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Área 4 - Bioprocessos para a produção~~ CIe

rpm and wiib a lev an production of 70.54 g L·I. The highcst levan production wa 113.31 g L I. with activity of .5:! AU. ••
ysis showed that the concemration of sucrose had a ncgative effcct. inhibiting the enzyme activiry, sincc the pH and agitanon
~l\'e cffect. There wasn 't found significant interaction betwecn variables. Thc levan production in experimental condition 110\\e

relationship to cnzymc activity.

'ras-chaves: Bacillus subtilis I alto, cnzyrnc produetion. factorial designo levan. levansucrasc

DUÇÃO DE LlPASES POR Penicillium brevicompactum E FERMENTAÇÃO EM ESTADO SÓLIDO UTILIZANDO
LO DE ARROZ COMO SUBSTRATO

Predabon '. Marceli Fernandes Silva'. Débora Oliveira" Helen Treichel " Marco Di Luccio I, Denise Maria Guima-âes
re 2, Aline Machado Castro 3

_RI- URI-Campus de Erechim (Av. 7 de setembro, 1621, Centro, Erechim, RS, 99700-000), 2 UFRJ - Universidade Fede-a
Rio de Janeiro (Instituto de Química, Departamento de Bioquímica), 3 PETROBRAS - CENPES - PETROBRAS - CE PES

~entro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Meio)

a es são biocatalisadores de importância cm diferentes área. podendo catali ar reações tanto em meio aquoso como em meio orgâmco,
propriedade proporciona às lipases a pos ibilidadc de urihzação em uma ampla gama de sub tratos. possuindo estabilidade fren:

. pH e diferentes solventes orgânicos. A utilização de ubprodutos agroindustriai corno sub trato, além de agregar va or a
.ai de baixo custo. pode vir a reduzir o preço final da cnzirna. O objetivo deste trabalho foi investigar a produção de lipa r

nicillium brevicompactum por fermentação em estado ólido utilizando farclo de arroz como substraio. Os efeitos das variáveis d
para maxirnização da produção das enzima foram investigados utilizando a técnica de planejamento experimental. Atividad _ de

ficação de 167 e 106 Ig foram obtida em meio suplementado (3° o rn m) de óleo de oja e sem suplcrnentação, respectivament ,er
_ horas de fermentação e 80° o de umidade. A redução da atix idade de cstcrificação em meio sem suplernentação ocorreu provavelment,
\ ido ao aumento da relação 'N do meio. Observou-se durante os experimentos que a utilização de resíduos agroindusiriars pode

_ uma alternativ a viável para a produção de lipascs através de Fonte microbianas, A especificidade do extrato cnzimático bruto ~w
. fercntes substraios foi avaliada. utilizando ácido láurico, ácido buiirico e ácido oléico, c mctanol, ctanol. propanol e butanol. Atividades
...: esterificação de 94,03 e 87,98 Uzg Foram obtidas quando ácido láurico e butanol e ácido oléico c propanol foram utilizado com

stratos. respectivamente. indicando preferência da enzima por ácido graxos e alcoói de cadeia média e longa.

- lavras-chaves: Lipases. fermentação em c lado sólido, resíduos agroindustriais. suplcmcntação , espeeificidade

!)RODUÇÃO DE FENOL-OXIDASES POR Pleurotus sajor-caju PS 2001 EM BAGAÇOS DE FRUTAS E SERRAGEM DE
Pinus sp

.ane Maria Finimundi 1, Letícia Osório da Rosa', Emanuele Barbieri I, Aldo José Pinheiro Dillon '

UCS - Universidade de Caxias do Sul (Rua Francisco Getulio Vargas, s/no. Caxias do Sul, RS.)

>e te trabalho. está sendo enfocado o aproveitamento de serragens e resíduos de fruta' gerado por agroindú Irias como ub trato para
.ultivo do fungo Pleurotus sajor-caju P 200 I e obtenção de cnzimas fcnol-oxidascs, Foram utilizados bagaços de Vitis labrusca .•Val
unestica e Citrus sinensis combinados com serragen de Pinus sp. obtendo- e as seguintes formulações: SI: bagaço: S2: baga o -

-erragcm (3: I): 3: bagaço - serragem (I: 1): S4: bagaço « serragem ( 1:3) e 5: serragem. Os cultivos, realizados durante um período de
:J dias. foram suplcrneruados com farelo de trigo (50 o) e CaCO, (I °0). com adição de água destilada até obtenção de ±66% de umid e,
-vsmaiores atividades de lacases foram obtidas em I e 2 empregando bagaços de .11.domestica, sendo 1.995 e 78.069 Ll.g", no :0'" e
AO dias de cultivo. respectivamente. A utilizaçào de bagaços de C. sinensis apresentou maior atividade de lacase em S2, 52.052 Ug .
6° dia de cultivo, já com bagaço de r: labrusca. 4 propiciou a maior atividade de lacases por P sajor-caju, 36.918 l.l.g", no 1 o dra de
ultivo, A maior quantidade de proteínas foi obtida no cultivo em 2 de C. sineusis, eOI114. 13 LLg'. Para manganês peroxida e, o me
'esultado obtido. 636,4 U .g', foi em S3. com Jf. domestica. A demais fcnol-oxida e foram detectadas em quantidades não significavv -

cultivos realizados com bagaços e scrragen na proporções descritas permitem concluir que os meios empregando baga 00 .f
Iomestica são os mais adequados para a atividade cnzirnárica de fcnol-oxidases pelo fungo P sajor-caju.

Palavras-chaves: Cultivo sólido. fenol-oxida es. lacase , re íduos agroindusrriais, Pleurotus sujar-caju

PRODUÇÃO DE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS POR FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLlDA EM CONDIÇOES ESTÁTICAS E
DINÂMICAS

A.driana Crispim de Freitas 14, Rafael Frederico Fonseca 23, Victor Bertucci Neto 3, Cristiane Sanchez Farinas 3, Gusta
Adolfo Saavedra Pinto 4

UFC - Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2853 - Benfica - Fortaleza - CE), 2 USP - Universidade de Sãc
:>auJo(Av. Trabalhador São-carlense, 400, Arnold Schimidt ). 3 Cnpdia - Embrapa Instrumentação Agropecuária (R a X



..•a a produção de enzimas

-52) • Cnpat - Embrapa Agroindústria Tropical (Rua Ora Sara Mesquita, 2270 - Planalto do Pici)

entam importante elas e de enzima que respondem por aproximadamente 60° o do mercado mundial de cnzimas.
_ total de vendas representado pelas protcases de origem microbiana. este contexto. o objetivo deste trabalho foi avaliar
~ protea es por fermentação serni-sólida de torta de canela em condições c tática . e dinâmicas. O parâmetros avaliados

_ét'i-)e,:_ estática foram: seleção de linhagcn . adição de diferente' volumes de água ao subsirato. temperatura de incubação. variação
~A."",,~rra ão de inoculo. adição de fnrue-, suplementares de fó foro. nirrcgéruo e carbono. Em condicõc dinâmicas utilizando biorrca

_ ..•ma intrumentado O' parârncrros av aliado foram: vazão do ar. umidade do ar e umidade do substrato. O meios foram inoculad
uspen ào de esporos e incubados durante 96h, li linhagem com maior capacidade de sinte e de proicasc foi Aspergillus oryzac.

di õe ótimas de produção foram: temperatura de incubação de 20°(, adição de 40mL por 100g de torta c inóculo na concen
.ie h,10' e poro .g' de meio resultando em uma produção de 540.0U.gl em 96h. A .uplementação do meio fcrmentatix o com fonte
fó foro não influenciou positivamente. no entanto a adição de extrato de levedura na concentração de 1°o (p p) e de glicose na ""Y'f'p,ntr"

de 7,5% (p/p) elevaram a produção em 10.94 e 22.56°'0. respectivamente. Os melhore resultado obtidos em reator de colunas foi
315 .g I. Entretanto, o e .rudo da influência das variáveis de processo ao longo da fermentação influenciou em um aumento de 900%
produção de protea es.

Palavras-chaves: Prorcases. fermentação emi- ólida, Aspergillus. biorreator de colunas. torta de cano Ia

Os processos biotecnológicos na indústria têm destaque no desenvolvimento da economia mundial. O interesse econômico por mctaból:
de origem microbiana tem aumentado devido ao clcvad potcncral nas aplicações indu triais, O objetivo deste trabalho foi investig.c
produção concornitantc de proteases e de bissurfactarues por Bacillus tichenitorrnis, , a presença de nitrato de sódio I° o. foram investig ,~_~
em triplicata. cinco condições de fontes de carbono (0o): soro de leite 10 c glicerina residual 10: soro de leite 10 e melaço 10: soro de
10 e óleo diesel 10; soro de leite 20; glicerina residual 20. O pll foi ajustado inicialmente para pH 10. Os cultix os foram realizado-
presença de inoculo 10% (v.v). apresentando 107 UFC rnl.: frasco. de Erlcnmeyer contendo 50 mL de meio foram mantidos a 150
durante 24h a 37°C. Os líquidos metabólico obtidos com g e 24 h de culuv o foram centrifugados a 5000 rpm e utilizados para dctenn
tensão superficial c protcases (substrato azoca: cina). O pll \ afiou dependendo das condições utilizadas. aiingmdo o valor mínimo de
-.5 e o máximo de pll 9.0, a presença de soro de leite e gl icerina residual foram determinadas ativ idade" proteolíticas máxima' de I
e 1.962 Urrnl, com 8 e 24 h de culux o submerso. rcspcctix amentc. :\cs. a condição. foi determinada a menor tensão superficial. 26,70:::t
m'\! m. Análises estatísticas da produção concornitantc de proreases e de biossurfactantes por Bacillus licltenifonnis na presença de
de leite e glieerina residual de biodicsel devem ser realizada. \ isando otirnização dos resultados,

Palavras-chaves: Bacillus lichenifonnis. bio surfactanrcs. glicerina residual. protcases. soro de leite

CULTIVO SUBMERSO PARA PRODUÇÃO CONCOMITANTE DE PROTEASES E BIOSSURFACTANTES POR Ba
licheniformis

Oaniela Silva Gomes " Marcelo de Andrade Silva " Roziana Cunha Cavalcanti Jordão 12, Alexandra Amorim Salgueiro 1

, UNICAP - Universidades Católica de Pernambuco (Rua Príncipe, 526, Boa Vista, Recife, PE, CEP 50050 900), 2 UPE
Universidade de Pernambuco (Av. Agamenon Magalhães, s/n, Sto. Amaro, Recife, PE)

AVALIAÇÃO DA ADiÇÃO DE XILANASE, LACASE E CELULASE NA DIGESTIBILlDADE IN VITRO DO BAGAÇO
CANA-DE-AÇÚCAR

Ruan Fonseca Segura Gabriel ', André Teixeira lellis 2" Aline Zorzeto lopes Gonçalves 3, Erika Barbosa Neves Grami
Roberto Joanne Yoshihiro Fujieda 3, Marco Antonio Alvares Balsalobre 3, Roberto da Silva " Eleni Gomes 1

Unesp - IBllCE - Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho (Rua Cristóvão Colombo, 2265 Jardim Nazareth
~5054-000 São José do Rio Preto), 2 Unesp - FCAV - Universidade Estadual Julio de Mesquita Filho - Jaboticabal (Via
':"cesso Prof.Paulo Oonato Castellane s/n 14884-900 Jaboticabal-SP), 3 Bellman - Bellman - Bellman Nutrição Animal
Rod Washington Luiz, Km 453 CEP 15130-000 Mirassol-SP Cx. Postal 301)

g co de cana-de-açúcar (BI~) tem sido uado como volumoso na dieta de ruminantes. porém as ligações entre os polis "a""••..•.
_ - •.•t ~ is faz dele um subproduto de baixa dige tibil idade. sendo necessário o de envolvimento de métodos que promovam o rorn

estrutura de ua fração fibrosa. tornando-o mais digcstivel. O objetivo foi av aliar a digetibilidade in vitro do BI para ruminante
e extrato enzirnáticos produzidos pelos fungos mesofilico: Coriolopsis byrsina (fonte de lacase) e Thichoderma reesei ~

_ lulas ~ e xilana e) por fermentação em e tado ólido (FE ). A FES foi realizada utilizando como substrato resíduo de cerx
ara fungo C. bvrsiua e 811 (50°0) c. farelo de trigo (50°0) para o fungo T aruntiucus. em e cala laboratorial. Os
ram: C controle (sem adição de extrato enzimático): TI (adição de 600 mL de lacase) e 12 (adição de 300 U/mL de

'.1.. celulase - 39 U mL de xilanasc). O estudo da digestibilidade in \ itro por produção de gases foi feito segundo metocosa
he.:rlo:rOll. O r ultado obtidos foram avaliado por análi e de \ ariância (ANOV;\). usando o programa SAS. Houve aument

eca do 81N. para as enzimas adicionadas (F=13.39: p<O.OOI): C (35.\ ROo). TI (36.34%) e T2 (38
lacase (T I) nào foi encontrada diferença. porém quando misturada a cclulase e xilanase (T2), houve

-.


