. Atividade enzimática dos diferentes complexos usados para extração dos compostos 

bioativos do bagaço de uva. 

Tempo  

(horas) 
Xil (U.g-1) CMC (U.g-1) Poli (U.g-1)  β-glic (U.g-1)  Tan (U.g-1)  

24 MM 8,66 ± 0,23cd 1,28 ± 0,06e 15,25 ± 1,40bc 3,00 ± 0,29g 0,02 ± 0,007b 

48 MM 11,04 ± 0,62c 2,59 ± 0,05d 3,95 ± 2,14d 15,78 ± 0,29e 0,02 ± 0,001b 

72 MM 4,90 ± 0,15d 3,87 ± 0,11bc 8,90 ± 0,53cd 20,01 ± 0,23d 0,01 ± 0,001b 

96 MM 6,43 ± 0,70d 4,86 ± 0,47a 25,67 ± 4,28a 21,41 ± 0,31c 0,06 ± 0,003a 

24 MP 29,67 ± 3,44a 1,94 ± 0,17e 24,44 ± 2,92a 6,72 ± 0,41f 0,01 ± 0,006b 

48 MP 31,40 ± 0,15a 3,40 ± 0,16c 22,85 ± 1,86ab 23,80 ± 0,15b 0,02 ± 0,001b 

72 MP 21,25 ± 0,49b 3,94 ± 0,11bc 8,72 ± 1,33cd 24,90 ±0,89ab 0,02 ± 0,009b 

96 MP 22,26 ± 0,61b 4,02 ± 0,08c 8,72 ± 0,75cd 25,98 ± 0,68a 0,01 ± 0,001b 

Xil. Xilanase. CMC. CMCase. Poli. Poligalacturonase. β-glic. β-glicosidase. Tan. Tanase. 24 

MM, 48 MM, 72 MM e 96 MM são os complexos enzimáticos produzidos a 24, 48, 72 e 96 

horas no meio misto (bagaço de uva e farelo de trigo (1/1 w/w)). 24 MP, 48 MP, 72 MP e 96 

MP são os complexos enzimáticos produzidos a 24, 48, 72 e 96 horas no meio padrão (farelo 

de trigo). Valores apresentados como média ± desvio-padrão. Valores com diferentes letras na 

mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05). 
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Tabela 3. Compostos bioativos e capacidade antioxidante nos extratos obtidos com complexos enzimáticos produzidos por CES. 

Amostras CFT 

(mg AG.100g-1) 

Proantocianidinas 

(g CE.100g-1) 

Antocianinas 

(mg Cyn.100g-1) 

ABTS+ 

(µmol TE.g-1) 

ORAC 

(µmol TE.g-1) 

Control* 506,09 ± 3,32e 2,60 ± 0,04d 29,00 ± 0,32b 36,65 ± 0,09b 127,85 ± 9,49e 

24 MM 719,90 ± 3,35c 3,27 ± 0,04c 34,93 ± 0,36a 39,09 ± 0,71b 163,09 ± 3,28c 

48 MM 733,80 ± 7,31c 5,49 ± 0,01a 17,36 ± 0,55c 18,66 ± 0,34c 173,24 ± 3,59b 

72 MM 670,96 ± 3,33d 5,30 ± 0,02a 12,61 ± 0,75d 13,68 ± 0,25c 192,33 ± 12,80a 

96 MM 910,56 ± 2,22a 5,76 ± 0,02a 11,57 ± 0,01d 52,14 ± 0,83a 161,95 ± 16,80c 

24 SM 847,02 ± 7,84b 2,27 ± 0,01d 34,45 ± 1,21a 36,75 ± 0,18b 175,84 ± 3,11b 

48 SM 909,98 ± 4,45a 3,59 ± 0,01c 12,68 ± 0,66d 34,00 ± 0,63b 158,27 ± 0,84c 

72 SM 747,57 ± 5,58c 4,35 ± 0,01b 8,47 ± 0,36e 32,86 ± 0,16b 140,73 ± 5,78d 

96 SM 923,43 ± 2,17a 4,77 ± 0,04b  7,51 ± 0,24e 36,90 ± 0,03b 172,54 ± 2,95b 

*Controle sem adição de enzima. 24 MM, 48 MM, 72 MM e 96 MM são os extratos obtidos com enzimas produzidas a 24, 48, 72 e 96 horas no 

meio misto (bagaço de uva e farelo de trigo (1/1 w/w)). 24 MP, 48 MP, 72 MP e 96 MP são os extratos obtidos com enzimas produzidas a 24, 48, 

72 e 96 horas no meio padrão (farelo de trigo). Valores com diferentes letras na mesma coluna representam diferenças significativas (p < 0,05).
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No geral, o conteúdo de fenólicos totais aumentou com o aumento do tempo de produção 

de enzimas, em ambos os meios, atingindo valores quase duas vezes mais elevados do que o 

controle (Tabela 3). Martins et al. (2016) relataram valores inferiores de compostos fenólicos 

(60 mg de áicod gálico.100g-1) e proantocianidinas (13,1 mg de catequina.100g-1), usando 

uma mistura de duas enzimas comerciais (pectinase e celulase) e uma enzima (tanase) 

produzidas por CES para extração de compostos fenólicos a partir do bagaço de uva de 

variedade Syrah. No entanto, a capacidade antioxidante (ORAC) foi mais elevada (cerca de 

400 μmol TE.g-1). Estas diferenças nos valores de compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante podem estar relacionadas com vários fatores, tais como a variedade da uva, o 

tempo de extração, perda de alguns compostos bioativos responsáveis pelo potencial 

antioxidante durante o processo, entre outros (Lafka, Sinanoglou e Lazos, 2007). O maior teor 

de compostos fenólicos observado com aplicação dos complexos produzidos a 96 h de CES 

indica uma melhor hidrólise do bagaço de uva. Provavelmente, as enzimas produzidas durante 

esse tempo em ambos os meios foram mais eficientes na degradação dos componentes da 

matriz de bagaço de uva, o que resultou em uma maior liberação dos compostos fenólicos. 

A capacidade antioxidante medida pelo método ORAC não seguiu o mesmo 

comportamento. Este resultado pode estar relacionado com a perda de compostos durante a 

hidrólise. De acordo com Meyer, Jepsen e Sorensen (1998), a hidrólise enzimática pode 

causar a perda de compostos específicos, mas este fenômeno ainda não foi completamente 

elucidado. 

Considerando que o bagaço possui diferentes conteúdos de compostos bioativos e 

polissacarídeos nas suas frações (casca, engaço e sementes), a hidrólise enzimática pode ser 

facilitada ou dificultada, dependendo deste conteúdo. A casca, por exemplo, é rica em 

antocianinas, mas também em proantocianidinas, e ambas possuem alta afinidade pela pectina 

e celulose presentes nesta fração, o que sugere a atividade de pectinases, como a 

poligalacturonase, e de celulases (Doshi et al., 2015). Sementes e engaço apresentam grande 

conteúdo de proantocianidinas com maior potencial antioxidante (Silva et al., 2018), bem 

como maior teor de celulose, hemicelulose e lignina do que os encontrados na casca (Özsin e 

Pütün, 2017). Desta forma, é possível que as sementes tenham contribuído de forma mais 

efetiva para os valores de proantocianidinas e para o potencial antioxidante (metodologia 

ABTS) encontrada no presente estudo. No entanto, o seu elevado teor de lignina pode ter 

prejudicado a síntese das enzimas. Isto pode explicar a maior atividade das enzimas 

produzidas no meio misto em 96 h. De acordo com Dias et al. (2018), altos valores de lignina 
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dificultam o crescimento microbiano e, consequentemente, aumentam a síntese de enzimas, 

sendo necessário um maior tempo para ambos (crescimento microbiano e síntese de enzimas). 

 

3.5. Relação entre o complexo enzimático e os compostos bioativos 

A Figura 3 mostra um correlograma que demonstra a forte associação entre os compostos 

bioativos liberados a partir de bagaço de uva hidrolisado e a atividade das enzimas do 

complexo.  

Houve uma correlação positiva entre as atividades das enzimas poligalacturonase e 

CMCase, com valores de r de 0,64 (moderada); CMCase e β-glicosidase e tanase, com r = 

0,95 e 0,7, respectivamente (ambos com fortes correlações), o que indica uma possível 

associação entre as enzimas. Esta associação pode ser explicada pela secreção destas enzimas 

pelo Aspergillus niger que, quando em contato com a matriz lignocelulósica complexa, 

sintetiza estas enzimas durante o tempo de fermentação (Krogh et al., 2004).  

As atividades da xilanase, CMCase, poligalacturonase e β-glicosidase apresentaram uma 

forte correlação com o teor de compostos fenólicos totais (Figura 3), com valores de r de 0,73, 

0,78, 0,76 e 0,72, respectivamente. Estes resultados estão de acordo com o estudo realizado 

por Kessy et al. (2018), que obtiveram altas concentrações de compostos fenólicos da casca 

de uva e extratos do pericarpo de lichia usando poligalacturonase, celulase, pectinase e 

β-glicosidase, respectivamente. De acordo com Zhang e Sang (2015), a alta atividade de 

xilanase favorece a degradação da hemicelulose presente na parede da célula da planta, 

liberando os compostos fenólicos ligados. 

A atividade da tanase apresentou correlação moderada com conteúdo proantocianidinas (r 

= 0,68), demonstrando uma relação com a liberação destes compostos. Esta relação foi 

também relatada em estudos anteriores de extração de compostos fenólicos do bagaço de uva 

(Kessy et al., 2018). 
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Figura 3. Correlograma entre a produção de enzimas por CES (MM e MP) e extratos de 

compostos bioativos do bagaço de uva. Valores destacados apresentam valor de “p” 

significativo (p < 0.05). Xil. xilanase, CMC. carboximetilcelulase, Poli. poligalacturonase, 

β-glic. β-glicosidase, Tan. tanase, CFT. Compostos fenólicos totais, PAs. proantocianidinas, 

AT. antocianinas.  

 

A análise de componentes principais (ACP) (Figura 4) foi realizada para avaliar a relação 

entre a atividade de cada enzima produzida por CES e a liberação dos compostos bioativos a 

partir de bagaço de uva, bem como o tempo de produção de cada enzima. Esta análise foi 

efetuada para os diferentes complexos enzimáticos produzidos nos dois substratos (MM e 

SM) durante 96 h por CES. As duas componentes principais explicaram 70,95% da variância 

total nos dados avaliados (51,62 % para PC1 e 19,33 % para PC2). As variáveis com menor 

contribuição para os dois novos componentes principais foram ORAC e ABTS+. O mapa da 

ACP sugere que a maioria respostas (compostos fenólicos totais, proantocianidinas e 

atividade das enzimas) aumentou com o tempo, uma vez que estão no lado direito da Figura 
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4a e em uma posição semelhante à dos tratamentos (Figura 4b) com maior tempo de 

fermentação. Este resultado corrobora com o aumento do conteúdo de compostos fenólicos 

totais e de proantocianidinas durante a extração com os complexos produzidos a 72 e 96 h 

(Tabela 3). Por outro lado, as antocianinas estão no lado oposto, em ambos (Fig. 4 a e b), que 

coincide com o tratamento com o menor tempo de fermentação. Este resultado pode ser 

explicado pelo fato das antocianinas serem liberadas no início da extração, tal como discutido 

anteriormente. No entanto, a ação das enzimas produzidas após 48 h de processo causou uma 

redução no teor das antocianinas, possivelmente devido à atividade da β-glicosidase. A 

capacidade antioxidante (ABTS+) é um pequeno vetor no mapa, o que sugere que esta 

resposta não tem qualquer tendência ao longo do tempo. 

As Figuras 3 e 4 demonstram uma forte correlação negativa entre as enzimas CMCase e 

β-glicosidase, em relação ao teor de antocianinas (valores r de -0,85 e -0,94, respectivamente), 

o que pode ser explicado pelo fato de que estas enzimas catalisam a quebra das ligações 

glicosídicas das antocianinas (Yuan et al., 2016). Estes resultados demonstram que as 

atividades das enzimas não foram necessariamente proporcionais à liberação de compostos 

bioativos do bagaço de uva, uma vez que a atividade enzimática mais elevada foi encontrada 

para xilanase e a maior correlação ocorreu entre a enzima CMCase e o conteúdo de 

compostos fenólicos. Além disso, a atividade da tanase foi muito baixa, entretanto, uma boa 

correlação foi encontrada com o teor de proantocianidinas. 
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Figura 4. Duas componentes principais da atividade enzimática e compostos bioativos. 

Esquerda e direita são mapas das variáveis e das amostras, respectivamente. MM (meio 

misto) e MP (meio padrão) (Figura 4a e b). Xil. xilanase, CMC. carboximetilcelulase, poli. 

poligalacturonase, β-glic. β-glicosidase, Tan. tanase, CFT. compostos fenólicos totais, PAs. 

proantocianidinas, AT. antocianinas. 
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4. CONCLUSÕES 

Neste trabalho, o bagaço de uva foi adicionado a um meio padrão durante o cultivo em 

estado sólido para induzir a síntese de enzimas hidrolíticas com potencial para hidrólise do 

bagaço de uva e liberar seus compostos bioativos. O complexo enzimático produzido no meio 

contendo bagaço de uva e farelo de trigo (1:1) (MM) apresentou maior atividade das enzimas 

poligalacturonase e tanase a 96 h comparado com MP. Assim, a poligalacturonase e tanase 

demonstraram uma relação linear com a liberação dos compostos fenólicos totais e 

proantocianidinas, respectivamente. Os resultados sugerem o uso do meio contendo bagaço de 

uva para o cultivo em estado sólido como uma alternativa de baixo custo para a obtenção de 

um complexo enzimático sem a necessidade de purificação com potencial para extração dos 

compostos bioativos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

Efeito da composição do substrato do cultivo em estado sólido na 

obtenção de enzimas com potencial para extração dos compostos 

bioativos do bagaço de uva 
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RESUMO 

A extração dos compostos bioativos do bagaço de uva assistida por enzimas têm sido avaliada 

geralmente utilizando enzimas comerciais, que tornam o processo mais oneroso. Portanto, o 

presente estudo avaliou a extração dos compostos fenólicos do bagaço de uva utilizando um 

complexo enzimático produzido por cultivo em estado sólido e o efeito das diferentes 

concentrações de ácido tânico e farelo de trigo como indutores da síntese da tanase e de 

enzimas hidrolíticas nesse complexo. Os extratos de bagaço de uva foram avaliados em 

relação ao teor de compostos fenólicos totais, proantocianidinas, capacidade antioxidante e 

atividade inibidora de α-amilase, em comparação à hidrólise com uma enzima comercial e 

uma extração convencional com solução hidroetanólica. A presença do ácido tânico não foi 

significativa para a produção das enzimas, e o meio contendo bagaço de uva e farelo (1:1) foi 

o mais eficiente para a síntese das enzimas de interesse. Houve uma grande liberação do ácido 

gálico no extrato obtido com o complexo enzimático produzido no meio contendo bagaço de 

uva (43,89 ± 0,26 mg.100g-1), 2,7 vezes maior que a extração hidroetanólica (16,30 ± 1,14 

mg.100g-1) e esse extrato apresentou a maior atividade inibidora da α-amilase (97%).  

 

 

Palavras-chave: bioprocessos, compostos bioativos, proantocianidinas, ácido gálico, 

capacidade antioxidante e inibição da α-amilase. 
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização de coprodutos agroindustriais para a produção de enzimas tem sido aplicada 

com sucesso em diversos trabalhos (Sabu et al., 2005a; Pereira, Fontes-Sant’ana e Amaral, 

2019). Os resíduos como o bagaço de uva podem ser utilizados como substrato no cultivo em 

estado sólido (CES) (ou fermentação em estado sólido) para a produção de pectinases e outras 

enzimas hidrolíticas. Este resíduo proveniente da produção de vinho apresenta alto conteúdo 

de compostos fenólicos devido à extração incompleta dessas substâncias durante a 

vinificação. A variedade Alicante Bouschet (Vitis vinifera L.), também conhecida como 

Garnacha Tintorera), por exemplo, possui alta concentração de antocianinas (distribuídas 

assimetricamente na casca e na polpa) e proantocianidinas (PAs) (Castillo-Muñoz et al., 2009; 

Ky e Teissedre, 2015). Estes compostos têm sido relatados pelos seus diversos benefícios à 

saúde humana, como sua capacidade antioxidante, antiproliferativa e anti-inflamatória. As 

proantocianidinas, têm sido associadas com a prevenção da diabetes e/ou seu tratamento pela 

sua capacidade em complexar com enzimas digestivas como a α-glicosidase e α-amilase 

(Ranilla et al., 2010; Fu et al., 2015).  

A presença de altos teores de lignina faz do bagaço de uva um substrato muito 

recalcitrante, dificultando o crescimento microbiano e a síntese de enzimas durante o cultivo 

em estado sólido (CES) (Hervert-Hernnández et al., 2009; Teles et al., 2018a). Nesse sentido, 

outros coprodutos agroindustriais como o farelo de trigo, para complementação dos nutrientes 

necessários podem facilitar o crescimento microbiano e potencializar a síntese das enzimas de 

interesse.  

Algumas enzimas, como a tanase (tanino acil hidrolase, E.C 3.1.1.20), que pode ser 

sintetizada por diversas cepas, incluindo o Aspergillus niger 3T5B8, necessita da presença de 

ácido tânico para ser produzida durante o CES (Sharma et al., 2014). A tanase hidrolisa 

ligações éster e depsídicas (ligações entre mais de uma unidade de ácido gálico) em taninos 

hidrolisáveis, liberando glicose e ácido gálico. Esta enzima vem sendo utilizada na hidrólise 

de diversos resíduos agroindustriais visando a recuperação de compostos fenólicos, em 

especial o ácido gálico (Meini et al., 2019). 

A associação do uso das enzimas tanase, pectinases e celulases na hidrólise enzimática do 

bagaço de uva para recuperação de seus compostos fenólicos tem apresentado resultados 

positivos (Chamorro et al., 2012; Martins et al., 2017). O uso de diversas enzimas tem sido 

avaliado para uma melhor liberação dos compostos fenólicos, que podem encontrar-se ligados 
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à matriz celular do vegetal. Outra vantagem do processo de extração por enzimas é o aumento 

da bioatividade dos extratos desses compostos por meio da quebra das ligações glicosídicas, 

liberando compostos de menor peso molecular como o ácido gálico, por exemplo. Além disso, 

a extração assistida por enzimas consiste em uma metodologia verde e com alta especificidade 

e eficiência (Xu et al., 2014; Ferri et al., 2016; Martins et al., 2017).  

A eficiência da recuperação dos compostos fenólicos da matriz vegetal também depende 

da sua composição e, em relação ao bagaço de uva que é composto por alto conteúdo de 

lignina, celulose, hemicelulose, pectina e proteínas estruturais estabilizadas por ligações 

iônicas e covalentes (Lecas e Brillouet, 1994; Teles et al., 2018a) pode ser necessário a 

atuação de diversas enzimas, sendo as celulases, pectinases, β-glicosidase, proteases e tanase, 

por exemplo.  

Os parâmetros mais relevantes da extração assistida por enzimas como o pH, 

temperatura, tempo, concentração da enzima e razão sólido:líquido, foram avaliados por 

Kammerer et al. (2005). Os autores estudaram a otimização da extração dos compostos 

fenólicos da casca de uva assistida por enzimas celulolíticas e pectinolíticas sob diferentes 

condições de tempo, temperatura e razão enzima:substrato. Meini et al. (2019) também 

estudaram a otimização da extração dos compostos fenólicos do bagaço de uva variedade 

Syrah avaliando o efeito do pH, temperatura, tempo e razão enzima:substrato, utilizando um 

complexo com atividade de pectinase, celulase e tanase. Entretanto, poucos trabalhos 

abordaram a influência da composição do meio para CES na produção/atividade das enzimas 

e o potencial desse complexo enzimático para recuperação de compostos fenólicos da matriz 

vegetal. Há poucos relatos de como a extração assistida por enzimas pode influenciar a 

bioatividade dos extratos de compostos fenólicos, aumentando sua capacidade antioxidante e 

seu potencial de inibição de enzimas como a α-amilase. 

Diante do exposto, no presente trabalho foi avaliado o efeito da composição do meio para 

CES na obtenção de um complexo enzimático com potencial para hidrólise do bagaço de uva 

e liberação de seus compostos fenólicos com atividade inibidora da α-amilase. 

 

 

 



 

71 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Neste estudo foi utilizado bagaço de uva da variedade Alicante Bouschet (casca, 

sementes e engaço) para o cultivo em estado sólido e obtenção dos extratos ricos em 

compostos bioativos. O bagaço de uva proveniente da vinificação tinta, foi cedido pela 

vinícola Rio Sol (Lagoa Grande, PE). O bagaço seco foi moído em moinho de disco LM3600 

(Perten Instruments, Huddinge, Suécia) nas mesmas condições utilizadas no capítulo anterior. 

Para o cultivo em estado sólido o bagaço de uva foi moído na abertura 6 do moinho de disco 

(tamanho médio de partícula (d50) de 850 μm) e para a etapa de extração dos compostos 

bioativos o bagaço de uva foi moído na abertura 0 do moinho de disco (tamanho médio de 

partícula (d50) de 500 μ m). 

A linhagem mutante do fungo filamentoso Aspergillus niger 3T5B8 (Coleção de 

Microrganismos de Interesse da Indústria de Alimentos e Agroenergia da Embrapa 

Agroindústria de Alimentos) foi utilizada na produção das enzimas por cultivo em estado 

sólido. 

A enzima comercial utilizada para fins de comparação da extração dos compostos 

fenólicos foi a Viscozyme L®. 

 

2.1. Metodologia  

Foi realizado um planejamento experimental composto central rotacional para avaliar 

o efeito da adição de ácido tânico e diferentes concentrações de farelo de trigo em bagaço de 

uva sobre a produção da enzima tanase e outras enzimas hidrolíticas. Também foi avaliada a 

melhor concentração do complexo enzimático para extração dos compostos fenólicos do 

bagaço de uva. Posteriormente, foi realizada a extração de compostos bioativos do bagaço de 

uva assistida por enzimas com os complexos enzimáticos produzidos nas melhores condições 

de processo, sendo comparada com a extração realizada com uma enzima comercial 

(Viscozyme L) e com uma extração hidroetanólica (método mais tradicional). O processo 

mais adequado foi escolhido de acordo com a concentração de compostos fenólicos totais, 

proantocianidinas, capacidade antioxidante, perfil de compostos fenólicos e atividade 

inibidora de α-amilase. 
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2.2. Produção do complexo enzimático por cultivo em estado sólido (CES) 

 A linhagem mutante do fungo filamentoso Aspergillus niger 3T5B8 (Coleção de 

Microrganismos de Interesse da Indústria de Alimentos e Agroenergia da Embrapa 

Agroindústria de Alimentos) mantida em tubos contendo meio BDA (Batata Dextrose Ágar) 

inclinado e a 4°C foi propagada em meio de sabugo de milho de acordo com Couri (1995). 

Após o preparo das suspensões de esporos em 20 mL de Tween 80 0,1% (v/v) e sua filtração 

em gaze, foram usadas como inoculo no CES. Os CES foram realizados utilizando misturas 

de bagaço de uva e farelo de trigo, solução nutriente (NH4)2SO4 e adição de ácido tânico 

(Tabela 4), com concentração final de 107 conídios/g.  

A inoculação foi realizada em Erlenmeyers de 125 mL em meio previamente 

esterilizado a 121°C, 1 atm por 15 minutos. Após a inoculação, os frascos foram incubados 

em câmara de germinação a 32°C por 96 horas. 

 Para se avaliar o efeito das concentrações de ácido tânico (0% a 12%) e de farelo de trigo 

(7,6% a 92%) (g/g de meio) na produção das enzimas tanase, poligalacturonase, CMCase e 

β-glicosidase, foi realizado um planejamento composto central rotacional 22 com triplicata no 

ponto central, totalizando 11 ensaios, de acordo com a Tabela 1.  
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Tabela 1. Desenho experimental com as variáveis estudadas na produção do complexo 

enzimático. 

Ensaios Ácido tânico 

(%) 

Farelo de trigo 

(%) 

1 (-) 2 (-) 20 

2 (-) 2 (+) 80 

3 (+) 10 (-) 20 

4 (+) 10 (+) 80 

5 (-α) 0  (0) 50 

6 (+α) 12 (0) 50 

7 (0) 6  (-α) 8 

8 (0) 6 (+α) 92 

9  (0) 6 (0) 50 

10  (0) 6 (0) 50 

11  (0) 6 (0) 50 

Código 0 representa o ponto central; ± 1, os pontos fatoriais e ± α, os pontos axiais. 

 

Foi utilizada a metodologia de superfície de resposta para avaliar a influência da 

concentração de ácido tânico e de farelo de trigo em bagaço de uva no CES sobre a atividade 

das enzimas citadas.  

Posteriormente, a melhor condição de produção dessas enzimas foi novamente 

reproduzida em maior escala para obtenção de um volume maior de complexo enzimático. 

Nesse caso, foram utilizados quatro Erlenmeyers de 500 mL para produção de 

aproximadamente 100 mL de complexo enzimático (em tampão), totalizando 

aproximadamente 400 mL. Além disso, o farelo de trigo sem a adição de bagaço de uva foi 

utilizado como meio padrão (MP) para efeito de comparação em etapas posteriores (extração 

dos compostos bioativos).  

 

2.3. Recuperação do complexo enzimático produzido por CES 

Para a recuperação do complexo enzimático do CES foram utilizados 25 mL de tampão 

citrato de sódio (50mM, pH 4,8) para cada Erlenmeyer com 10 g de substrato fermentado. A 

extração foi realizada em um banho com agitação durante 1 h a 32 °C, seguida de filtração em 
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papel de filtro Whatman n°1 e centrifugado 7656 × g durante 15 min a 4 °C, para separação 

das células em suspensão (Couri et al., 2000). Posteriormente, o sobrenadante foi armazenado 

a -18°C até o momento das análises. 

 

2.4. Determinação das atividades enzimáticas 

A determinação da atividade CMCase e β-glicosidase foi realizada pela metodologia 

padrão IUPAC (Ghose, Panda e Bisaria, 1987), utilizado-se 4 % de carboximetilcelulose 

como substrato e uma unidade de atividade de CMCase correspondeu a 1 µmol de açúcar 

redutor por min. Para a β-glicosidase foi utilizada uma solução de celobiose como substrato e 

uma unidade da enzima foi correspondente à formação de 1 μmol de glicose por min. A 

atividade da enzima poligalacturonase foi quantificada pela metodologia proposta por Couri e 

Farias (1995), na qual uma unidade da atividade da enzima correspondeu à produção de 1 

μmol de ácido galacturônico por min. A tanase foi determinada por meio da metodologia da 

rodanina, proposta por Sharma, Bhat e Dawra (2000), modificada por Pinto, Couri e 

Gonçalves (2006). Uma unidade da atividade da enzima tanase correspondeu à formação de 1 

µmol de ácido gálico por min. 

 

2.5. Extração dos compostos bioativos 

Esta etapa consistiu da extração dos compostos bioativos do bagaço de uva sob 

diferentes condições para efeito de comparação, utilizando-se uma relação sólido:líquido de 

1:8 (3,75 g bagaço de uva em 30 mL de tampão acetato de sódio 0,02 M, pH 5 ou solução 

hidroetanólica). Todas as extrações foram realizadas em tubos Falcon de 50 mL protegidos da 

luz. Os extratos foram filtrados em algodão, centrifugados a 1914×g e armazenados a -18 °C. 

As etapas detalhadas das diferentes condições de extração estão descritas a seguir: 

 

2.5.1. Extração assistida por enzimas 

A extração assistida por enzimas foi realizada utilizando 3 complexos enzimáticos 

diferentes que consistiram em:  

- Enzimas produzidas na melhor condição do cultivo em estado sólido (item 2.2), pelo A. 

niger 3T5B8 após 96 horas de fermentação do meio contendo bagaço de uva e farelo de trigo 

em uma proporção de 1:1 (denominado como complexo produzido no meio misto (MM));  
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- Enzimas produzidas no meio contendo apenas farelo de trigo (denominado como 

complexo produzido no meio padrão (MP)); 

- Enzima comercial (VIS (Viscozyme L – Novo Nordisk)).  

Primeiramente, foi avaliada a razão enzima:substrato (carga enzimática) do complexo 

produzido em MM e em MP utilizando diferentes cargas enzimáticas (em relação à atividade 

da enzima poligalacturonase e o bagaço de uva) desses complexos (3,12 U.g-1; 6,25 U.g-1; 

12,5 U.g-1; 25 U.g-1). Após a escolha da melhor carga enzimática em relação à recuperação 

das proantocianidinas do bagaço de uva, essa carga enzimática foi utilizada nas etapas 

posteriores do estudo. A extração foi realizada em um banho com agitação por duas horas a 

50 °C (Xu et al., 2014). 

 

2.5.3. Extração hidroetanólica 

A extração hidroetanólica consistiu em submeter o bagaço de uva a melhor condição de 

extração dos compostos bioativos determinada por Caldas et al. (2018) como descrito no item 

2.5.2. 

2.6. Compostos bioativos 

2.6.1. Compostos fenólicos totais 

  Os extratos foram avaliados em relação ao conteúdo de compostos fenólicos totais de 

acordo com o método colorimétrico proposto por Singleton e Rossi (1965), no qual uma 

alíquota de 1,25 mL do reagente Folin-Ciocalteu (10%) foi adicionado a 250 µL da amostra. 

Após 2 min em temperatura ambiente, 1 mL de carbonato de sódio (7,5% w/v) foi adicionado 

à mistura reacional e levado a um banho-maria a 50 °C por 15 min. Posteriormente, a 

absorvância da mistura foi lida a 760 nm. Para a determinação do conteúdo de compostos 

fenólicos foi utilizada uma curva padrão de ácido gálico (0,03-1,5 mg.mL-1) e os resultados 

foram expressos em mg de ácido gálico equivalente por 100 g (AG.100g-1).  

 

2.6.2. Perfil de compostos fenólicos por CLAE 

Para a determinação do perfil de compostos fenólicos (flavonoides e ácidos fenólicos), os 

extratos foram centrifugados a 1914×g, os sobrenadantes foram transferidos para um vial e 

injetados em um cromatógrafo. As análises foram realizadas em um cromatógrafo líquido de 

alta eficiência modelo 2690/5, equipado com um detector de arranjo de fotodiodos Waters® 

2996 (Waters®, Milford, MA, USA) e uma coluna de fase reversa (C18, Thermo BDS 
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HYPERSIL, 100 mm × 4,6 mm, 2,4 μm). A separação dos compostos foi realizada a 40 °C, 

com 0,15% de solução aquosa de ácido fosfórico como solvente A e acetonitrila como 

solvente B com fluxo de 1 mL por minuto e volume de injeção de 5 µL dos extratos. O 

gradiente para o solvente B foi de 5% em 6 minutos e diminuição de 5% ao final de 26 a 30 

minutos. A quantificação dos compostos não antociânicos foi realizada por padronização por 

meio da construção de curvas de calibração a partir de padrões comerciais e os 

cromatogramas foram obtidos a 270 nm para o ácido gálico, catequina, epicatequina, ácido 

vanílico e ácido protocatecuico, 310 nm para o ácido p-coumárico, 370 nm para isoramnetina 

e ácido elágico (Pérez-Jiménez et al., 2008; Frighetto e Baccan, 2012; Nascimento et al., 

2017). 

Para a determinação das antocianinas, os extratos foram transferidos para um vial e 

injetados no cromatógrafo líquido de alta eficiência. A separação desses compostos foi 

realizada a 40 °C com 5% de ácido fórmico como solvente A e acetonitrila como solvente B, 

com fluxo de 1 mL por minuto e volume de injeção de 20 µL dos extratos (Gouvêa et al., 

2015).    

 

2.6.3. Capacidade antioxidante 

2.6.3.1. Capacidade antioxidante pela metodologia antirradical ABTS+ (2,2´-azinobis 

(3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico)) 

Foi realizada de acordo com a metodologia proposta por Re et al. (1999). Primeiramente, 

o radical ABTS+ foi formado pela adição de 5 mL de uma solução aquosa de ABTS (7mM) e 

0,088 μL de solução de K2SO5 (140 mM) em ambiente isento de luz por 16 h para a completa 

estabilização do radical. Após a formação do radical, a solução foi diluída em etanol 95% até 

a obtenção da leitura espectofotométrica em um intervalo de 0,7 ± 0,02 a 734 nm. A reação 

foi realizada com uma alíquota de 0,010 mL do extrato em diferentes concentrações para a 

inibição de 0,900 mL da solução do radical. Após 30 min de reação a mistura reacional e um 

controle, contendo etanol foram lidos em espectrofotômetro. Uma curva de Trolox (0 – 2,5 

μM) foi utilizada como padrão e os resultados foram expressos em capacidade antioxidante 

equivalente ao Trolox (μmol Trolox g−1), de acordo com os cálculos de porcentagem de 

inibição (Eq. (1)). 

 

% De inibição = [(AABTScontrole – Aamostra)/AABTScontrole] × 100          (1) 
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Onde: 

AABTScontrole. Absorvância do controle (10 µL de etanol + 0.900 mL ABTS+) 

Aamostra. Absorvância da amostra 

 

2.6.3.2. Capacidade antioxidante frente ao radical DPPH (2,2-difenil-1- picril-hidrazil) 

A capacidade antioxidante frente ao radical DPPH foi realizada de acordo com a 

metodologia proposta por Brand-Williams et al. (1995). A reação foi baseada na mistura de 

0,025 mL dos extratos com 0,975 mL da solução do radical DPPH (0,06 mM) em etanol 95%. 

Foram utilizadas diferentes concentrações para cada amostra (com potencial para 10%, 50% e 

90% de inibição do radical) e etanol 95% como controle para cada amostra. Após 30 min de 

reação sob a proteção da luz, a mistura foi lida a 515 nm. Uma curva padrão de Trolox (0 – 25 

μM) foi realizada para expressar os resultados como capacidade antioxidante equivalente ao 

Trolox (μmol Trolox g−1), utilizando os cálculos de porcentagem de inibição (Eq. (2)). 

 

% de inibição = [(ADPPHcontrol – Asample)/ADPPHcontrol] × 100          (2) 

 

Onde: 

ADPPHcontrole. Absorvância do controle  

Aamostra. Absorvância da amostra 

 

2.6.4. Determinação das Proantocianidinas (PAs) 

As PAs ou taninos condensados foram quantificados de acordo com a metodologia 

descrita por Broadhurst e Jones (1978) com algumas modificações. A reação para 

determinação da concentração das PAs foi realizada pela adição de 1 mL de uma solução de 

vanilina (4%) em metanol acidificado (10% de HCL) a 0,2 mL dos extratos. Após o tempo de 

20 min de reação à temperatura ambiente e sob o abrigo da luz, a absorvância da mistura 

reacional foi medida a 500nm. O padrão utilizado para esta análise foi uma curva de 

calibração de catequina e os resultados foram expressos em g de catequina equivalente por 

100g de bagaço de uva (g CE.100g-1). 
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2.7. Determinação da inibição da α-amilase 

A atividade inibidora de α-amilase foi avaliada de acordo com adaptações da metodologia 

proposta por Ranilla et al. (2010) e Fu et al. (2015). Uma alíquota de 0,125 mL de α-amilase 

pancreática de porco (0,075 mg/mL) dissolvida em tampão fosfato de sódio 0,02 M, pH 6,9, 

com NaCl 6,7 mM, foi incubada com 0,125 mL de amostra (extratos de proantocianidinas 

diluídos em tampão de fosfato de sódio 0,02 M, pH 6,9 com NaCl 6,7 mM, para obtenção de 

diferentes concentrações (0,5 g/L – 125 g/L)) a 37 °C por 10 min. Posteriormente, foi 

adicionado 0,125 mL de solução de amido (1%) em tampão de fosfato de sódio 0,02 M, pH 

6,9 com NaCl 6,7 mM à mistura por mais 10 minutos. A reação foi interrompida com a adição 

de 0,250 mL de DNS. Os tubos contendo a mistura reacional foram incubados em banho a 

100 °C por 5 min, resfriados à temperatura ambiente e avolumados com 3,75 mL de água 

destilada. As amostras foram lidas a 540 nm juntamente com um branco para cada 

concentração de amostra (brancoamostra) (tampão e amostra, sem enzima) e um controle 

(tampão e enzima, sem a amostra). Além disso, foi feito um branco para o controle 

(brancocontrole) (enzima inativada a 100 °C por 20 min) e um branco para calibrar o 

espectrofotômetro (0,250 mL de água destilada e 0,250 mL de DNS fervidos por 5 min a 100 

°C). A atividade inibidora de α-amilase foi expressa em porcentagem de inibição (Eq. (3)).   

 

% inibição = [(Abscontrole – Absextrato)/Acontrole] × 100               (3) 

 

Onde: 

Abscontrole. (Absorvância do controle) – (absorvância do respectivo brancocontrole); 

Absextrato. (Absorvância da amostra) – (absorvância do brancoamostra).  

 

2.8. Análise estatística 

Para o delineamento composto central rotacional, foi utilizada a metodologia de superfície 

de resposta, com o auxílio do software Statistica versão 12,0, sendo avaliados os efetitos 

individuais, quadráticos e da interação entre as variáveis independentes. 

Na etapa de extração, a comparação de médias foi realizada através do teste de Tukey e 

análise de variância ANOVA ao nível de 5% de significância (p<0,05), utilizando o software 

Statistica versão 12,0. 

 

 



 

79 

 

2.9. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Efeito da adição do ácido tânico e farelo de trigo na produção de enzimas 

 As atividades das enzimas poligalacturonase, CMCase, β-glicosidase e tanase produzidas 

por cultivo em estado sólido por 96 horas variaram de 5,46 a 97,52 Ug-1, 7,29 a 31,72 Ug-1, 

13,16 a 92,96 Ug-1 e de 0 a 0,75 Ug-1, respectivamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Desenho experimental com as respostas observadas para a atividade das enzimas 

poligalacturonase, β-glicosidase e tanase. 

Ensaios Ácido 

tânico 

(%) 

Farelo de 

trigo 

(%) 

Poligalacturonase 

(U.g-1) 

CMCase 

(U.g-1) 

β-glicosidase 

 (U.g-1) 

Tanase 

 (U.g-1) 

1 1,76 20,00 97,52 12,30 18,77 0,22 

2 1,76 80,00 44,67 31,72 84,83 0,13 

3 10,24 20,00 38,70 10,38 16,58 0,10 

4 10,24 80,00 5,46 22,59 49,04 0,22 

5 0,00 50,00 43,81 21,77 54,73 0,00 

6 11,99 50,00 14,83 10,92 18,53 0,11 

7 6,00 7,57 59,16 7,29 13,16 0,75 

8 6,00 92,43 79,62 28,01 92,96 0,23 

9 6,00 50,00 36,14 17,51 30,49 0,09 

10 6,00 50,00 42,11 17,79 31,38 0,09 

11 6,00 50,00 41,08 19,71 31,06 0,10 

 

A Figura 1 e a Tabela 3 demonstram o efeito dos parâmetros avaliados e os coeficientes 

de regressão (respectivamente) para a produção das enzimas β-glicosidase, CMCase, 

poligalacturonase e tanase. As respostas das atividades de poligalacturonase e tanase não 

apresentaram um modelo preditivo, portanto os efeitos das variáveis foram avaliados a partir 

do diagrama de Pareto.   
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Figura 1. Superfícies de resposta e diagrama de Pareto para o efeito da adição de ácido tânico 

e farelo de trigo na síntese de CMC (carboximetil celulase) (a), β-glicosidase (b), 

poligalacturonase (c) e tanase (d) durante o cultivo em estado sólido com A. niger 3T5B8. 
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Tabela 3. Coeficientes de regressão das atividades estimadas das enzimas. 

 Y1 Y2 Y3 Y4 

 Coef. Coef. Coef. Coef. 

Média 111,95 16,20 5,80 0,75 

X1 -1,30 -0,78 0,22 0,01 

X2 -1,91 0,12 0,31 1,97 x 10-4 

X1X2 0,04 0,12 -0,01 -0,03 

X1
2 -0,40 0,12 -0,02 -2,20 x 10-3 

X2
2 0,01 0,01 2,43 x 10-4 1,91 x 10-4 

Falta de ajuste 

(p_value) 

0,04 0,01 0,26 0,10 

R2 ajustado 0,36 0,98 0,95 0,50 

Y1. Poligalacturonase. Y2. β-glicosidase. Y3. CMCase. Y4. Tanase. Coef. Coeficientes. X1. 

Ácido tânico. X2. Farelo de trigo. Valores em negrito indicam significância estatística 

(p<0,05). 

 

O aumento na concentração do farelo de trigo foi significativo para a produção da 

β-glicosidase e CMCase mas, teve um efeito negativo na produção da poligalacturonase e 

tanase. O aumento na concentração de ácido tânico não apresentou efeito significativo para as 

enzimas, com exceção da β-glicosidase que sofreu uma redução na sua atividade.  

Entretanto, a falta de ajuste (lack of fit) foi significativa para quase todas as atividades 

das enzimas (com exceção da CMCase (Y3)), indicando que os modelos não demonstraram 

um bom ajuste para predizer o comportamento da produção das enzimas em relação à adição 

do farelo de trigo e ácido tânico. Os valores do coeficiente de determinação (R2) corroboraram 

com esse resultado, de forma que os modelos encontrados nos experimentos poderiam 

explicar apenas tendências. 

Esses resultados demonstram a dificuldade para a produção desse conjunto de enzimas 

em meios pouco suplementados, especialmente para a síntese da enzima tanase que, em 

grande parte dos trabalhos abordados na literatura é produzida com meios altamente 

suplementados. Sharma et al.(2014), por exemplo, encontraram valores superiores ao do 

presente estudo para a atividade da tanase (1,86 U.g-1). Os autores utilizaram o mesmo tempo 

de processo (96 horas) e o microrganismo Aspergillus niger. Entretanto, foi utilizada uma 

concentração maior de esporos (5 x 109) e o meio de fermentação foi suplementado com 
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diversos indutores, incluindo o ácido tânico. Os resultados apresentados no estudo realizado 

por Wu et al. (2018) corroboraram com essa afirmação. Em seu trabalho utilizando esponja de 

poliuretano (com extrato de talo de chá) como suporte e Aspergillus tubingensis CICC 2651 

(1×108 spores/g), foi observado que a otimização da produção de tanase por CES dependia da 

formulação do meio, sendo maior quando fontes inorgânicas de nitrogênio foram utilizadas 

como suplementação, por exemplo. Entretanto, quando fontes orgânicas foram utilizadas na 

suplementação, foi observado crescimento microbiano, mas, não houve aumento na atividade 

da enzima, podendo afetar a produção de outras enzimas pelo microrganismo. Sabu et al. 

(2005b), haviam sugerido que dependendo do substrato e das condições de produção da 

enzima, a presença do ácido tânico pode ser altamente tóxica para certos microrganismos, o 

que pode explicar os resultados supracitados. 

É possível que em meios para CES pouco suplementados ocorra uma complexação 

entre o ácido tânico e as proteínas de membrana da célula microbiana, impedindo/diminuindo 

o seu crescimento e, consequentemente a produção de tanase (Arshad et al. 2019). 

O aumento na concentração de farelo de trigo foi importante para a produção das 

enzimas β-glicosidase e CMCase e sua interação com ácido tânico também demonstrou 

influência nesta última enzima. Estes resultados podem estar relacionados ao fato deste 

substrato ser rico em celulose, podendo induzir a síntese dessas enzimas. Idris et al. (2017) 

também aumentaram a sínstese de ambas enzimas utilizando farelo de trigo como substrato. 

Além disso, esses resultados estão relacionados às necessidades do microrganismo para 

produção destas enzimas, especialmente a tanase, pois dependendo do substrato pode requerer 

a adição de outros suplementos como fontes adicionais de nitrogênio, magnésio e fósforo 

(Pinto et al., 2001; Sabu et al., 2005a).  

Em relação à poligalacturonase, a presença de bagaço de uva em meio para CES pode 

contribuir como uma fonte de pectina, favorecendo sua síntese (Minjares-Fuentes et al., 

2014). Além disso, a cepa mutante utilizada (A. niger 3T5B8) tem potencial para a síntese da 

poligalacturonase como mencionado em estudos prévios realizados por Coelho et al. (1995) e 

Couri et al. (2000).  

A melhor condição do CES para a produção das enzimas de interesse com alta 

atividade foi avaliada pela função desejabilidade (Figura 2) que demonstrou que a melhor 

condição seria um meio de fermentação com 50% de farelo de trigo em bagaço de uva. 

Entretanto, o valor da desejabilidade global foi igual a 0,5 (metade do valor ótimo) (Vera 

Candioti et al., 2014).  



 

83 

 

 

 

 

Ácido Tânico

-100,0

52,516

250,00

Farelo de trigo Desirability

0,
,5

1,

5,4555
51,486
97,518

P
o

li

-20,00

51,121

160,00

0,
,5

1,

13,162
53,062
92,962

β
-g
li
co

0,0000

22,131

50,000

0,
,5

1,

7,2872
19,501
31,715

C
M

C
as

e

-20,00

14,746

45,000

0,
,5

1,

,69386
13,236
25,777

T
an

as
e

,00232 11,998

,53639

7,5736 50, 92,426

D
es

ir
ab

il
it

y

 

Figura 2. Desejabilidade para a produção das enzimas tanase, CMCase, β-glicosidase e 

poligalacturonase. 

 

De acordo com esses os autores a desejabilidade global é o produto das desejabilidades 

individuais e, cada uma contém seu erro. Dessa forma, o intervalo de confiança pode ser 

muito alto. A partir disso é possível compreender que as diferenças nas desejabilidades de 

cada resposta (atividade enzimática) pode ter contribuído para a desejabilidade global 

relativamente baixa. Em seu estudo também foi mencionado que a falta de ajuste (Lack of fit) 

influencia no valor da desejabilidade global, de maneira que a desejabilidade global deva ser 

considerada preferencialmente quando não houver falta de ajuste. 

Portanto, foi determinado adotar a formulação anterior (50% de farelo de trigo em 

bagaço de uva, apresentada no Capítulo 2), que demonstrou eficiência para a produção das 

enzimas de interesse, especialmente poligalacturonase e tanase.  
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3.2. Condições selecionadas para a produção das enzimas 

De acordo com as repostas obtidas no planejamento experimental para as atividades de 

tanase, poligalacturonase, CMCase e β-glicosidase foi selecionado um meio contendo 50% de 

farelo de trigo em bagaço de uva (MM) e 0% de ácido tânico como a melhor condição de 

produção dessas enzimas. O meio foi produzido em maior escala e as atividades das enzimas 

obtidas nessa etapa foram de 136,1 Ug-1, 69,5 Ug-1, 30,2 Ug-1 e 0,3 Ug-1 para as enzimas 

poligalacturonase, β-glicosidase, CMCase e tanase, respectivamente. Para efeito de 

comparação, um meio contendo apenas farelo de trigo como meio padrão (MP) também foi 

utilizado para a produção dessas enzimas. 

 

3.3. Efeito da atividade da enzima poligalacturonase na liberação das Proantocianidinas 

Como ambos complexos enzimáticos produzidos por cultivo em estado sólido 

apresentaram alta atividade da enzima poligalacturonase, esta foi usada como base para 

avaliação da influência da carga enzimática na extração dos compostos bioativos. 

Na Tabela 2 é possível observar o teor de proantocianidinas do extrato do bagaço de uva 

após a extração com diferentes cargas de enzima, além de um controle sem adição de enzima 

para efeito de comparação. 

Dentre as atividades testadas para recuperação das proantocianidinas, a que obteve 

melhor resultado foi de 12,5 Ug-1 para ambos complexos (MM e MP). O controle apresentou 

teor de proantocianidinas 4,38 vezes menor do que a extração com enzima produzida no MM 

(12,5 Ug-1) e 4,34 vezes no MP (12,5 Ug-1). A hidrólise do bagaço de uva com as enzimas do 

MM e do MP com concentrações iguais não apresentaram diferenças significativas entre si, 

com exceção da concentração de 25 Ug-1, em que foi mais alta no extrato obtido pela extração 

com MM. 
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Tabela 4. Proantocianidinas no extrato de bagaço de uva obtido com diferentes cargas de 

poligalacturonase produzida em MM e MP.   

Amostras Proantocianidinas (g 

CE.100g-1) 

C 2,47 ± 0,05e 

MM (25 Ug-1) 6,38 ± 0,43c 

MM (12,5 Ug-1) 10,83 ± 0,77a 

MM (6,25 Ug-1) 6,89 ± 0,14b 

MM (3,12 Ug-1) 6,99 ± 0,28b 

MP (25 Ug-1) 3,63 ± 0,24d 

MP (12,5 Ug-1) 10,72 ± 0,28a 

MP (6,25 Ug-1) 6,58 ± 0,38c 

MP (3,12 Ug-1) 6,00 ± 0,43c 

 

CE. Catequina; C. Controle, sem adição de enzima; MM. Extração realizada com as enzimas 

produzidas no meio misto; MP. Extração realizada com as enzimas produzidas no meio 

padrão. Valores apresentados como média ± desvio-padrão. Letras diferentes na mesma 

coluna indicam diferenças significativas pelo teste Tukey (p<0,05). 
 

A menor recuperação das proantocianidinas na extração controle indica a importância da 

extração enzimática do bagaço de uva para a liberação desses compostos. A liberação das 

proantocianidinas foi dependente da atividade da poligalacturonase até um ponto (12,5 U.g-1), 

sendo que para a atividade de 25 U.g-1, a extração foi prejudicada. Resultados similares foram 

encontrados por Fernández et al. (2015) na liberação dos compostos fenólicos totais das 

cascas e sementes da uva variedade País. Os autores observaram que não houve diferença 

significativa utilizando concentrações entre 1% e 5% de pectinase, celulase e tanase em 

relação ao substrato. Entretanto, ao aumentar a carga das enzimas para 10% havia uma maior 

liberação dos compostos fenólicos mas, todas as cargas enzimáticas foram mais eficientes na 

liberação dos compostos fenólicos quando comparadas com um controle sem adição de 

enzima. Recentemente, Meini et al. (2019) conseguiram aumentar a recuperação dos 

compostos fenólicos totais de diferentes variedades de uva proporcionalmente à aplicação de 

altas cargas das enzimas comerciais celulase e tanase durante a extração dos compostos 

bioativos. Contudo, o potencial antioxidante não seguiu o mesmo padrão, atingindo um ponto 

de saturação a partir de altas cargas enzimáticas. Estes resultados podem estar associados à 
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necessidade de manter um equilíbrio enzima:substrato (Hu et al., 2015), indicando que a carga 

das enzimas do complexo enzimático a ser utilizado depende dos compostos que se deseja 

recuperar. A maior eficiência de extração das proantocianidinas com uma carga intermediária 

dessa enzima (12,5 U.g-1) pode ser interessante em relação à economia do processo, por se 

tratar de um volume menor de complexo enzimático, resultando em um produto final menos 

oneroso. Desta forma, esta carga enzimática foi definida para a etapa posterior do estudo. 

 

3.4. Comparação entre os métodos de extração 

Os extratos de bagaço de uva foram obtidos por extração com as enzimas produzidas por 

CES (MM e MP) e uma enzima comercial (Viscozyme L), ambos utilizando uma atividade de 

12,5 U.g-1, além de uma extração hidroetanólica. Esses extratos foram avaliados quanto ao 

conteúdo de compostos fenólicos totais (CFT), proantocianidinas (PAs) e capacidade 

antioxidante (Tabela 5). Em relação à concentração de proantocianidinas, a extração com MM 

resultou em uma maior liberação e a extração hidroetanólica foi a condição menos eficiente 

na recuperação desses compostos.   
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Tabela 5. Compostos bioativos e capacidade antioxidante obtidos por hidrólise enzimática e extração hidroetanólica. 

 

Tratamentos PAs (g CE.100g-1) CFT (mg AGE.100g-1) CA ABTS+ (µmol TE.100g-1) CA DPPH (µmol TE.100g-1) 

MM 10,38 ± 0,39a 1009,88 ± 1,73a 69,95 ± 0,33b 45,70 ± 1,21b 

MP 5,70 ± 0,06c 824,30 ± 6,93b 66,89 ± 2,97b 48,04 ± 2,06b 

VIS 6,74 ± 0,30b 853,96 ± 8,60b 66,62 ± 7,24b 44,82 ± 3,24b 

E 4,59 ± 0,45d 1012,33 ± 1,73a 92,46 ± 6,18a 93,56 ± 3,42a 

MM. Extração realizada com as enzimas produzidas no meio misto; MP. Extração realizada com as enzimas produzidas no meio padrão. VIS. 

Extração realizada com a enzima viscozyme L. E. Extração hidroetanólica. PAs. Proantocianidinas. CFT. Compostos fenólicos totais. CA. 

Capacidade antioxidante. Valores apresentados como média ± desvio-padrão. Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas 

pelo teste Tukey (p<0,05). 
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Em relação aos compostos fenólicos totais (CFT), as condições que apresentaram os 

maiores concentrações foram a extração com MM e E, sendo a menor concentração 

encontrada para a extração com MP seguida de VIS. A capacidade antioxidante pelas duas 

metodologias avaliadas apresentaram um resultado similar, indicando que a extração com E 

foi importante para o aumento desse parâmetro.  

Estes resultados podem estar relacionados às diferentes atividades das enzimas presentes 

em cada condição de extração, o complexo MM, por exemplo, foi caracterizado por 

apresentar atividade para a enzima tanase diferentemente do compexo MP e da enzima 

comercial Viscozyme L®. De acordo com Teles et al. (2018a), durante a extração dos 

compostos fenólicos do bagaço de uva Alicante Bouschet, a enzima tanase, mesmo 

apresentando baixa atividade, demonstrou correlação moderada (r = 0,68) e significativa 

(p<0,05) com o teor de PAs. Nesse mesmo trabalho os maiores valores de CFT, PAs e 

capacidade antioxidante (utilizando 28,6 U.g-1 da poligalacturonase por gramas de bagaço de 

uva) foram inferiores aos obtidos no presente estudo. Esta observação corrobora com o 

resultado da aplicação de 12,5 U.g-1 de atividade da enzima poligalacturonase como a melhor 

concentração da enzima para a extração e recuperação dos compostos bioativos do bagaço de 

uva. As enzimas poligalacturonase, tanase, CMCase e β-glicosidase presentes no complexo 

enzimático MM podem ter sido responsáveis pela sua maior eficiência na liberação das PAs e 

também dos CFT, pois a são capazes de hidrolizar a pectina, ligações esteres de taninos 

hidrolizáveis e ligações endo-1,4-β-D-glicosídicas, respectivamente. A degradação desses 

substratos presentes na parede celular vegetal pode liberar as PAs que encontram-se 

principalmente nos vacúolos celulares (Fernández, Vega e Aspé, 2015). Por isso estão 

relacionadas à obtenção dos compostos fenólicos.  

Em relação à capacidade antioxidante, os maiores resultados dos tratamentos com E 

podem estar relacionados à presença de aminoácidos provenientes da hidrólise enzimática, 

bem como a maior diluição do etanol presente na reação nos tratamentos MM, MP e VIS. De 

acordo com Zheng et al.(2015), esses dois parâmetros podem influenciar a capacidade 

antioxidante, aumentando a absorvância dos radicais.  
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3.5. Perfil de fenólicos de diferentes extratos obtidos do bagaço de uva  

Na Tabela 6 é possível observar diferenças no perfil de compostos fenólicos e 

antocianinas nos tratamentos utilizados para a liberação dos compostos bioativos. A extração 

do bagaço de uva com MM favoreceu a liberação do ácido gálico, enquanto que o MP 

favoreceu a liberação do ácido protocatecuico e p-cumárico. A extração com etanol (E) foi 

capaz de porporcionar uma maior concentração de antocianinas e do ácido elágico.  
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Tabela 6. Perfil de compostos fenólicos e antocinaninas (mg.100 g-1) dos extratos obtidos por hidrólise enzimática e extração hidroetanólica. 

CF  

(mg.100 g-1)  

MM MP VIS E 

Ác. gálico 43,89 ± 0,26a 35,78 ± 0,64b 25,58 ± 1,18d 16,30 ± 1,14e 

Ác. Protocatecuico 1,32 ± 0,08b 1,54 ± 0,05a 1,27 ± 0,14b 0,77 ± 0,15c 

Ác. elágico n.d n.d n.d 0,24 ± 0,01 

Ác. p-cumárico 5,87 ± 0,12c 8,04 ± 0,08a 2,20 ± 0,17e 0,14 ± 0,02f 

Ác. vanílico 9,74 ± 0,23ª 9,70 ± 0,34a 8,96 ± 0,66b 6,04 ± 1,11c 

Catequina 50,45 ± 1,40b 63,39 ± 1,02a 62,71 ± 4,04a 55,34 ± 11,01b 

Epicatequina 41,47 ± 1,38a 45,34 ± 1,06a 44,16 ± 4,45a 40,18 ± 6,67a 

Peonidina-3-glicosídeo 1,95 ± 0,09d 0,53 ± 0,05f 4,64 ± 0,14b 8,51 ± 1,26a 

Malvidina-3-glicosídeo 3,63 ± 0,12d 1,04 ± 0,01f 7,07 ± 0,05b 12,19 ± 1,89a 

Total 158,32 165,36 156,59 139,71 

MM. Extração realizada com as enzimas produzidas no meio misto; MP. Extração realizada com as enzimas produzidas no meio padrão. VIS. 

Extração realizada com a enzima viscozyme L. E. Extração hidroetanólica. N.d. Não detectado. Valores apresentados como média ± 

desvio-padrão. Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas pelo teste Tukey (p <0,05). 
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A maior liberação do ácido gálico resultante da extração com o tratamento MM indica 

a atividade da enzima tanase nesse complexo enzimático, como mencionado no item 3.4 do 

capítulo anterior. Este resultado é um indício de que a ação dessa enzima pode proporcionar 

resultados eficientes em relação a recuperação deste composto, conhecido por sua alta 

atividade biológica. Diversos estudos (Chávez et al., 2017; Yao et al., 2017) correlacionam o 

ácido gálico ao alto potencial antioxidante de extratos de compostos fenólicos.   

 De acordo com Robbins (2003), a liberação de alguns compostos como o ácido 

protocatecuico e p-cumárico é realizada pela quebra das ligações entre os carboidratos da 

parede celular e as hidroxilas do anel aromático desses compostos. Devido a concentração 

mais acentuada da atividade de algumas celulases no complexo enzimático MP, que é 

característico do cultivo em estado sólido desenvolvido com farelo de trigo como meio 

(Bansal et al., 2012), essa extração pode ser beneficiada.  

O ácido elágico é produto da condensação de dímeros de ácido gálico (Haslam e Cai, 

1994) e sua presença foi observada apenas no extrato obtido com o tratamento E, indicando a 

hidrólise desse composto em ácido gálico pela ação da tanase e outras enzimas hidrolíticas 

presentes nos tratamentos MM, MP e VIS. O ácido protocatecuico e p-cumárico estão 

presentes em maior quantidade nas sementes das uvas. A maior liberação desses dois ácidos 

fenólicos pelo tratamento MP pode significar a melhor hidrólise dos componentes das 

sementes que apresentam altos conteúdos desses ácidos (Chamorro et al., 2012).  

Esses resultados revelam a importância do uso das enzimas na desconstrução da 

biomassa e liberação dos compostos fenólicos do bagaço de uva, demonstrando que para 

maioria desses compostos foi possível uma maior liberação somente com a extração 

enzimática. De acordo com Martins et al. (2016), a hidrólise do bagaço de uva por enzimas é 

uma das metodologias mais eficientes na recuperação dos compostos fenólicos devido à sua 

capacidade de romper as ligações entre os compostos fenólicos e a parede celular do vegetal 

com eficiência e especificidade.  

Entretanto, em função das diferenças no conteúdo dos compostos liberados em cada 

tratamento é possível sugerir que a aplicação de cada tratamento e/ou complexo enzimático é 

dependente do composto que se deseja recuperar. O MM, por exemplo, foi mais eficiente na 

liberação do ácido gálico e o tratamento E das antocianinas, demonstrando a importância da 

escolha das enzimas e/ou tipo de extração para a obtenção de extratos ricos nos compostos de 

interesse. 
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3.6. Atividade inibidora de α-amilase dos extratos  

A Figura 2 demonstra as diferenças entre os extratos obtidos (MM, MP, VIS e E) na 

inibição da enzima α-amilase a 0,075 mg/mL. Foram utilizadas diferentes concentrações dos 

extratos obtidos a partir dos tratamentos e foi possível observar em todos os tratamentos, que 

a porcentagem de inibição foi dependente da concentração de extrato utilizada.  
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Figura 2. Porcentagem de inibição da α-amilase pancreática a partir dos extratos de compostos 

bioativos obtidos do bagaço de uva. Extração assistida pelas enzimas do meio misto (MM), 

meio padrão (MP), Viscozyme L (VIS) e extração hidroetanólica (E) 

 

O extrato obtido com o tratamento MM com uma concentração de 0,125 g.mL-1 foi o 

mais eficiente, seguido pelo extrato obtido com os tratamentos MP, E e VIS, que inibiram 

97%, 71%, 70% e 68%, respectivamente. Entretanto, a concentração necessária para inibir 

50% da enzima α-amilase não seguiu exatamente a mesma ordem, sendo necessários 0,020 

g.mL-1, 0,028 g.mL-1, 0,044 g.mL-1 e 0,087 g.mL-1 do extrato obtido com MM, MP, VIS e E, 

respectivamente. 
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Estes resultados foram inferiores aos encontrados por Fu et al. (2015) e Kong et al. 

(2019), que utilizaram uma concentração de 0,75 × 10-4 g/mL de um extrato proantocianidinas 

do pericarpo da fruta longan e 0,6 × 10-3 g.mL-1 de um complexo de extrato de semente de uva 

em éter sulfobutílico β-ciclodextrina para inibir 50% da α-amilase, respectivamente. 

Entretanto, em ambos estudos os extratos foram concentrados e purificados, etapas que não 

foram realizadas no presente estudo. Portanto, estes resultados sugerem grande potencial dos 

extratos para inibição da α-amilase, especialmente do extrato MM. Além disso, este resultado 

corrobora com o conteúdo de PAs dos extratos. Outros compostos fenólicos também parecem 

estar envolvidos na inibição desta enzima. De acordo com Oboh et al. (2016), o ácido gálico 

além das PAs também estão envolvidos na inibição da α-amilase e podem ser adicionados em 

fármacos como acarbose para diminuir seus efeitos secundários e contribuir com outras 

atividades biológicas como a capacidade antioxidante.   

Em relação à inibição da α-amilase por diferentes vegetais ou seus extratos, há poucos 

relatos de estudos que utilizam suas partes comestíveis e também de vegetais amplamente 

consumidos mundialmente, sendo grande parte voltada para vegetais pouco consumidos e 

partes não comestíveis (Kusano et al., 2010; Hargrove et al., 2011).  
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3. CONCLUSÕES 

No presente estudo foi possível observar que a suplementação do meio para cultivo em 

estado sólido apenas com de ácido tânico e farelo de trigo em bagaço de uva não foi suficiente 

para aumentar a atividade de todas as enzimas hidrolíticas avaliadas, sendo necessário a 

utilização de um meio composto por farelo de trigo em bagaço de uva (1:1) para a melhor 

produção das enzimas de interesse. Este complexo enzimático demonstrou grande potencial 

para recuperação dos compostos bioativos do bagaço de uva durante a extração e que uma 

carga enzimática de 12 U.g-1 da poligalacturonase pode ser muito eficiente para a liberação 

das proantocianidinas do bagaço de uva. O perfil de compostos fenólicos dos extratos obtidos 

com os complexos enzimáticos produzidos no meio composto por bagaço de uva e farelo de 

trigo e no meio composto somente por farelo de trigo não apresentaram grandes diferenças 

com o obtido com a enzima comercial e foram superiores ao extrato hidroetanólico em 

condições pré-determinadas. Os extratos obtidos com os complexos MM e MP apresentaram 

maior inibição da enzima α-amilase, sendo o MM responsável pela inibição de até 97% e pela 

menor concentração de extrato necessária para inibir 50% da enzima, demonstrando um 

grande potencial desse complexo enzimático para a recuperação dos compostos fenólicos do 

bagaço de uva.  
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CAPÍTULO III 

 

 

 

Aumento da atividade de um complexo enzimático submetido à alta 

pressão hidrostática e sua aplicação na extração de compostos 

bioativos do bagaço de uva 
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RESUMO 

A extração assistida por enzimas dos compostos fenólicos do bagaço de uva pode ser 

realizada concomitantemente com outros processos, como a alta pressão hidrostática (APH), 

visando aumentar a recuperação desses compostos. Neste trabalho, o bagaço de uva foi 

submetido aos tratamentos de extração enzimática (E1), extração enzimática com complexo 

submetido a APH (E2), extração enzimática concomitante ao processo de APH (E3) e APH 

sem adição de enzimas (E4), com o objetivo de recuperar seus compostos fenólicos, com 

capacidade antioxidante. A atividade das enzimas poligalacturonase, CMCase e β-glicosidase 

presentes no complexo enzimático aumentaram em até 3,7, 3,1 e 16 vezes após a aplicação da 

alta pressão hidrostática, resultando em maiores teores de compostos fenólicos. Em tempos de 

processo mais curtos (até 15 minutos), a APH apresentou um efeito positivo na extração de 

compostos fenólicos totais e proantocianidinas, sendo que os tratamentos E2, E3 e E4 foram 

mais eficientes quando comparados ao E1. Entretanto, a APH não teve efeito superior à 

extração assistida por enzimas realizada em tempos maiores, em relação aos teores de 

compostos fenólicos totais e proantocianidinas, bem como da capacidade antioxidante e 

atividade inibidora de α-amilase.  

 

Palavras-chave: Extração assistida por enzimas, aumento da atividade enzimática, 

proantocianidinas, compostos bioativos. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diversas metodologias e tecnologias vêm sendo estudadas e aplicadas para a extração dos 

compostos fenólicos do bagaço de uva, visando o aumento do seu valor agregado pela 

recuperação dos compostos bioativos (Casazza et al., 2010; Mazza et al., 2018) que têm sido 

associados à prevenção de diversas doenças como diabetes (por meio da inibição de enzimas 

digestivas pela complexação com proantocianidinas) e vários tipos de doenças originadas do 

estresse oxidativo (Choi et al., 2012; Kadouh et al., 2016; Cheng et al., 2017). Entretanto, a 

maioria das metodologias de extração utiliza solventes orgânicos poluentes ao meio ambiente 

e de difícil separação após a extração (Meneses et al., 2013; Do et al., 2014). Mais 

recentemente, os principais estudos sobre a extração desses compostos têm avaliado a 

utilização de tecnologias não convencionais de extração com solventes GRAS (geralmente 

reconhecido como seguro), formas de extração menos agressivas ao meio ambiente e com 

maior eficiência para recuperação de seus compostos bioativos (Lozano-Sánchez et al., 2014). 

Dentre essas metodologias, podem ser destacadas a extração em leito agitado utilizando 

etanol, extração assistida por ultrassom, assistida por microondas, assistida por enzimas e 

assistida por alta pressão hidrostática (Chen, Zhao e Yu, 2015; Morata et al., 2015; 

Setyaningsih et al., 2015; Martins et al., 2017; Caldas et al., 2018; Scepankova et al., 2018).   

A extração assistida por enzimas é baseada na degradação ou ruptura dos componentes da 

parede celular vegetal, liberando os compostos fenólicos ligados a esses componentes ou 

simplesmente liberando os compostos fenólicos presentes nos vacúolos celulares por difusão 

(Pinelo, Arnous e Meyer, 2006; Puri, Sharma e Barrow, 2012). Alguns estudos atribuem a 

eficiência da extração assistida por enzimas à especificidade dessas biomoléculas para seu 

substrato, que além da extração dos compostos fenólicos podem aumentar a bioatividade dos 

extratos pela hidrólise de compostos de alta massa molecular a compostos de menor massa 

molecular, podendo aumentar o potencial biológico desses extratos, dependendo dos 

compostos transformados (Chamorro et al., 2012; Martins et al., 2016; Martins et al., 2017).  

A alta pressão hidrostática (APH) é uma tecnologia emergente que consiste na aplicação 

de altas pressões (em ordem de MPa) a uma matriz, transmitida por um líquido em um 

sistema fechado (Yaldagard, Mortazavi e Tabatabaie, 2008). Durante a extração por APH, a 

pressão faz com que o ar presente nos vacúolos das células vegetais extravase, causando 

danos à membrana celular e permitindo o contato com o solvente utilizado no processo 

(Sadus, 2012). A APH também pode mudar a conformação ou desnaturar as proteínas da 



 

98 

 

membrana celular, tornando-a menos seletiva e os compostos fenólicos presentes na célula 

mais acessíveis ao solvente. Seu efeito na inativação de enzimas é muito difundido, 

entretanto, o conhecimento sobre a ativação e estabilização dessas biomoléculas pela APH é 

relativamente pequeno (Eisenmenger e Reyes-De-Corcuera, 2009).  

Terefe et al. (2013) estudaram a cinética de inativação da β-glicosidase e observaram que 

pressões de 0.1 a 100 MPa e temperaturas de 50°C a 70°C foram responsáveis pela 

estabilização dessa enzima. Ma e Mu (2016) avaliaram o efeito da APH e hidrólise enzimática 

(utilizando lacase e celulase) sobre as propriedades físicas, compostos fenólicos, capacidade 

antioxidante e outras propriedades bioativas da fibra dietética do cominho. Os resultados 

demonstraram que a utilização da APH e das enzimas concomitantemente aumentaram as 

propriedades avaliadas. Entretanto, não foram encontrados na literatura estudos da cinética de 

extração dos compostos bioativos por esse tipo de processo, além de uma comparação entre as 

metodologias de extração por APH e hidrólise enzimática e de como a APH pode melhorar a 

atividade das enzimas aplicadas no processo. 

Portanto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a extração dos compostos fenólicos 

totais e proantocianidinas com potencial antioxidante e atividade inibidora da α-amilase do 

bagaço de uva utilizando a APH e hidrólise enzimática concomitantemente.     
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A matéria-prima utilizada foi o bagaço de uva da variedade Alicante Bouschet (casca, 

sementes e engaço), proveniente da vinificação tinta, gentilmente cedido pela vinícola Rio Sol 

(Lagoa Grande, PE). Este material também foi utilizado para o cultivo em estado sólido (ou 

fermentação em estado sólido), juntamente com farelo de trigo fornecido pela empresa Bunge 

Brasil Ltda, na produção do complexo enzimático a ser utilizado na extração. Ambos foram 

armazenados em sacos de alumínio sob vácuo a -18 °C até o momento da sua utilização.  

 

2.1. Produção das enzimas 

2.1.1. Cultivo em estado sólido (CES) 

A CES foi realizada de acordo com o proposto por Teles et al. (2018a). O meio consistiu 

de uma mistura de bagaço de uva e farelo de trigo e a cepa mutante do fungo filamentoso 

Aspergillus niger 3T5B8 da Coleção de Microrganismos de Interesse da Indústria de 

Alimentos e Agroenergia da Embrapa Agroindústria de Alimentos foi o microrganismo 

utilizado no processo. O meio foi produzido nas condições propostas pelos autores, em 

Erlenmeyers de 500 mL com 40 g de substrato em cada. A cepa foi mantida em meio batata 

dextrose ágar, propagada em espiga de milho (Couri e Farias, 1995) e utilizada para a 

preparação da suspensão de esporos com solução Tween 80 0,1% (v/v). A suspensão foi 

filtrada com gaze e utilizada como inoculo para a CES. 

 

2.1.2. Recuperação do complexo enzimático 

 O complexo enzimático foi recuperado do meio para CES com 100 mL de tampão citrato 

de sódio (50 mM, pH 4,8), cada Erlenmeyer contendo 40 g de substrato fermentado. Os 

frascos foram dispostos em um banho com agitação por 1 hora a 32 °C e a mistura seguiu para 

uma etapa de filtração utilizando papel de filtro Whatman n°1 e centrifugação a 7656 × g por 

15 min a 4 °C (Couri et al., 2000). O sobrenadante da centrifugação foi armazenado a -18 °C 

e utilizado para as dosagens de atividade enzimática. 
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2.2. Determinação da atividade enzimática  

 A atividade da enzima carboximetilcelulase (CMCase) foi determinada pela formação de 

1 μmol de açúcar redutor por minuto com carboximetilcelulose (4 %) como substrato, 

representando uma unidade de atividade da CMCase. A atividade da β-glicosidase foi 

determinada pela formação de 1 μmol de glicose por minuto, usando celobiose como 

substrato, correspondendo a uma unidade da enzima. Ambas atividades foram determinadas 

de acordo com a metodologia IUPAC e expresso em unidades internacionais (Ghose, Panda e 

Bisaria, 1987). A atividade da poligalacturonase foi estimada avaliando a formação de 1 μmol 

de ácido galacturônico por minuto, que correspondeu a uma unidade da enzima (Couri e 

Farias, 1995). A atividade da enzima da enzima tanase foi mensurada de acordo com o 

proposto por Sharma, Bhat e Dawra (2000) com modificações propostas por Pinto, Couri e 

Gonçalves (2006) em que a formação de 1 μmol de ácido gálico representou uma unidade de 

atividade enzimática. 

  

2.3. Extração dos compostos bioativos do bagaço de uva 

Para a extração dos compostos bioativos de interesse, quatro tratamentos foram 

realizados: 

 E1: Extração assistida por enzimas; 

 E2: Extração assistida por enzimas com complexo enzimático submetido à APH; 

 E3: Extração assistida por enzimas concomitante a APH; 

 E4: Extração por APH sem adição de enzimas. 

A extração foi realizada durante 30 minutos, sendo avaliada nos tempos 0, 5, 10, 15 e 30 

minutos. Os tratamentos E2, E3 e E4 foram realizados utilizando pressões de 50, 100 e 200 

MPa. O tratamento E2 consistiu na hidrólise enzimática do bagaço de uva com os complexos 

enzimáticos submetidos às diferentes condições de APH. 

A extração enzimática foi realizada de acordo com o proposto por Xu et al. (2014). O 

bagaço de uva foi disposto em tubos falcon em um banho com agitação (100 rpm) a 32 °C 

(média da temperatura durante os processos de APH). A solução de extração foi o tampão 

acetato de sódio 0,02 M (pH 5) e a razão sólido:líquido utilizada foi de 1:8. 

A extração por APH foi realizada no material (bagaço de uva em tampão e/ou enzima em 

tampão, dependendo do tratamento) nas mesmas condições de temperatura, solvente e razão 
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sólido:líquido utilizadas para a extração enzimática. O material foi disposto em sacos de 

polietileno selados a quente (Selovac 200B II, Selovac, São Paulo, Brasil) e pressurizados em 

um pressurizador Stansted Fluid Power (modelo S-FL-850-9-W; Stansted Fluid Power Ltd, 

Harlow, Reino Unido) que possui tanque de pressão encamisado conectado a um banho de 

água termostático, permitindo a refrigeração ou aquecimento. O processo ocorreu em 

equipamento isostático e o meio de pressurização foi composto por uma mistura de etanol e 

água (30/70 v/v) conforme preconizado pelo fabricante. 

Para efeitos de comparação, uma extração enzimática adicional (denominada E) foi 

realizada nas mesmas condições por duas horas a 50 °C, como descrito por Teles et al  

(2018a). Todos os extratos foram filtrados em algodão, centrifugados a 1914 × g e 

armazenados a -18 °C. 

 

2.4. Avaliação dos compostos bioativos 

2.4.1. Compostos fenólicos totais (CFT) 

  Os CFT foram avaliados nos extratos pela metodologia colorimétrica proposta por 

Singleton e Rossi (1965). Uma alíquota de 1,25 mL do reagente Folin-Ciocalteu (10%) foi 

adicionada a 0,250 mL do extrato reagindo por 2 minutos à temperatura ambiente. Após esse 

tempo, 1 mL de carbonato de sódio (7,5% w/v) foi adicionado à mistura e levado a 

banho-maria a 50 °C por 15 min. Após o resfriamento, a absorvância foi lida a 760 nm. Para a 

determinação dos CFT foi realizada uma curva padrão de ácido gálico (0,03-1,5 mg/mL) e os 

resultados foram expressos em mg de ácido gálico equivalente por 100 g (AGE.100-1).  

 

2.4.2. Potencial antioxidante 

2.4.2.1. Atividade antirradical ABTS+ (2,2´-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido 

sulfônico)) 

A atividade antirradical ABTS+ foi determinada pela metodologia proposta por por Re et 

al. (1999), que consistiu do preparo do radical ABTS+ com adição de 5 mL de uma solução 

aquosa de ABTS (7mM) e 0,088 μL de solução de K2SO5 (140 mM) em frasco âmbar por 16 

h. Após a obtenção do radical, essa solução foi diluída em etanol 95 % para a obtenção da 

leitura espectofotométrica em um intervalo de 0,7 ± 0,02 a 734 nm. A reação foi realizada 

utilizando 0,010 mL dos extratos em diferentes concentrações para a inibição de 0,900 mL da 

solução do radical. A reação ocorreu durante 30 minutos e após esse tempo a mistura 
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reacional e um controle, contendo etanol foram lidos em espectrofotômetro. Uma curva 

padrão de Trolox (0 – 2,5 μM) foi utilizada e os resultados foram expressos em capacidade 

antioxidante equivalente ao Trolox (μmol Trolox g−1), levando-se em consideração as 

porcentagens de porcentagem de inibição (Eq. (1)). 

 

% de inibição = [(AABTScontrole – Aamostra)/AABTScontrole] × 100       (1) 

 

 

Onde: 

AABTScontrole. Absorvância do controle (10 µL de etanol + 0.900 mL ABTS+) 

Aamostra. Absorvância da amostra 

 

2.4.2.2. Atividade antirradical DPPH (2,2-difenil-1- picril-hidrazil) 

A atividade antirradical DPPH foi determinada de acordo com o proposto por 

Brand-Williams et al. (1995), em que a reação ocorre pela mistura de 0,025 mL dos extratos 

com 0,975 mL de uma solução do radical DPPH (0,06 mM) em etanol 95%, previamente 

preparada. Cada extrato foi utilizado em diferentes concentrações para verificar o potencial 

para 10%, 50% e 90% de inibição do radical e etanol 95% como controle para cada amostra. 

A mistura reacional foi lida a 515 nm depois de 30 min em microtubos protegidos da luz. Foi 

utilizada uma curva padrão de Trolox (0 – 25 μM) e os resultados foram expressos como 

capacidade antioxidante equivalente ao Trolox (μmol Trolox g−1) por meio de cálculos de 

porcentagem de inibição (Eq. (2)). 

 

% de inibição = [(ADPPHcontrol – Asample)/ADPPHcontrol] × 100       (2) 

 

Onde: 

ADPPHcontrole. Absorvância do controle  

Aamostra. Absorvância da amostra 

 

2.5. Determinação do teor de proantocianidinas (PAs) 

O taninos condensados ou PAs foram determinados de acordo com o proposto por 

Broadhurst e Jones (1978) com pequenas modificações. A reação consistiu da mistura de 1 
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mL de uma solução de 4 % de vanilina em metanol acidificado com 10 % de HCl a 0,200 mL 

dos extratos (em metanol acidificado com 10% HCl). A reação ocorreu por 20 min em 

microtubos protegidos da luz e a absorvância foi medida a 500 nm. Foi realizada uma curva 

de catequina como padrão e os resultados foram expressos em g de catequina equivalente por 

100 g de bagaço de uva (g CE.100-1). 

 

2.6. Atividade inibidora da α-amilase 

A atividade inibidora da α-amilase foi medida de acordo com as metodologias propostas 

por Ranilla et al. (2010) e Fu et al. (2015) com algumas modificações. Foi utilizada uma 

alíquota de 0,125 mL da solução de α-amilase pancreática de porco (0,075 mg/mL) em 

tampão de fosfato de sódio 0,02 M, pH 6,9 com NaCl 6,7 mM e 0,125 mL dos extratos 

diluídos em tampão de fosfato de sódio 0,02 M, pH 6,9 com NaCl 6,7 mM (em diferentes 

concentrações (0,5 g/L – 125 g/L)) a mistura foi incubada a 37 °C por 10 min. Após esse 

tempo, foi adicionado 0.125 mL de solução de amido (1 %) em tampão de fosfato de sódio 

0,02 M, pH 6,9 com NaCl 6,7 mM por mais 10 minutos. A reação foi interrompida com a 

adição de 0,250 mL de DNS e a mistura reacional foi levada a um banho a 100 °C por 5 

minutos e avolumados com 3,75 mL de água destilada. A mistura foi lida a 540 nm. Também 

foi realizado um branco para cada concentração de amostra (brancoamostra) (tampão e amostra, 

sem enzima), um controle (tampão e enzima, sem a amostra) e um branco para o controle 

(brancocontrole) (enzima inativada a 100 °C por 20 minutos) e um branco para calibrar o 

espectrofotômetro (0,250 mL de água destilada e 0,250 mL de DNS fervidos por 5 min a 100 

°C). Os resultados foram expressos em porcentagem de inibição (Eq. (3)).   

 

% inibição = [(Abscontrole – Absextrato)/Acontrole] × 100            (3) 

 

Onde: 

Abscontrole. (Absorvância do controle) – (absorvância do respectivo brancocontrole); 

Absextrato. (Absorvância da amostra) – (absorvância do brancoamostra).  
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2.7. Análise estatística 

As análises foram realizadas em triplicata com os resultados expressos como média ± 

desvio padrão (n=3). Foi efetuada uma análise de variância (ANOVA) seguida por um teste 

post hoc de Tukey comum nível de 95% de confiança para a comparação das médias das 

respostas obtidas nos experimentos, utilizando o software Statistica versão 12.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Atividade enzimática do complexo produzido por cultivo em estado sólido (CES) 

As enzimas poligalacturonase, CMCase, β-glicosidase e tanase apresentaram atividades 

de 139,60 ± 11,06 U.g-1, 28,61 ± 0,94 U.g-1, 74,81 ± 0,76 U.g-1 e 0,3 ± 0,01 U.g-1, 

respectivamente. As atividades não apresentaram diferenças significativas em relação aos 

resultados obtidos nas etapas anteriores a este estudo (Teles et al., 2018a). Os resultados da 

enzima poligalacturonase foram inferiores aos reportados por Demir e Tari (2016) (298 U.g-1) 

que utilizou uma cepa mutante de Aspergillus sojae como agente fermentador no farelo de 

trigo (sem adição de suplementos) para otimizar a produção dessa enzima, avaliando 

diferentes condições de umidade relativa e espessura do substrato. Prajapati et al. (2018), 

reportaram resultados superiores para CMCase (750 U.g-1) e similares para β-glicosidase (71 

U.g-1) na fermentação em estado sólido da farinha de coco com Aspergillus turbingensis. A 

tanase também apresentou menor atividade quando comparada com sua produção em 

substratos contendo ácido tânico, como realizado por Arshad et al. (2019), que utilizaram 

sementes de maçã (Malus pomila), ameixa preta (Syzygium cumini), melancia (Citrullus 

vulgaris), tamarindo (Tamarindus indica) e goiaba (Psidium guajava). A cepa mutante 

utilizada no presente estudo (A. niger 3T5B8) apresenta grande potencial para a produção das 

enzimas avaliadas (Couri et al., 2000; Pinto et al., 2001), além disso o farelo de trigo e o 

bagaço de uva possuem conteúdo de nitrogênio e pectina (respectivamente) interessantes para 

a produção dessas enzimas (Lazdovica, Liepina e Kampars, 2016; Müller-Maatsch et al., 

2016). Entretanto, os resultados superiores na literatura podem estar relacionados com a 

composição do substrato para CES, além da otimização do processo e suplementação do meio 

utilizado em alguns dos estudos reportados.  

Considerando o fato de que o substrato para CES utilizado no presente estudo não foi 

adicionado de suplementação, nem otimizado para a produção das enzimas de interesse, esses 
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resultados tonam-se promissores, pois as enzimas produzidas, especialmente a 

poligalacturonase, β-glicosidase e tanase estão associadas à liberação dos compostos fenólicos 

e apresentam resultados significativos quando aplicadas na hidrólise do bagaço de uva para a 

recuperação desses compostos (Ferri et al., 2016; Martins et al., 2017; Osete-Alcaraz et al., 

2019). 

 

3.2. Atividade enzimática do complexo submetido à APH 

 O complexo enzimático submetido a APH apresentou aumento em todas as atividades 

avaliadas (Figura 1), em comparação com o complexo não processado por APH (0 minutos). 

A atividade da CMCase apresentou aumento de 3,1, 2,4 e 2,1 vezes em 10, 15 e 5 minutos de 

processo a 50, 100 e 200 MPa. A atividade dessa enzima apresentou um período de 

estabilidade entre 10 a 30 minutos (200 MPa) e entre 15 a 30 minutos (50 MPa). A atividade 

da enzima poligalacturonase (PG) apresentou um aumento de 3,0 vezes em 15 minutos de 

processo a 50 MPa, 3,2 e 3,7 vezes em 10 minutos de processo a 100 e 200 MPa, 

respectivamente. É possível observar um período de estabilidade entre 5 a 15 minutos (200 

MPa) e de 10 a 30 minutos (100 MPa), além de uma redução após 15 minutos de processo a 

50 MPa.  
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Figura 1. Cinética da atividade das enzimas CMCase (carboximetilcelulase) (A), 

poligalacturonase (B) e β-glicosidase (C) submetidas a diferentes pressões no processo de 

APH.   

 

 A atividade da β-glicosidase teve aumento após 5 minutos de aplicação de APH em todas 

as pressões testadas, apresentando aumento mais acentuado em 5 minutos de processo a 50 

MPa (aproximadamente 16 vezes), sem nenhum período de estabilidade e com acentuada 
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redução (5,6 vezes) ao final do processo (30 minutos). As pressões de 100 e 200 MPa 

aumentaram a atividade da enzima (5,8 e 4,4 vezes) após os primeiros minutos de processo e 

reduziram a atividade após 5 minutos, permanecendo estável após esse tempo.  

 Esses resultados demonstram que a APH pode afetar a atividade de diversas enzimas. A 

atividade da CMCase a 200 MPa, por exemplo, corroborou com os resultados encontrados por 

Salvador, Santos e Saraiva (2010), que demonstraram que a atividade da CMCase comercial 

de A. niger (em tampão acetato 0,1 M, pH 5) foi reduzida quando submetida à APH (50 a 200 

MPa) em 10 minutos a 30 °C. Entretanto, quando submetida a pressões acima de 200 a 400 

MPa, nesse mesmo tempo, sua atividade aumentou.  

Em um estudo realizado por Bermejo-Prada et al. (2014) sobre o efeito da alta pressão na 

inativação da poligalacturonase de abacate, foi observado que a perda da atividade ocorreu a 

temperatura de 68 °C/0,1 MPa ou a 20 °C/471 MPa. Em outro estudo, observou-se que a 

atividade dessa enzima aumentou quando submetida a uma faixa de 100 a 200 MPa, a 

temperaturas de até 60°C (Verlent et al., 2007).  

Tomlin, Jones e Reyes-de-Corcuera (2013) descrevem que as enzimas presentes em um 

complexo enzimático contendo pectinas e celulases podem afetar a mistura como um todo e 

criar um efeito de estabilidade. Então, é possível que o mesmo aconteça em relação ao 

aumento da atividade das enzimas no presente estudo. Alguns estudos também relatam o 

aumento da atividade da β-glicosidase de diferentes matrizes com a aplicação da alta pressão 

(Garcia-Palazon et al., 2004), sendo a de amêndoas as que apresentaram resultados mais 

similares aos do presente estudo, que foi inativada rapidamente a pressões de 150 MPa 

(Hamon, Dallet e Legoy, 1996).  

Eisenmenger e Reyes-de-Corcuera (2009) sugerem que o aumento da atividade das 

enzimas por APH utilizando solventes não aquosos pode ser induzida pelo aumento da 

hidratação dos grupos carregados dessas biomoléculas. Mas, devido aos resultados do 

presente estudo, é possível que solventes aquosos como o tampão acetato de sódio, 

juntamente com a temperatura moderada do processo (média de 32 °C), também possam 

resultar na hidratação desses grupos, aumentando a atividade das enzimas. 

 

3.3. Extração dos compostos fenólicos 

A extração de compostos fenólicos do bagaço de uva por extração enzimática (E1) foi 

comparada com a extração enzimática concomitante a alta pressão hidrostática (APH) (E3) e 

APH (sem adição de enzimas) (E4), aplicando-se diferentes pressões (50, 100 e 200 MPa) 
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(Figura 2). A extração enzimática (E1) apresentou crescente liberação dos CF ao longo do 

tempo. A extração na condição E3 apresentou maior liberação a 200 MPa de 5 a 10 minutos 

de processo e o maior teor de CF dentre todos os tratamentos (906,34 ± 12,33 em 10 

minutos), seguido de 50 MPa e 100 MPa, aumentando de 0 até 10 minutos com redução após 

esse período para as pressões de 200 e 50 MPa. O tratamento E4 demonstrou maiores 

diferenças no comportamento da liberação dos CF entre as pressões utilizadas, apresentando 

um pico de liberação em 5 minutos para 200 MPa e 50 MPa (aumento de 1,8 e 2,0 vezes, 

respectivamente), acentuada redução após esse tempo em 200 MPa e estabilidade em 50 MPa. 

O processo a 100 MPa teve um aumento gradual (1,7 vezes em 15 minutos) até 15 minutos e 

redução após esse período.  

 Esses resultados foram similares aos encontrados por Chen et al. (2012) durante a 

pressurização do vinho tinto para simular o processo de maturação. Nesse trabalho foi 

observado que a concentração de compostos fenólicos aumentou até pressões de 200 MPa, 

sofreu redução a pressões de 400 MPa e apresentou aumento acentuado nos primeiros 

minutos do processo com um período de estabilidade de 5 minutos até 60 minutos. Essas 

diferenças podem estar relacionadas despolimerização dos compostos fenólicos em 

compostos de menor massa molecular que não são quantificados pela metodologia de 

quantificação de compostos fenólicos totais utilizada no presente estudo. Em relação às 

diferenças de susceptibilidade ao tempo e a APH, é possível que estejam associadas ao perfil 

de compostos fenólicos, considerando que cada composto apresenta um comportamento 

específico durante o processo. No estudo anteriormente citado, os autores demonstram como a 

APH pode afetar a composição dos ácidos fenólicos com diferentes efeitos para os ácidos 

hidroxicinâmicos, hidroxibenzóicos e flavonóides. 
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Figura 2. Extração de compostos fenólicos totais (CFT) do bagaço de uva por extração 

enzimática (E1), por extração enzimática concomitante ao processo de APH (E3, A) e por 

APH (E4, B). Resultados apresentados como média (n=3) ± desvio-padrão.   

 

A maior liberação dos CFT no tratamento E3 a 200 MPa pode estar relacionada ao 

aumento da atividade do complexo enzimático por APH, sugerindo que a recuperação dos 

CFT pode ser facilitada em um processo por APH concomitante à extração enzimática. Um 

resultado similar foi encontrado por Pérez-Rodríguez, Torrado e Domínguez (2017) que em 

seu estudo, utilizaram uma pressão de 200 MPa concomitantemente a extração enzimática 

(com Ultraflo® L e duas enzimas produzidas por CES com atividade de feruloil esterase e 

celulases) para extrair ácido ferúlico a partir da espiga de milho. Seus resultados 
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demonstraram que a extração paralela ao processo de APH aumentou em até 50% a liberação 

do composto, o que foi atribuído ao aumento da atividade enzimática. De acordo com Oliveira 

et al. (2012), a APH também pode exercer outro efeito muito interessante, que é a hidratação e 

desagregação das microfibrilas de celulose, permitindo o acesso à outros polissacarídeos da 

parede celular vegetal pelas enzimas, facilitando sua degradação e/ou hidrólise. A partir desse 

resultado é possível sugerir que a melhora na extração com APH e extração enzimática está 

relacionada às alterações na estrutura da parede celular, de tal forma que a difusão dos 

compostos fenólicos para o solvente utilizado durante o processo de extração seja 

potencializada. Outro mecanismo pelo qual a APH pode facilitar a atuação das enzimas é pela 

formação de rupturas e áreas porosas, que podem melhorar a hidrólise realizada pelas enzimas 

(Albuquerque et al., 2016). 

A liberação dos compostos fenólicos (CF) também foi avaliada a partir do processo de 

extração no bagaço de uva com complexo enzimático submetido à diferentes pressões e 

tempos (Figura 3). Nesse tratamento (denominado E2 50 MPa, E2 100 MPa e E2 200 MPa), a 

extração dos compostos fenólicos com o complexo enzimático pressurizado foi superior à do 

complexo não pressurizado (0 minutos) em todas as condições, exceto a 100 MPa em 30 

minutos. O complexo pressurizado por apenas 5 minutos aumentou o teor de CF em 1,4, 1,2 e 

1,1 vezes nas pressões de 50, 100 e 200 MPa, respectivamente. O complexo pressurizado a 50 

MPa apresentou aumento até 10 minutos de processo com redução após esse tempo e um 

período de estabilização entre 15 e 30 minutos. O mesmo comportamento foi observado para 

as pressões 100 e 200 MPa, mas ambos apresentaram redução no teor de CF até 30 minutos 

de processo. 
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Figura 3. Teor de compostos fenólicos totais (CFT) do bagaço de uva extraídos por extração 

com complexo enzimático submetido à APH (E2) em diferentes tempos a 50, 100 e 200 MPa. 

Resultados apresentados como média (n=3) ± desvio-padrão. Letras maiúsculas diferentes na 

mesma figura, indicam diferenças significativas (p < 0,05) para o mesmo tratamento ao longo 

do tempo. Letras minúsculas diferentes na mesma figura, indicam diferenças significativas (p 

< 0,05) entre os tratamentos no mesmo tempo.    

  

No geral, a liberação dos compostos fenólicos do bagaço de uva após a extração com E2 

apresentou um comportamento similar à atividade da enzima CMCase (presente nesse 

complexo e descrita no item 3.2). Entretanto, somente E2 a 50 MPa apresentou correlação 

significativa (p<0,05) com a atividade da CMCase a 50 MPa. Devido à alta correlação (r = 

0,912), é possível sugerir que o aumento da atividade dessa enzima pelo processo de alta 

pressão apresente uma forte relação com a maior liberação desses compostos, indicando a 

importância da atividade da CMCase na extração dos compostos fenólicos. A diferença na 

concentração de compostos fenólicos encontrada após os tratamentos E3 e E2 pode estar 

relacionada à mudanças conformacionais nas enzimas do complexo durante o processo de 

APH. De acordo com Albuquerque et al. (2016), as enzimas podem sofrer essas mudanças 

que são reversíveis, de forma que quando a enzima pressurizada é disposta à pressão 

atmosférica (no caso do tratamento E2), assuma novamente sua conformação original ou 

outra conformação dependendo da enzima. O maior teor de compostos fenólicos no extrato 

produzido a 10 minutos com 50 MPa é interessante por não necessitar de pressões/tempos 
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muito altos para a melhor extração desses compostos, sendo uma opção mais rápida e, 

consequentemente, menos onerosa de extração. 

Esses resultados corroboram com os encontrados por Camiro-Cabrera et al. (2017), que 

conseguiram aumentar a concentração de CF em purês de manga, utilizando curtos períodos 

de tempo (2 e 4 minutos) durante a alta pressão hidrostática. Entretanto, em seu estudo 

utilizaram temperaturas e pressões mais altas (550 MPa e 59 °C), que possivelmente 

influenciaram na diminuição do tempo de processo comparado ao presente estudo. 

 

3.4. Extração das proantocianidinas 

 As concentrações de proantocianidinas (PAs) no extrato de bagaço de uva submetido a 

diferentes condições de extração (E3 e E4) foram comparadas a extração enzimática (E1) ao 

longo do tempo em diferentes pressões (50, 100 e 200 MPa). É possível observar que o 

tratamento E3 apresentou um rápido aumento na concentração de PAs em 5 minutos usando 

pressões de 50 e 200 MPa, e em 10 minutos usando 100 MPa. A pressão de 50 MPa aumentou 

ainda mais o teor de PAs em 15 minutos de processo com redução após esse tempo. As outras 

pressões mantiveram o teor de PAs relativamente estável após 10 minutos de processo. Essa 

estabilidade também foi observada no tratamento E4 para as pressões de 100 e 200 MPa. 

Entretanto, as pressões de 50 e 100 MPa apresentaram comportamento mais similar ao longo 

de todo o tempo. O teor de PAs a 5 minutos com a pressão de 200 MPa teve um aumento 

acentuado (1,9 vezes), destacando-se das demais condições.  
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Figura 4. Extração das proantocianidinas (PAs) do bagaço de uva por hidrólise enzimática 

(E1), por hidrólise enzimática concomitante ao processo de APH (E3, A) e por APH (E4, B). 

Resultados apresentados como média (n=3) ± desvio-padrão.   

 

 O efeito de altas pressões em tempos curtos parece favorecer a liberação das PAs com 

diminuição do tempo de processo necessário para sua extração. Além disso, de acordo com 

dados encontrados na literatura, dois mecanismos podem contribuir para o aumento na 

concentração das PAs: a aceleração do processo de polimerização de alguns compostos para 

formar PAs ou o aumento da atividade do complexo enzimático (tratamento E3), resultando 

na maior liberação das PAs. Em um estudo realizado por Santos et al. (2013) foi observado 
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um aumento no teor de PAs do vinho de 31,47 ± 1,47 mg.100g-1 a 425 MPa para 95,21 ± 4,00 

mg.100g-1 a 500 MPa, além disso as PAs aumentaram até 10 vezes com a pressurização em 

comparação ao vinho não pressurizado. Santos et al. (2016) também reportaram aumento 

desse composto paralelamente ao aumento da pressão utilizada em vinho. Entretanto, ambos 

utilizaram pressões mais altas do que o presente estudo e o segundo trabalho, um tempo mais 

longo (20 minutos). A partir dessas informações, é possível que o aumento da atividade 

enzimática esteja envolvido no aumento da concentração das PAs para o tratamento E3 e que 

no tratamento E4 o aumento tenha sido em função das modificações estruturais sofridas pela 

célula do vegetal durante a APH, com liberação desses compostos logo no início do processo. 

As PAs encontram-se principalmente nos vacúolos celulares no bagaço de uva (Gagné, 

Saucier e Gény, 2006). Dessa forma, a APH e o complexo enzimático, que atuam causando 

danos à estrutura da parede celular vegetal, podem ter facilitado sua difusão para o solvente 

(tampão utilizado neste estudo). Além disso, como as pressões utilizadas foram relativamente 

baixas, a polimerização não é justificável e a redução das PAs ao longo do processo pode 

estar relacionada à complexação.  

A extração das PAs com complexo enzimático submetido a diferentes pressões e tempos 

(E2) também foi avaliada (Figura 5). A concentração das PAs também foi maior nos extratos 

pressurizados do que nos que não passaram pela etapa de pressurização, com um aumento de 

2,92, 2,10 e 2,80 para os tratamentos a 50 MPa (15 minutos), 100 MPa (10 minutos) e 200 

MPa (15 minutos), respectivamente. Além disso, os extratos apresentaram aumento na 

concentração de PAs até os 15 minutos de processo (exceto o tratamento a 100 MPa) e uma 

ligeira redução após esse tempo. O teor de PAs apresentou alta e significativa (p<0,05) 

correlação com as atividades das enzimas poligalacturonase e CMCase processadas por alta 

pressão, sendo r = 0,883 para E2 a 50 MPa com poligalacturonase a 100 MPa e r = 0,892 para 

E2 a 100 MPa com CMCase a 50 MPa. O tratamento E2 a 200 MPa apresentou correlações de 

r = 0,937, r = 0,938 e r = 0,954 com CMCase a 100 MPa, CMCase a 200 MPa e 

poligalacturonase a 200 MPa.  
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Figura 5. Teor de proantocianidinas (PAs) do bagaço de uva por extração com complexo 

enzimático submetido à APH (E2) em diferentes tempos a 50, 100 e 200 MPa. Resultados 

apresentados como média (n=3) ± desvio-padrão. Letras maiúsculas diferentes na mesma 

figura, indicam diferenças significativas (p < 0,05) para o mesmo tratamento ao longo do 

tempo. Letras minúsculas diferentes na mesma figura, indicam diferenças significativas (p < 

0,05) entre os tratamentos no mesmo tempo.   

 

De acordo com esses resultados foi possível perceber que a extração do bagaço de uva 

com complexo enzimático pressurizado teve efeito positivo sobre a extração das PAs, com 

indícios de que o aumento da atividade das enzimas pelo efeito da alta pressão pode ter 

relação com a extração desses compostos. Essa afirmação pode ser fundamentada com base 

nas altas correlações encontradas entre alguns extratos e a atividade das enzimas 

poligalacturonase e CMCase pressurizadas nas diferentes condições, indicando muito alta 

força de interação entre eles. De acordo com Garcia-Mora (2016), a eficiência da extração 

enzimática pode aumentar com enzimas submetidas à pressurização, acelerando o processo de 

hidrólise e, consequentemente liberando os compostos de interesse. Outro forte indício que o 

aumento da atividade enzimática pode afetar a extração desses compostos é o fato de que 

quando submetidas à alta pressão hidrostática, podem ter sua flexibilidade conformacional 

aumentada e sofrer mudanças no mecanismo de reação, que influenciam no tempo de reação e 

na extração (Garcia-Mora et al., 2016). Assim, o complexo enzimático submetido a diferentes 

pressões (50, 100 e 200 MPa) pode ter sua atividade aumentada, potencializando a ruptura e 
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ou degradação das ligações entre os componentes da parede celular e as proantocianidinas, 

liberando-as. 

 

3.5. Compostos bioativos e capacidade antioxidante 

Os maiores valores de proantocianidinas (PAs) foram encontrados com os processos E2 a 

50 MPa por 15 minutos (9,3 ± 0,1 g.catequina.100g-1), H3 a 50 MPa por 15 minutos (9,9 ± 0,2 

g.catequina.100g-1) e E4 a 200 MPa por 5 minutos (9,45 ± 0,2 g.catequina.100g-1). Essas 

condições foram utilizadas para realizar um novo processo de obtenção dos extratos de 

bagaço de uva. Além disso, foi realizada uma extração enzimática (E) nas condições 

previamente avaliadas (descrita no item 2.5, Capítulo II) . Os extratos obtidos foram avaliados 

em relação ao teor de CFT, PAs, capacidade antioxidante pela metodologia ABTS+ e por 

DPPH (Tabela 1). Os valores de PAs foram mais altos no tratamento E, seguido de E2, E3 e 

E4, sendo esse dois últimos significativamente iguais (p<0,05). O tratamento E também 

apresentou o maior teor de compostos fenólicos totais (CFT), seguido de E4, E3 e E2. 

Entretanto, a capacidade antioxidante pelas metodologias ABTS+ e DPPH não apresentou 

diferenças entre os tratamentos. 
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Tabela 1. Compostos fenólicos e capacidade antioxidante dos extratos obtidos por diferentes tratamentos 

 

Compostos fenólicos e capacidade 

antioxidante 

E E2 E3 E4 

PAs (g CE.100g
-1

) 11,58 ± 0,35a 10,04 ± 0,01b 9,02 ± 0,01c 9,09 ± 0,01c 

CFT (mg AGE.100g
-1

) 1005,00 ± 4,55a 593,06 ± 5,20d 800,07 ± 7,58c 851,00 ± 6,89b 

CA ABTS+ (µmol TE.100g
-1

) 70,08 ± 0,27a 68,99 ± 0,20a 68,00 ± 0,16a 68,47 ± 0,01a 

CA DPPH (µmol TE.100g
-1

) 41,92 ± 2,13a 40,16 ± 0,28a 42,73 ± 2,71a 41,90 ± 3,73a 

PAs. Proantocianidinas. CE. Catequina. CFT. Compostos fenólicos totais. AG. Ácido gálico. CA. Capacidade antioxidante. Resultados expressos 

como média (n = 3) ± desvio padrão. Valores com letras diferentes na mesma linha representam diferenças significativas (p < 0.05). 
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O tratamento E demonstrou maior eficiência na recuperação dos compostos fenólicos de 

interesse. Esses resultados podem ter relação com diversos fatores, como o maior tempo de 

processo (2 horas), a maior temperatura (50 °C) e a atividade enzimática. Todos esses 

parâmetros podem aumentar a extração dos compostos fenólicos (Mokrani e Madani, 2016). 

Cacace e Mazza (2003) demonstraram que o aumento da temperatura teve relação com o 

aumento da taxa de extração e aumento da difusividade e Fernández, Veja e Aspé  (2015) 

demonstraram que os compostos fenólicos e as PAs aumentaram em um extrato de bagaço de 

uva quando foi utilizado um complexo enzimático em comparação com um controle sem 

adição de enzimas sob as mesmas condições. Estes parâmetros parecem não ter influenciado a 

capacidade antioxidante dos extratos. Embora o teor de compostos fenólicos tenha 

apresentado diferenças significativas, o aumento dos CFT e das PAs no tratamento E foi 

relativamente baixo e é possível que não tenha sido suficiente para aumentar a capacidade 

antioxidante do extrato.   

 

3.6. Atividade inibidora de α-amilase 

 Os extratos obtidos por diferentes processos de extração foram avaliados em relação a 

atividade inibidora da enzima α-amilase (Figura 4). A crescente inibição da enzima em 

relação ao aumento da concentração dos diferentes dos extratos (0 a 0,125 g.mL-1) demonstra 

uma relação de dependência na inibição da enzima em relação a concentração do extrato. Os 

extratos H e H2 demonstraram inibições de até 97,04%, 92,31% e IC50 (concentração de 

amostra necessária para inibição de 50% da atividade da enzima) de 0,050 e 0,054, 

respectivamente não apresentando diferenças significativas, bem como os extratos H3 e H4, 

que inibiram até 82,84% e 84,32% da atividade da enzima, tendo um IC50 de 0,082 e 0,070 

g.mL-1, respectivamente.  
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Figura 6. Porcentagem de inibição da enzima α-amilase nos extratos obtidos a partir do 

bagaço de uva hidrolisado com o complexo enzimático produzido por CES (E), hidrolisado 

com complexo enzimático produzido por CES e pressurizado (E2), pressurizado juntamente 

com complexo enzimático (E3) e pressurizado (E4).  

 

Resultados similares foram encontrados por Fu et al. (2015), que também observaram 

uma relação entre a concentração do extrato e a inibição da α-amilase utilizando extrato 

purificado de proantocianidinas de pericarpo de longana (Dimocarpus longan). Entretanto, as 

concentrações do extrato necessárias para a inibição foram mais baixas do que as utilizadas no 

presente estudo. Este resultado pode estar associado a diferenças entre as matrizes utilizadas, 

metodologia de extração e pelo fato de que o extrato utilizado por Fu e seus colaboradores foi 

concentrado e purificado, potencializando o efeito de inibição. Quan et al. (2019) também 

encontraram diferenças avaliando diferentes extratos da casca da fruta Canarium tramdenum. 

O extrato aquoso da Canarium tramdenum, apresentou IC50 (0,056 g.mL-1) similar ao 

encontrado nos extratos E1 e E2 do presente estudo. Entretanto, o processo de extração 

realizado neste estudo foi mais longo (1 semana), demonstrando o potencial das metodologias 
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de extração assistida por enzimas e por APH para a obtenção de extratos com potencial para 

inibição da α-amilase, pois são processos relativamente rápidos.       

As diferenças entre as capacidades de inibição dos extratos podem estar relacionadas à 

liberação de compostos fenólicos específicos durante o processo de extração. As 

proantocianidinas, que são mencionadas na literatura pela sua capacidade de complexação 

com diversas enzimas e estão presentes nas uvas, especialmente na variedade (Alicante 

bouschet) utilizada no presente estudo, podem estar envolvidas no mecanismo de inibição da 

enzima α-amilase pelos extratos (Ky e Teissedre, 2015; Wei et al., 2017). As concentrações 

desse composto nos tratamentos pode ser um indício da sua ação na inibição. Além disso, 

esses compostos apresentaram alta correlação (r=0,964, p<0,05) com a porcentagem de 

inibição dessa enzima. De acordo com Martins et al. (2016), a extração enzimática tem 

potencial para a liberação das proantocianidinas do bagaço de uva, melhorando a recuperação 

desses compostos em comparação com outras metodologias. A APH também foi mencionada 

como uma metodologia que pode potencializar a extração desses compostos em um estudo 

realizado por Alexandre et al. (2017) que utilizou diferentes condições de pressão, tempo e 

concentração de etanol casca de romã para a liberação desses compostos. Esses resultados 

podem ser promissores, pois grande parte dos estudos sobre a inibição da α-amilase 

encontrados na literatura utilizam extratos de plantas submetidas a metodologias de extração 

muito demoradas e/ou com o uso de solventes orgânicos o que pode limitar a incorporação 

desses extratos em produtos como alimentos.   
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4. CONCLUSÕES 

 A APH foi utilizada como metodologia para extração dos compostos bioativos do bagaço 

de uva em comparação a extração enzimática e como uma possível etapa de melhora da 

atividade enzimática e extração concomitante à extração enzimática. APH demonstrou ter um 

efeito promissor sobre o aumento da atividade das enzimas poligalacturonase, CMCase e 

β-glicosidase em um complexo enzimático produzido por CES, especialmente pela 

possibilidade de ser realizada em tempos muito curtos e a pressões e temperaturas moderadas. 

Apesar do uso do complexo enzimático pressurizado para hidrólise do bagaço de uva e 

recuperação dos compostos bioativos não ter apresentado aumento em relação à extração com 

complexo não pressurizado, bem como a APH como única metodologia de extração também 

não ter superado a extração enzimática, a utilização da APH aumentou a extração dos 

compostos fenólicos e das proantocianidinas, quando comparada com o tratamento sem APH.
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CONCLUSÕES GERAIS 

 

O cultivo em estado sólido utilizando bagaço de uva para obtenção de enzimas 

hidrolíticas com potencial para extração de seus compostos fenólicos demonstrou ser um 

processo promissor. Além disso, a atividade de algumas dessas enzimas apresentaram 

correlação significativa com o conteúdo dos compostos de interesse. Também foi observado 

que apesar da suplementação com ácido tânico (no CES) não ser suficiente para o aumento da 

atividade da tanase, os níveis de ácido gálico nos extratos após a extração com esse complexo 

enzimático foram maiores, mesmo com baixas atividades dessa enzima. A concentração do 

complexo enzimático utilizado para hidrólise do bagaço de uva influenciou a recuperação das 

proantocianidinas e a extração enzimática foi mais eficiente na recuperação dos ácidos 

fenólicos e na atividade inibidora de α-amilase do que a extração convencional com etanol. A 

aplicação da alta pressão hidrostática sobre o complexo enzimático aumentou a atividade das 

enzimas em curtos períodos de tempo e, embora esse efeito não tenha sido observado na 

recuperação dos compostos fenólicos e nas PAs após a utilização dessas enzimas para 

hidrólise do bagaço de uva, a utilização da APH melhorou a extração desses compostos em 

comparação a não aplicação da APH. Estes resultados sugerem que mais estudos devem ser 

realizados para compreensão dos mecanismos que envolvem o aumento da atividade das 

enzimas após o processamento por APH.   
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Um estudo interessante seria a avaliação do potencial de diferentes coprodutos como 

indutores na síntese de enzimas com maior potencial para recuperação de seus compostos 

fenólicos, bem como avaliar os efeitos da pré-purificação e concentração dos complexos 

enzimáticos na extração desses compostos. Avaliar as proantocianidinas (por HPLC) nos 

extratos hidrolisados de bagaço de uva, seu grau de polimerização e sua correlação com a 

atividade inibidora de α-amilase. Após a obtenção de um extrato rico em compostos fenólicos, 

avaliar possíveis metodologias de concentração desse extrato para aplicação em alimentos 

ricos em amido e avaliar a liberação de glicose durante o metabolismo. Além disso, avaliar 

esse efeito com o teor de proantocianidinas do extrato e realizar testes de biodisponibilidade e 

bioacessibilidade. 

Estudos sobre a relação custo/benefício de implementação da alta pressão hidrostática em 

comparação com outras tecnologias para recuperação de compostos bioativos. 

Por fim, um estudo sobre os mecanismos de aumento de atividade das enzimas por APH, 

bem como diversos parâmetros que podem influenciar a atividade enzimática. 
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Figura 1. Cromatograma dos ácidos fenólicos e flavonoides do extrato de bagaço de uva 

obtido por extração com o complexo enzimático MM, em 270 nm. 
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Figura 2. Cromatograma dos ácidos fenólicos e flavonoides do extrato de bagaço de uva 

obtido por extração com o complexo enzimático MM, em 310 nm. 
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Figura 3. Cromatograma dos ácidos fenólicos e flavonoides do extrato de bagaço de uva 

obtido por extração com o complexo enzimático MP, em 270 nm. 
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Figura 4. Cromatograma dos ácidos fenólicos e flavonoides do extrato de bagaço de uva 

obtido por extração com o complexo enzimático MP, em 310 nm. 
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Figura 5. Cromatograma dos ácidos fenólicos e flavonoides do extrato de bagaço de uva 

obtido por extração com o complexo enzimático comercial Viscozyme L, em 270 nm. 
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Figura 6. Cromatograma dos ácidos fenólicos e flavonoides do extrato de bagaço de uva 

obtido por extração com o complexo enzimático comercial Viscozyme L, em 310 nm. 
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Figura 7. Cromatograma dos ácidos fenólicos e flavonoides do extrato de bagaço de uva 

obtido por extração hidroetanólica, em 270 nm. 

 

 

 

Figura 8. Cromatograma dos ácidos fenólicos e flavonoides do extrato de bagaço de uva 

obtido por extração hidroetanólica, em 310 nm. 
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Figura 9. Cromatograma dos ácidos fenólicos e flavonoides do extrato de bagaço de uva 

obtido por extração hidroetanólica, em 370 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


