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BRIOPROSPECÇÃO DE MICRORGANISMOS DA AMAZÔNIA COM 

POTENCIAL PARA A PRODUÇÃO DE ETANOL UTILIZANDO FONTES DE 

CARBONO ALTERNATIVAS 

 

RESUMO 

 

 

As indústrias vêm buscando a muito tempo na área da biotecnologia novas fontes de carbono 

que sejam capazes de serem convertidos em etanol ou microrganismos que agilizem o 

processo de hidrólise de fontes distintas de material vegetal. A Amazônia com toda sua 

biodiversidade possui uma grande quantidade de microrganismos ainda desconhecidos que 

podem ter um bom potencial para a conversão de diversos tipos de materiais vegetais. Esse 

trabalho foi dividido em dois capítulos. No primeiro foi avaliada a capacidade de um mix 

formado pelas bactérias 6III, 3AIII, 4III, 10AB e 7AI e a ação de ondas eletromagnéticas em 

converter três fontes de carbono, coco (Cocos nucifera L), babaçu (Orbignya phalerata 

MART.) e orelha de macaco (Enterolobium schomburgkii BENTH) em monossacarídeos, 

através da produção de grau ºbrix, que posteriormente possam ser convertidos em etanol, os 

testes mostraram que as ondas eletromagnéticas juntamente com as bactérias atuam de forma 

positiva na quebra do material vegetal, destacando-se o coco. No segundo capítulo verificou- 

se a produção de sólidos solúveis produzidos por rizóbios usando como fonte de carbono a 

farinha de babaçu, depois foram selecionados os rizóbios os rizóbios que tiverem melhores 

produção de sólidos solúveis para passarem pelo teste do halo indicando a produção de 

amilase, em seguida, estes foram posteriormente submetidos a diferentes pH para se conhecer 

o comportamento da enzima, não houve uma considerável produção de sólidos solúveis pelos 

rizóbios testados, houve formação de halo indicando atividade amilolítica em apenas três 

rizóbios, os melhores pH apresentaram valores entre 4,5 e 7,5. 

 
Palavras chave: hidrólise, Amazônia, bactérias, grau brix. 
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ABSTRACT 

 
The industries have been seeking for a long time in biotechnology new carbon sources 

capable of being converted into ethanol or microorganisms that would speed up the hydrolysis 

process from different sources of plant material. The Amazon with all its biodiversity has a 

large number of microorganisms which are still unknown can have a good potential for the 

conversion of various types of plant materials. This study was divided into two chapters. The 

first evaluated the ability of a mix formed by bacteria 6III, 3AIII, 4III, 10AB and 7AI and the 

action of electromagnetic waves in converting three sources of carbon, coconut (Cocos 

nucifera L), babassu (Orbignya phalerata MART.). And ear monkey (Enterolobium 

schomburgkii BENTH) into monosaccharides through production grade º brix, which can later 

be converted into ethanol, the tests showed that electromagnetic waves with bacteria act 

positively in the breakdown of plant material, especially the coconut. In the second part there 

are the production of soluble solids produced by rhizobia using as a carbon source flour, 

babassu Rhizobia were selected after rhizobia which have better production of soluble solids 

to pass the test of halo indicating the production of amylase, then these were subsequently 

subjected to different pH to know the behavior of the enzyme, there was no significant 

production of soluble solids by rhizobia tested, there was formation of halo indicating  

amylase activity in just three rhizobia and the best pH were between 4,5 and 7,5. 

 
Keywords: Hydrolysis, Amazon, bacteria, degree brix. 
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    1 INTRODUÇÃO 

 
 

O bioetanol, ou seja, o etanol produzido principalmente a partir da fermentação de 

hidrocarbonetos presentes na biomassa e/ou da fração biodegradável de resíduos é atualmente 

o principal biocombustível utilizado no mundo e com perspectivas para ampliação de sua 

produção e consumo (Brás et al. 2006). 

A possibilidade da utilização de biomassa florestal e de resíduos agroindustriais para a 

geração de energia se torna muito atraente para a adoção de um modelo energético realmente 

sustentável para o país, e principalmente para a região norte, priorizando a diversificação das 

fontes e a descentralização da geração de energia, no entanto o grande desafio para a área da 

biotecnologia é buscar materiais vegetais alternativos que mesmo precisando passar por uma 

etapa de fermentação para a obtenção de açucares simples e só depois serem transformados 

em etanol, sejam competitivos com a cana de açúcar, pois esta não precisa passar por nenhum 

pré tratamento, a superação deste gargalo é possível por meio do uso de microrganismos do 

solo eficazes, que podem ser descobertos tendo em vista a grande biodiversidade da região 

amazônica. 

O uso de microrganismos associados às ondas ultrassônicas pode facilitar a conversão 

de compostos lignocelulósicos a etanol. Sabe-se que os efeitos das ondas de alta frequência 

causam reações, tais como rompimento de ligações químicas no interior das fibras pela ação 

direta da ressonância e vibração de ondas, e indiretamente pelo choque de alta pressão 

causado pela cavitação (Silva 2002). Transformações químicas e físicas podem ocorrer devido 

à interação da radiação com a matéria, deste modo o uso das ondas ultrassônicas pode atuar na 

hidrólise da lignocelulose que consequentemente seria mais receptiva a ação dos 

microrganismos, facilitando a fermentação para a posterior produção do etanol. 

Os resíduos agrícolas e subprodutos agroindustriais vêm despertando interesse por seu 

potencial como biomassa energética. Devido à sua importância econômica, fez-se necessária a 

avaliação do potencial de microrganismos e fontes de caborno de acesso local que gerem 

produção de álcool, buscando uma maior competitividade no mercado de combustíveis. 
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2 OBJETIVOS 

 

 
 GERAL 

 
Avaliar o potencial dos microrganismos e de diferentes fontes de carbono para a produção de 

etanol. 

 
 

2. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Verificar se a aplicação de ondas eletromagnéticas no material vegetal diminui a 

resistência do material lignocelulósico à posterior ação de enzimas microbianas. 

 
b) Identificar quais isolados tiverem maiores produções de sólidos solúveis. 

 
 

c) Verificar o crescimento dos isolados em meio YMA modificado. 

 
 

d) Testar as atividades amilolíticas dos isolados. 

 
 

e) Identificação do pH ótimo para os isolados. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 
3. 1 Aspectos gerais da orelha de macaco Enterolobium schomburgkii BENTH) 

 

 
A espécie Enterolobium schomburgkii Benth. (orelha-de-macaco) é natural da 

Amazônia e possui ampla distribuição geográfica na área neotropical, ocorrendo desde a 

América Central, Amazônia legal, Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, estendendo-se até a 

Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia (Bentham 1876; Mesquita 1990). 

Pertence à família Leguminosae Mimosoideae no Brasil é conhecida por vários nomes 

populares como: orelha-de-macaco (AM), fava-orelha-de-negro, faveira-de-rosca (PA), 

faveira-dura (PA/AM), orelha-de-gato (PA), orelha-de-negro, timbaúba (PA), timbó-da-mata 

(PA). Árvore grande, comum na mata de terra firme e ocasional nas capoeiras onde o porte é 

reduzido; flores esverdeadas ou amareladas; frutos caracteristicamente enrolados, encontrados 

debaixo da árvore; casca cinza-avermelhada, fibrosa, desprendendo-se em lâminas; madeira 

pesada. 

É uma árvore de 10 a 50 m de altura e 12 a 80 cm de DAP, heliófila e nodulífera é 

uma planta que faz parte das leguminosas fazendo associação com bactérias fixadoras de 

nitrogênio, portanto pode ser recomendada para o reflorestamento em áreas com solos pobres 

(Allen e Allen 1981; Mesquita 1990). 

A madeira possui potencial de exportação, sendo conhecida no mercado externo como 

batibatra; é usada na construção civil, carpintaria, marcenaria e acabamento, assoalhos, 

móveis, paletes, cabos de ferramentas, peças torneadas, postes e pilares, dormentes, 

compensados, laminados decorativos, tacos, marcos de portas e janelas, vigas, caibros, ripas, 

molduras para embarcações, cruzetas e na construção naval e ainda para a fabricação de papel 

(Le Cointe 1947; Loureiro et al. 1979; Chichignoud et al. 1990; Gonçalez e Gonçalves 2001). 

 

3. 2 Aspectos gerais do coco (Cocos nucífera L.) 

 
O coco, como é popularmente conhecido, é uma palmeira exótica pode alcançar até 

25m de altura, provavelmente de origem asiática, pertence à família botânica da Arecaceae 

com nome científico de Cocos nucifera L. A palmeira floresce o ano todo e de forma mais 

abundante no verão.  
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O fruto (o coco) é globoso com epiderme lisa de coloração verde a amarela, 

mesocarpo (polpa) fibroso e endocarpo (tegumento) duro, medindo 18 x 15 cm com                    

tamanho médio de 25 cm de comprimento e 15 cm de diâmetro. 

Em geral um coco comum, maduro, pesa cerca 1,0 a 1,5 kg e consiste de seis partes, 

escritas abaixo e ilustradas na Figura 1. 

▪ Epiderme: superfície externa lisa e cérea, sua cor varia dependendo da variedade e 

maturidade da fruta. 

▪ Mesocarpo fibroso: também chamado de cairo, é a parte intermediária, tem aparência 

“palha” e geralmente cor castanha. 

▪ Endocarpo: também chamado de cáscara, com mais ou menos 5 mm de espessura tem cor 

negra, é muito duro e apresenta três costuras longitudinais mais ou menos saliente, separando 

os três poros germinativos. 

▪ Albúmen: também chamado de amêndoa ou polpa, geralmente tem cor branca brilhante com 

1 ou 2 cm de espessura. Em sua extremidade imediatamente após o endocarpo, existe uma 

fina película castanho escuro chamada de tegumento seminal. 

▪ Líquido opalescente: conhecido como água de coco, ocupa cerca de 3/4 do volume da 

cavidade central. 

▪ Embrião: semente germinativa, localizado no albúmen, abaixo de um dos três poros 

germinativos  (Silva 1971). 

 

 

Figura 1. Corte esquemático de um coco maduro. 

Fonte: Fremond et al. (1969). 
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Principais usos: A árvore possui grande potencial paisagístico, tornando-se a palmeira 

mais cultivada em todos os países tropicais. As folhas são muito usadas para abrigos e 

confecções de utensílios culinários e adereços. O fruto é usado para obtenção de água, leite de 

coco, doce de coco e sorvetes, do mesocarpo (polpa) são retirados fibras para fabricação de 

cordas, tapetes, estofamentos e xaxins. O endocarpo (parte dura do tegumento) é empregado 

para confecção de diversos adereços artesanais, da amêndoa obtêm-se óleos e leite. O estipe é 

empregado na confecção de esteios e mourões nas construções rurais. Raízes são usadas no 

artesanato (Rheed 1978). 

Desenvolve-se melhor em terras arenosas de regiões de clima quente (Lorenzi 1992). 

A espécie é cultivada em grande escala em todo Brasil para a produção de leite de coco, coco 

ralado e água. Por tolerar solos arenosos, argilosos e sílico-argiloso, é muito comum o cultivo 

de coqueiros nos quintais residenciais, fachada de prédios, praças, sítios, orla de calçadas e 

praias. Na Amazônia brasileira é amplamente cultivado, no Brasil o cultivo do coco se 

desenvolve principalmente ao longo do litoral, sendo encontrado em áreas desde o Estado do 

Pará até o Espírito Santo. As estatísticas atuais demonstram que o Brasil possui mais de 266 

mil hectares implantados com a cultura, praticamente em quase todas as Unidades da 

Federação. Em 2000, conforme dados do IBGE, a Bahia figurava como o maior produtor 

brasileiro, com 402,937 mil frutos, seguido pelo Ceará, com produção de 193,729 frutos e o 

Pará, com 154.957 mil frutos colhidos. Em termos de importância econômica e social, a 

cultura do coco assume posição importante como atividade geradora de emprego e renda, 

empregando mão-de-obra durante todo o ano, e permitindo o consórcio com outras culturas, 

tais como cultivos de subsistência, e até mesmo a criação de animais, contribuindo assim, para 

a fixação do homem no campo. 

 

3.3 Aspectos gerais babaçu (Orbignya phalerata MART.) 

 
Orbignya phalerata Mart. (Babaçu) como é conhecido genericamente pertence à 

família Arecaceae e integrantes dos gêneros Orbignya e Attalea. O primeiro gênero inclui 

espécies predominantemente nativas da região norte do Brasil (Maranhão, Piauí, Pará e 

(Tocantins), tais como: Orbignya phalerata Mart. (babaçu verdadeiro), Orbignya eichleri 

Drude (piaçava), Orbignya teixeirana Bondar (perinão) e Orbignya microcarpa Martius. O 

segundo gênero abrange espécies encontradas principalmente nos estados de Goiás, Minas 

Gerais e Bahia, dentre as quais se destacam: Attalea oleifera Barb. Rodr. (catolé-de- 

pernambuco) e Attalea pindobassu Bondar (pindobaçu), Orbignyaphalerata é a espécie de 

maior distribuição, de maior variação morfológica e de maior importância econômica. Esta 

espécie ocupa regiões extensivas no Brasil, na Bolívia e no Suriname (Zylbersztajn et al. 

2000). O babaçu é nativo da zona de transição entre o cerrado e as florestas abertas do sul
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 da Amazônia, onde invadiu áreas perturbadas pelo homem e formou populações oligárquicas 

(Clement 2005). 

Palmeira monocaule, com até 20m de altura e estipe liso medindo até 41cm de 

diâmetro, possui polpa fibrosa e tegumento com 3 a 6 amêndoas. Frutifica durante todo o ano 

sendo que o pico da produção ocorre nos meses de agosto a janeiro e cada planta pode 

produzir até 6 cachos. Usos: da polpa faz-se uma farinha alimentar. Da amêndoa madura, 

extrai-se um óleo alimentício de boa qualidade e quando verde fornece um leite muito 

nutritivo. A casca do fruto devidamente preparada, fornece um eficiente carvão utilizado 

como combustível em várias regiões do nordeste do Brasil. Suas folhas servem de matéria- 

prima para fabricação de casas, cestos de vários tamanhos e funções, esteiras, abanos, 

peneiras, cercas, janelas, camuflagem para caça, armadilha para peixe, gaiolas e plataformas 

para canteiros. O caule derrubado é utilizado em construções rústicas como esteios, ripas, 

pequenas pontes, bancos, alicerces, como abrigo de larvas de besouros comestíveis e quando 

apodrecido serve como adubo. As plantas jovens derrubadas permitem a extração do palmito  

e a coleta de uma seiva que fermentada, produz uma bebida alcóolica conhecida como vinho. 

O fruto tem grande potencial industrial em perfumarias, obtenção de óleo comestível, 

margarinas, saboarias, velas, carvão, etanol, furfural, ácido acético, metanol, alcatrão, 

celulose, papel e álcool anidro. Da amêndoa, podem-se obter rações, ácidos graxos e 

glicerinas. Em escala comercial, somente o carvão e o óleo tem sido produzidos, o babaçu 

depois de podre ainda serve como adubo (Miranda 2001). Da amêndoa dentro do fruto é 

retirado um dos melhores azeites da culinária brasileira. A casca e o fruto inteiro podem ser 

utilizados como carvão. A fumaça produzida pelo carvão de babaçu serve como um eficiente 

repelente de insetos. As amêndoas extraídas do fruto são o principal produto de valor 

mercantil, a amêndoa do babaçu contém altos teores de matérias graxas, sendo assim muito 

utilizado na indústria alimentícia. Principalmente para a fabricação de óleo cru. Este óleo é 

subproduto para a fabricação de sabão, glicerina e óleo comestível, o que mais tarde torna-se 

margarina. A amêndoa verde quando ralada e espremida com um pouco de água fornecem um 

leite que possui características bastante semelhantes ao leite humano. É possível retirar outros 

produtos da casca do coco, produtos como etanol, metanol, coque, carvão reativado, gases 

combustíveis, ácido acético e alcatrão. Atualmente, no Brasil, encontram-se vastos babaçuais 

espalhados ao sul da bacia amazônica, onde a floresta úmida cede lugar à vegetação típica dos 

cerrados. São os Estados do Maranhão, Piauí e Tocantins que concentram as maiores 

extensões de matas onde predominam os babaçus, formando, muitas vezes e 
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espontaneamente, agrupamentos homogêneos, bastante densos e escuros, tal a proximidade 

entre os grandes coqueiros. 

 
3. 4 Composição da madeira 

 
 

A madeira é a parte compacta ou fibrosa do tronco, dos ramos e das raízes de árvores, 

arbustos e outras plantas, sendo constituída de tecidos lignificados, que se desenvolveram sob 

a casca (Soares 1998). A madeira caracteriza-se por seu alto teor de material lignocelulósico e 

por seu baixo teor de nitrogênio. Apesar desses fatores terem um efeito negativo tanto no 

crescimento como na atividade de degradação dos microorganismos existe um grande número 

destes que são capazes de decompor a madeira sob condições externas favoráveis. 

A madeira é um composto polimérico cujas propriedades técnicas e biológicas são 

principalmente determinadas pela composição química da parede celular. A forte tensão das 

fibras da madeira é determinada principalmente pela celulose e hemicelulose, enquanto que a 

lignina proporciona a adesão entre as fibras (Aro et al. 2004). 

A parede celular de uma célula vegetal é formada por camadas individuais dispostas 

segundo um arranjo concêntrico. A estrutura típica de uma parede celular consiste de uma 

parede primária e uma parede secundária, apresentando uma camada de ligação entre as 

células chamada de lamela média. A lamela média é frequentemente comparada com o 

cimento que liga tijolos de uma estrutura. É altamente lignificada, apresentando substâncias 

pécticas, principalmente no estágio inicial de formação (Lepag 1986; Castro e Silva 1996). A 

parede primária é uma camada fina, mais exterior, a qual é formada durante o 

desenvolvimento inicial da célula, com espessura estimada em 0,1 μm e constituída de 9% 

celulose incrustada numa matriz plástica-amorfa de hemicelulose, pectina e lignina, e cerca 

de 70% ou mais de água. Apresenta uma disposição simples, contrariamente à parede 

secundária que possui três camadas mais ou menos distintas e relativamente fina, cerca de 0,1 

– 0,3μm (Panshine de Zeeuw 1980; Castro e Silva 1996). 

 
 

3. 4. 1 Composição Química da madeira 
 

As madeiras são constituídas de quatro componentes principais: celulose, 

hemicelulose, lignina e os assim chamados extrativos. A variação da composição e da 

organização destes componentes na ultra estrutura da madeira justifica a diversidade das 

características morfológicas e mecânicas do material.  
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Sendo um material orgânico e heterogêneo, a madeira é muito susceptível a danos 

causados por um conjunto variado de agente biológico, tais como bactérias, fungos, insetos e 

xilófagos marinhos. Os fungos da podridão são provavelmente uma das formas de degradação 

da madeira mais comuns que resulta na destruição acentuada do material e consequente perda 

de resistência.  

As alterações causadas dependem do tipo de madeira, do microrganismo envolvido e 

das condições ambientais que estão associadas a um conjunto de mecanismo, enzimáticos 

e/ou não enzimáticos, cujo entendimento requer ainda um esforço de investigação acentuada 

(D’Almeida 1982; Fengel e Wegener 1989). Juntamente com a celulose e a hemicelulose, a 

lignina é um dos principais constituintes da madeira, sendo responsável pela sua resistência. 

É um biopolímero aromático amorfo, tridimencional, formado via polimerização oxidativa. 

Este ocorre na parede celular de plantas superiores em diferentes composições: madeiras 

duras de 25 a 35%, madeiras macias de 18 a 25% e gramíneas de 10 a 30% (Goldstein 1976; 

Bononi 1999). Na madeira, as moléculas de celulose são mantidas juntas, de tal maneira a 

formar microfibrilas, as quais por sua vez são organizadas em um arranjo paralelo, lado a 

lado, formando fibrilas, que se entrelaçam, formando então as fibras de celulose (Fengel e 

Wegener 1989). 

Durante o processo de degradação da madeira microrganismos transforma o material 

orgânico componente da madeira, em CO2, termo energia e húmus como produtos finais. 

Além dos fungos, bactérias e actinomicetos também produzem enzimas que atuam sobre a 

lignina, porém em menores proporções. Os fungos têm facilidade de acesso ao substrato, uma 

vez que as hifas do micélio penetram nos tecidos vegetais melhor do que bactérias e 

actinomicetos e dessa forma, têm acesso ao conteúdo celular indisponível para outros 

microorganismos do mesmo ambiente (Wubah et al. 1993; Bononi 1999). Além de 

fundamental para o equilíbrio das cadeias tróficas, a degradação da lignina apresenta grande 

importância econômica, tornando disponíveis substâncias de interesse na indústria, pecuária e 

na agricultura.As células de suporte, correntemente designadas por fibras, que conferem 

resistência e rigidez ao material, apesar de distintas, são formadas por uma estrutura de 

natureza comum, e inclui componentes não estruturais, nomeadamente compostos de baixo 

peso molecular, como os extrativos (material orgânico) e as cinzas (material inorgânico). 

Geralmente, apontam-se valores para a composição relativa destes componentes da ordem de 

40 – 55% [celulose], 25 – 40% (hemicelulose) e 18 – 33% (lignina). A percentagem de 

material não estrutural é, em média, 3 – 4%. Os extrativos ou materiais acidentais são 

frequentemente, responsáveis por 
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determinadas características como cor, cheiro, resistência natural ao apodrecimento, gosto e 

propriedades abrasivas da madeira (IPT 1988). 

 

3. 5 Composição química - Sólidos solúveis 

 

3. 5. 1 Os açucares 

 
Os açúcares (sacarose, glicose e frutose), sais orgânicos e sais inorgânicos são os 

componentes sólidos solúveis. A sacarose, representando 187 do caldo, é o principal 

componente do ponto de vista industrial, e sua concentração é normalmente avaliada em graus 

Brix.Os açúcares, também designados por hidratos de carbono, são compostos orgânicos que 

contêm carbono, hidrogênio e oxigênio, de fórmula geral Cn (H2O)n, onde n representa um 

número inteiro. Os açúcares são produzidos pelas plantas verdes a partir do dióxido de 

carbono e da água, à custa da energia solar captada pela clorofila. Enquanto que as plantas 

constroem os açúcares, os animais, pelo contrário, efetuam a sua degradação para obter 

energia (Simões et al. 2001). 

Os açúcares mais simples designam-se monossacarídeos. Entre estes se destaca a 

glicose ou glucose, a frutose e a galactose. A glicose encontra-se nas uvas, nas ameixas, no 

mel e no néctar das flores e é um nutriente muito importante para a vida das plantas e dos 

animais, além de ser um dos açúcares mais importantes para a Química. Os monossacarídeos 

são poliálcoois que contêm um grupo aldeído ou um grupo cetônico. Os mais importantes são 

os que contêm seis átomos de carbono. Os monossacarídeos podem existir agrupados, 

originando moléculas maiores, como a sacarose e a lactose (dissacarídeos) ou ainda em 

moléculas muito maiores, como a celulose, o amido e o glicogênio. Estes últimos, devido ao 

seu tamanho são denominados por polissacarídeos. Os polissacarídeos são polímeros de 

monossacarídeos e formam-se a partir de uma estrutura fundamental, a glicose, cujas 

moléculas se unem com libertação de água (Doaigey 1991). 

A sacarose é um açúcar que existe em muitas plantas, especialmente na cana-de-açúcar 

e na beterraba e é utilizada no nosso dia-a-dia como vulgar açúcar. O amido é um pó branco, 

insolúvel em água fria, que tem uma função de reserva vegetal e que se encontra presente nas 

batatas e nos cereais. O glicogênio, tal como o amido, tem funções de reserva e é armazenado 

no fígado. Por fim, a celulose é um hidrato de carbono que existe nas plantas e é o principal 

constituinte das membranas celulares das células vegetais. É muito usada na produção de 

papel. A glucose, também designada por dextrose ou açúcar da uva, é o monossacarídeo 
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(aldo-hexose) mais abundante na natureza, estando presente nos frutos doces, como é o caso 

da uva e, também no mel, juntamente com a frutose. Também existe em pequenas quantidades 

no sangue (glicemia) e na urina. A sua fórmula molecular (C6H12O6) foi estabelecida por 

Tollens (1888) e a sua estrutura por Fischer (1891).  

A glucose é constituinte de muitos oligossacarídeos, entre os quais: a maltose, 

dissacarídeo que se obtém por hidrólise enzimática do amido; a celobiose, que se obtém por 

hidrólise enzimática da celulose; a sacarose, em que a glucose se encontra combinada com a 

frutose; e a lactose em que a glucose se combina com a galactose. É o único componente de 

vários polissacarídeos como o amido, a celulose e o glicogênio. A glucose e os seus derivados 

são muito importantes no metabolismo da energia dos seres vivos. 

 

3. 5. 2 Os Ácidos orgânicos 

 
As plantas possuem a habilidade de acumular ácidos orgânicos em seus vacúolos. Isto 

pode ser evidenciado, por exemplo, no suco das frutas cítricas, cujo pH é de 

aproximadamente 2,5 devido à presença do ácido cítrico. Estes ácidos não estão restritos 

apenas aos frutos, eles podem aparecer também nas folhas de muitas plantas como, por 

exemplo, as crassuláceas, que apresentam uma notável variação das quantidades de ácidos em 

suas folhas durante o dia (Harbone e Baxter 1995). 

O ácido oxálico é o ácido mais frequente na natureza, aparece desde bactérias até 

angiospermas. Pode estar presente nas plantas em sua forma solúvel, ou na forma de oxalato 

de cálcio insolúvel, cristalizado no interior das células vegetais. Quando ingerido em sua 

forma solúvel, o ácido oxálico irrita as mucosas do estômago e do intestino. Em seguida, é 

rapidamente absorvido pela mucosa intestinal e reage com o cálcio sérico, formando o oxalato 

de cálcio insolúvel que se deposita e obstrui os néfrons, ocasionando sérias lesões renais 

(Costa 1978). O ácido oxálico solúvel está presente em quantidades consideráveis nas folhas 

de espécies do gênero Rumex (Polygonaceae) e de espécies do gênero Oxalis (Oxalidaceae), 

sendo responsável pela toxicidade de algumas plantas destes gêneros (Schvartsman 1979). A 

forma insolúvel é mais comumente encontrada no interior das células vegetais do que a forma 

solúvel. O oxalato de cálcio pode se apresentar na forma de vários tipos de cristais que 

representam estoque de cálcio ou simplesmente depósitos de restos metabólicos, que de outra 

forma poderiam ser tóxicos para as células e para os tecidos. A presença de algumas formas 

destes cristais protege as plantas contra herbívoros, pois quando ingeridos, os cristais causam 

sensação de queimação na mucosa bucal (Prychid e Rudall 1990).
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3. 6 Enzimas 

 

As enzimas são catalisadores muito potentes eficazes, quimicamente são definidos 

como proteínas são moléculas compostas por aminoácidos, unidos por ligações peptídicas. Os 

aminoácidos apresentam em sua forma um grupo carboxílico (-COOH), um grupo amino (- 

NH2) e um radical R. Todas as transformações bioquímicas do planeta são dependentes ou 

relacionadas à presença das enzimas, e o solo, como entidade biológica, é um sistema 

bioquímico altamente regulado por catálises, onde as principais reações de transformação são 

mediadas principalmente, pelas hidrolases (glicosidases, peptidases, fosfatases e 

ribonucleases) que fazem o rompimento de ligações químicas funcionais por hidrólise e pelas 

oxirredutases (desidrogenases, oxidases, redutases, oxigenases, peroxidases e catalases) que 

comandam reações importantes de oxirredução nos processos de respiração e fermentação que 

controlam os processos de decomposição dos materiais orgânicos e transformações 

inorgânicas (Moreira 2006). A atividade de fenoloxidases extracelulares, indicando a presença 

de enzimas ligninolíticas, foi descoberta na década de 30 em fungos de degradação branca. 

Logo depois foram mostrados que as reações eram catalizadas por oxidoredutases do tipo de 

lacases e peroxidases. Em seguida ao isolamento e caracterização de lacases, duas 

peroxidases, chamadas lignina peroxidase e Mn-peroxidase, foram evidenciadas na 

participação da quebra da lignina e outras enzimas (Duran e Esposito 1997, 2000; Cohen et al. 

2002; Tortella et al. 2005). 

 
3.7 Degradação da estrutura química da madeira por ondas eletromagnéticas 

 

Com base nos princípios da propagação de ondas mecânicas, a avaliação não 

destrutiva de madeiras por meio da técnica de emissão de ondas de ultrassom, que utiliza 

ondas com frequências acima de 20.000 Hz, atualmente, aparece como sendo um dos métodos 

mais aplicados e promissores, em função da facilidade de operação e custo relativamente 

baixo na aquisição e operacionalização do equipamento (Stangerlin et al. 2008). 

Os efeitos das ondas de alta frequência causam reações, tais como rompimentos de 

ligações químicas no interior das fibras pela ação direta da ressonância e vibração de ondas e, 

indiretamente pelo choque de alta pressão causado pela cavitação. As alterações morfológicas 

por ultrassom podem contribuir com a acessibilidade das fibras (Silva 2002). 
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Segundo Simpson e Madson (1950) ao aplicarem ondas de alta frequência em 

suspensão fibrosa foi observado modificações em algumas propriedades do papel, bem como 

um decréscimo em freeness. 

Em outro estudo Laine e Gorin (1977) demonstraram a possibilidade de utilização de 

ondas ultrassônicas como agente de auxílio na impregnação e difusão dos agentes químicos 

devido à ação das ondas e uma lixiviação de lignina mais intensa devido a um aumento no 

diâmetro das pontuações da fibra. A deslignificação utilizando esta tecnologia apresentou ser 

mais rápida a uma temperatura menor de cozimento. 

Desse modo, existe a possibilidade de que ao se aplicarem ondas ultrassônicas em 

material vegetal, o mesmo pode ser mais facilmente utilizado por microrganismos 

decompositores, aumentando a produção de sólidos solúveis em menor espaço de tempo. 

 

3. 8 Microrganismos e suas características principais 
 

O conceito de diversidade é um importante critério utilizado em estudos ecológicos, 

principalmente no monitoramento das espécies do ambiente. No caso da comunidade 

microbiana do solo, estudos sobre a diversidade são complexos, devido às dificuldades na 

identificação das espécies, bem como no isolamento de microrganismos do meio ambiente, 

que são encontrados freqüentemente ligados aos minerais e/ou à matéria orgânica (Paul e 

Clark 1989). 

A elevada diversidade microbiana no solo está diretamente relacionada à resistência 

do sistema aos estresses e condições extremas de temperatura Alvarez et al. (1995), metais 

pesados e sais. Práticas culturais e desmatamentos de florestas e queimadas podem modificar 

a diversidade microbiana dos solos. Os microrganismos são reconhecidos por sua habilidade 

em promover transformações bioquímicas dos nutrientes e por sua importância em prover os 

elementos nutritivos de interesse às plantas, destacando-se os elementos N (nitrogênio), P 

(fósforo) e S (enxofre), (Paul e Clark 1989). Podem-se inferir essas transformações pela 

quantificação do número de microrganismos ou por sua atividade (Nannipieri et al. 1978). 

O solo é habitado por uma enorme variedade de microrganismos vegetais (microflora 

do solo) e animais (microfauna do solo) e ainda por organismos animais que vão de 

dimensões submicroscópicas a dimensões médias ou mesmo relativamente grandes 

(macrofauna). As atividades dos diversos grupos de organismos do solo estão interligadas 
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entre si e com as condições do ambiente prevalecentes a cada momento, verificando-se que a 

população microbiana se ajusta rapidamente às variações dessas condições ambientais e que 

são estas que fundamentalmente determinam o sentido em que a atividade dessas populações 

se desenvolve mais do que a espécie ou o número de microrganismos presentes (Paul e Clark 

1989). 

Os microrganismos são responsáveis pelos processos de mineralização, representando 

eles próprios uma quantidade considerável de nutrientes potencialmente disponíveis para as 

plantas. Os nutrientes armazenados na biomassa microbiana podem atingir valores 

equivalentes a 100 kg de nitrogênio, 80 kg de fósforo, 70 kg de potássio e 11 kg de cálcio por 

ha. Como a biomassa dos microrganismos é reciclada cerca de 10 vezes mais rapidamente que 

a fração orgânica morta do solo, tem-se que a quantidade de nutrientes presentes nas células 

dos microrganismos é muito significativa perante a ciclagem de nutrientes em todo o 

ecossistema. O fluxo de N e P via biomassa microbiana, pode alcançar valores equivalentes a 

40 e 10-20 kg ha-1 ano-1 respectivamente (Holtz e Sá 1995). 

Em condições ideais, a microbiota do solo permite que os nutrientes sejam, 

gradualmente, liberados para a nutrição das plantas, sem perdas por lixiviação. A diminuição 

da microbiota do solo prejudica a fixação temporária dos nutrientes, incrementando suas 

perdas e resultando no empobrecimento do solo (Hungria et al. 1999; Campos et al. 2001). 

Os microrganismos existem na forma de células livres ou como agrupamentos de 

células que somente podem ser observados mediante o uso de um microscópio. As células 

microbianas são distintas das células animais e vegetais porque estas últimas são incapazes de 

sobreviver na natureza a não ser como partes de um organismo multicelular. O reino Fungi é 

constituído pelos microrganismos eucarióticos, não fotossintéticos, que possuem parede 

celular rígida (Alvarez et al. 1995). 

A ação microbiana do solo depende, entre outros fatores, da temperatura, do 

arejamento e das condições de umidade do meio ambiente, além das reações e do teor dos 

elementos nutritivos e da competição e antagonismo que se estabelecem entre os próprios 

grupos de microrganismos. Dessa maneira, a intensidade de decomposição da matéria 

orgânica está diretamente relacionada à variação de temperatura. Entre 5ºC e 30ºC verifica-se 

que, uma vez estabilizada a baixa taxa de decomposição, as perdas em matéria orgânica são 

pequenas e uma tendência no sentido de se tornarem resíduos ricos em nitrogênio é notada. 

No entanto, em temperaturas elevadas (entre 45ºC a 75ºC), a intensidade de decomposição 

também diminui, assim como em condições reduzidas de arejamento, mesmo com umidade 

suficiente, fazendo com que a atividade microbiana seja pequena, modificando, 
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principalmente, o sentido em que se processa a decomposição, especialmente em relação aos 

produtos finais dessa atividade (Felsk e Akkermans 1998). 

As bactérias são o grupo mais importante de organismos do solo, no qual, em 

condições favoráveis, atingem números extraordinariamente elevados. Há bactérias aeróbias 

obrigatórias, anaeróbias obrigatórias e facultativas. As primeiras obtêm o seu oxigênio do ar, 

e só prosperam, portanto em solos bem arejados. As segundas não necessitam de oxigênio, 

podendo ser prejudicadas por este, sendo sua atividade muito inferior à das primeiras. As 

chamadas facultativas constituem o grupo mais importante e atuam tanto num caso como no 

outro. As bactérias desempenham papel importante na decomposição de resíduos orgânico e 

na formação do húmus, incluindo organismos fixadores de nitrogênio na forma amoniacal e 

nítrico. Dentre as bactérias fixadoras de azoto (nitrogênio), uma delas (Rhizobium) vive em 

simbiose com leguminosas, fixando nitrogênio em nódulos na suas raízes. Outras não 

simbióticas obtêm o azoto do ar e a energia da decomposição de resíduos vegetais. É o caso 

das bactérias Azotobacter e da Baijerinckia (aeróbias), e do Clostridium pasteurianum 

(anaeróbio) (Nannipieri et al. 1978). 

Outro grupo que chama atenção são os fungos, atingindo, no solo, uma massa total 

superior à das bactérias. São provavelmente todos heterotróficos e, em certas condições, 

podem ser os organismos do solo mais aptos para decompor a lignina. Algumas espécies são 

depreciadoras de protozoários e de nemátodos e são menos exigentes em cálcio e mais 

tolerantes à acidez do que as bactérias. Certos fungos vivem em simbiose com as raízes de 

plantas superiores e são conhecidas por micorrizas (Felsk e Akkermans 1998). 

 

4 Etanol e suas características 

 

O etanol é o mais comum dos alcoóis. Os alcoóis são compostos de grupos hidroxilas 

ligados a átomos de carbono. Podem ser vistos como derivados orgânicos da água em que um 

dos hidrogênios foi substituído por um grupo orgânico (Solomons e Fryhle 2002). 

O etanol, cuja formula molecular é CH3CH2OH, é um liquido incolor, claro, volátil, 

inflamável, possuindo um odor agradável e característico. Apresenta peso molecular de 

46,07g, sendo como álcool etílico e de nome oficial etanol. O etanol tem sido descrito como 

um dos mais peculiares compostos orgânicos contendo oxigênio, dado sua combinação de 

propriedades como solventes, germicida, anti-congelante, combustível, depressivo, 

componente de bebidas, além de grande versatilidade como intermediário químico para 

outros produtos (Allinger et et al. 2002). Suas propriedades físicas e químicas dependem 
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primeiramente do grupo hidroxila – OH, o qual imputa polaridade á molécula, além de 

promover interações intermoleculares via ligações de hidrogênio. Essas duas características 

ocasionam as diferenças observadas entre os alcoóis de baixo peso molecular (incluídos aí o 

metanol e o etanol) e os respectivos hidrocarbonetos (Solomons e Fryhle 2002). 

De um modo geral, o etanol pode ser obtido pela via bioquímica de fermentações de 

açúcares ou pela via química de síntese, a partir da hidratação do etileno. O mais difundido é 

o processo de obtenção do etanol a partir da fermentação realizada por microrganismos. 

Diversas espécies de levedura têm a capacidade de gerar álcool etílico a partir de 

hidrocarbonetos. Para a qualidade e eficiência do processo, são importantes que, durante a 

fermentação, sejam usadas linhagens únicas e com grande capacidade fermentativa. Elas 

devem ser acompanhadas constantemente. A identificação das leveduras é realizada de 

acordo com a taxonomia e, molecularmente, por técnicas modernas de biologia molecular. A 

espécie de levedura mais usada nas destilarias é a Saccharomyces cerevisiae, sendo o gênero 

Saccharomy ceso de maior incidência. A eficiência de fermentação hoje chega até 18% de 

concentração de etanol nos processos industriais, o processo de obtenção do etanol mais 

difundido é mostrado na figura 2, através das rotas tecnológicas para produção de etanol a 

partir da fermentação realizada por microrganismos (Tortora et al. 2005). 

 
 

 

Figura 2. Rotas tecnológicas para produção de etanol 

Fonte: Seabra (2008). 
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Os resíduos agro-industriais são abundantes e podem ser utilizados para a produção de 

glicose e de produtos derivados (Gacesa e Hubble 1991). No Brasil, obtêm-se os mais 

diversos subprodutos e resíduos agroindústrias, como é o caso do bagaço de cana-de-açúcar. 

Há diversas maneiras pelas quais essa celulose pode ser transformada em açucares livres: 

ação de ácidos, bases, compostos oxidantes, microrganismos ou enzimas. A degradação 

biológica da celulose consiste em uma hidrólise enzimática catalisada por celulases que são 

amplamente produzidas por fungos e bactérias (Barrichelo e Brito 1985). 

 
4. 1 Produção de Etanol celulósico 

Nos processos mais comuns, há duas etapas produzi-lo: a hidrólise e a fermentação. A 

primeira etapa do processo consiste no pré-tratamento mecânico da matéria-prima, que visa à 

limpeza e a “quebra” do material, a fim de causar a destruição da estrutura celular e torná-la 

mais acessível aos tratamentos químicos ou biológicos posteriores. A segunda etapa consiste 

na remoção da lignina e na hidrólise da hemicelulose, que também pode ser denominada pré- 

tratamento. Para esta etapa, existem diversos tipos de processos, com diferentes rendimentos 

e efeitos distintos sobre a biomassa e conseqüente impacto nas etapas subsequentes (Aden et 

al.2002). 

Os resíduos agroindustriais vêm sendo extensivamente utilizados como substratos na 

fermentação em estado sólido. Bagaço de cana, casca de arroz, palha de milho e farelo de 

trigo, são alguns exemplos de resíduos lignocelulósicos empregados para obtenção de 

amilase, celulase e protease. A lignina é o principal obstáculo ao ataque enzimático das fibras 

a qual, é formada por um complexo polímero-fenólico, encontrada como um componente da 

parede celular e não é facilmente degradada pelas enzimas geralmente encontradas na 

natureza. Os resíduos lignocelulósicos são fermentados em estado sólido, definido como o 

processo de bioprodutos gerados por microorganismos, principalmente fungos, quando 

cultivados sobre uma matriz sólida. Esses resíduos agroindustriais vêm sendo utilizados desde 

há muitos anos como substratos na fermentação em estado sólido. Bagaço de cana, farelo de 

trigo, casca de arroz e palha de milho, são alguns exemplos de resíduos lignocelulósicos 

empregados para obtenção de amilase, celulase e protease (Wanderley 2012). 

A técnica de fermentação sólida tem recebido maior atenção nas últimas décadas, 

principalmente por utilizar tecnologia de baixo custo e acessível para países em 

desenvolvimento. Algumas vantagens do método em relação à fermentação líquida são: o 

menor volume de reator, facilidade na separação de bioprodutos formados, utilização
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de substratos de composição simples e por apresentar menor custo operacional. Portanto a 

habilidade em decompor a biomassa celulósica em glicose, a qual poderá ser convertida em 

produtos de valor agregado e energia, tem tornado as celulases um dos sistemas enzimáticos 

multicomponentes mais investigados, principalmente em uma época de preocupação mundial 

com a escassez de energia não renovável. Dessa maneira a produção de etanol a partir da 

decomposição do bagaço de cana tem despertado bastante atenção. 

 

4.2 Hidrólise 

 

Desde a primeira etapa, a celulose (também a hemicelulose e pectina, em alguns 

casos) é submetida ao processo de hidrólise, podendo este ser enzimático ou ácido. Na 

hidrólise enzimática, são utilizadas várias enzimas, como a celulase, a celobiase e a beta- 

glicosidase, onde os polímeros são hidrolisados a glicose (Almeida 2007). 

A estrutura complexa e compacta faz necessário submeter essa biomassa a pré- 

tratamentos físicos e/ou químicos antes da sua hidrólise para produção de etanol. O pré- 

tratamento visa à remoção da lignina e da hemicelulose, reduzir a cristalinidade da celulose e 

aumentar a porosidade dos materiais, de maneira a tornar a celulose susceptível à hidrólise. 

Independentemente do processo de hidrólise empregado (ácido ou enzimático), uma etapa de 

pré-tratamento é imprescindível. Existem vários métodos de pré-tratamento: físico 

(“steamexplosion”), químico (álcalis, ácidos, solventes, gases, outros) e biológico (enzima ou 

fungos). 

A hidrólise pode ser feita por processos que utilizam ácidos, solventes orgânicos ou 

enzimas. Os processos ácidos empregam normalmente ácido sulfúrico ou ácido clorídrico e 

podem prescindir do pré-tratamento. Esses processos ácidos geram vários subprodutos 

inibidores da fermentação, devido à degradação parcial da glicose, da fração hemicelulósica e 

da lignina. Ademais os processos ácidos exigem o uso de equipamentos construídos com 

materiais caros para resistirem à corrosão e a altas temperaturas que correspondem 

eventualmente a altas pressões (Farinas et al 2008). 

O processo que utiliza solventes orgânicos é conhecido como Organosolventes. Esta 

tecnologia utiliza solventes de lignina, de maneira a expor a celulose e a hemicelulose à 

hidrólise. Esse processo é realizado a pressões e temperaturas elevadas, sendo necessária a 

recuperação e a reutilização dos insumos. Nestes processos, também ocorre à formação de 

subprodutos de degradação, resultantes das condições severas de operação, embora em 
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tempos de reação muito reduzidos. O processo Organosolventes é reconhecido hoje como um 

processo de pré-tratamento. A hidrólise posterior pode ser ácida (realizada simultaneamente 

ou num segundo estágio) ou enzimática (num segundo estágio)  (Aden et al. 2002). 

O processo enzimático de hidrólise, apesar de ser considerado de grande 

potencialidade, por proporcionar maiores rendimentos e ser realizado a pressão ambiente e 

temperaturas moderadas (50oC-60oC), sem a formação de subprodutos indesejáveis, sendo 

ainda possível utilizar técnicas avançadas de biotecnologia para sua otimização, enfrenta 

vários gargalos tecnológicos, o principal deles sendo o ainda elevado custo das enzimas. 

Cada técnica tem suas vantagens e desvantagens, mas a hidrólise enzimática tem 

atraído maior interesse atualmente, por ser mais ecológica e menos dependente de energia ("a 

frio"). No entanto, a especificidade e necessidades metabólicas dos microorganismos para 

este processo dificultam a técnica, de forma que o processo ácido ainda atrai interesse. Entre 

as tecnologias para essa conversão da biomassa existem oportunidades de desenvolvimentos 

utilizando a hidrólise química e a hidrólise enzimática. A conversão enzimática da biomassa 

celulósica para a obtenção de açúcares fermentescíveis tem sido apontada como a rota mais 

promissora e de grande interesse industrial para o aumento da produtividade do etanol de 

forma sustentável. No entanto, a utilização comercial da rota enzimática para a hidrólise da 

celulose ainda requer o desenvolvimento de tecnologias que possam reduzir os custos de 

produção das enzimas (as celulases). Juntamente com a etapa de pré-tratamento da biomassa, 

o custo de produção das enzimas é considerado como sendo um dos principais entraves na 

comercialização tecnológica da hidrólise enzimática de celulose. Alguns especialistas 

asseguram que está na obtenção de enzimas capazes de reduzir os custos de produção de 

etanol celulósico a chave do sucesso do mercado mundial de biocombustíveis nos próximos 

anos (Farinas et al. 2008). 

 
4. 3 Fermentação 

 
Na etapa de fermentação, o hidrolisado sofre a ação das leveduras, com a 

transformação dos açúcares em etanol, CO2 e outros subprodutos em menores quantidades.  

Na fermentação (segunda etapa), esse processo é considerado o mais importante para a 

obtenção do álcool. É um processo bioquímico catalisado por enzimas, e que ocorre em duas 

etapas: a primeira envolve a conversão de polissacarídeos (açucares) em monossacarídeos, 

partindo de qualquer fonte natural, a cana-de-açúcar é ainda considerada a fonte principal. A 
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segunda etapa envolve a conversão do monossacarídeo obtido em álcool etílico (Allinger et 

al. 2002). Duas opções básicas de processo são consideradas para a fermentação do 

hidrolisado da celulose contida no material lignocelulósico; a primeira alternativa considera a 

fermentação realizada após o término da etapa de hidrólise, permitindo que o processo de 

produção de álcool a partir do material lignocelulósico seja acoplado completamente à planta 

convencional, com o hidrolisado sendo misturado ao caldo de cana alimentado à dorna de 

fermentação; a segunda alternativa para a conversão de celulose a etanol é a realização do 

processo de sacarificação e fermentação de forma simultânea (SSF), num único reator, 

levando teoricamente, a maiores velocidades, maiores rendimentos e mais elevadas 

concentrações de produto, principalmente devido à redução do efeito de inibidores no 

processo, com a desvantagem de obrigar ao estabelecimento de um compromisso 

(temperatura, pH, entre outros) entre as operações de hidrólise e fermentação (Aden et al. 

2002). 

A fermentação alcoólica é o processo bioquímico, que ocorre no citoplasma da 

levedura alcoólica, responsável pela transformação de açúcar em álcool etílico. Esse processo 

bioquímico é realizado por mais de uma dezena de enzimas, e pode ser considerada como a 

oxidação anaeróbica, parcial, da glicose, por ação de leveduras, com a produção final de 

álcool etílico e anidrido carbônico, além de outros produtos secundários. É um processo de 

grande importância, no qual são obtidos todos os álcoois industriais e todas as bebidas 

alcoólicas, destiladas e não destiladas e, como produto secundário, o gás carbônico. É ainda 

utilizado na produção de leveduras de panificação e na obtenção de leveduras prensadas 

(Tortora 2005). 

A produção de etanol pela via fermentativa é acompanhada pela formação de 

compostos como glicerol, ácidosuccínico e alcoóis superiores. A presença de alcoóis 

superiores no meio fermentativo é indesejável nas destilarias porque dificulta a obtenção do 

etanol puro, no caso das bebidas alcoólicas, os álcoois superiores desempenham papel 

importante no aroma (Rankine 1967; Suomalainen 1971). 

A formação de álcoois superiores nas leveduras ocorre através da escarboxilação de 

cetoácidos intermediários da biossíntese de aminoácidos seguida de redução de aldeídos pela 

desidrogenase alcoólica conforme esquematizado por (Webb e Ingraham 1963). O hidrolisado 

da hemicelulose contida no material lignocelulósico, rico em pentoses, também pode ser 

convertido a etanol empregando microrganismos capazes de realizar esta transformação, ou 

manipulados geneticamente com esta finalidade (Allinger et al. 2002). 

A técnica industrial de fermentação consiste na utilização de microorganismos, para a 

produção de diversos produtos, utilizando para tanto, as reações químicas realizadas por eles. 
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No caso específico do processo de fermentação alcoólica, o microorganismo utilizado é o 

Saccharomycescerevisiae, que consome açúcar, quebrando a molécula de sacarose, 

(utilizando a enzima invertase), em dois monossacarídeos, glicose e frutose, e depois os 

metabolizando, gerando energia e etanol, como produto principal (com a enzima zimase), 

(Aden et al. 2002). 

O microorganismo Saccharomyces cerevisiae, tanto como fermento de pão ou cerveja 

tem sido usado desde tempos antigos (época da construção da Pirâmide egípcia) para 

transformar o açúcar de cereais e frutas em etanol e dióxido de carbono, e é usado para 

transformar a glicose produzida pelos processos de hidrólise acima mencionados. Vale 

lembrar que este processo também tem algumas limitações: O álcool não pode ser produzido 

neste meio em concentração acima de 12%, pois limita o crescimento do fermento (embora 

há cepas em pesquisa que suportam quase 25%); Apenas a glicose é fermentada, ficando a 

fermentação dos outros açúcares para depois do término da glicose, quando podem ser 

digeridos (isto é um problema para a espiga de milho, por exemplo, onde 30% da massa 

hidrolisada é xylose)  (Tortora 2005). 

 
5 Bactérias utilizadas na produção de etanol 

 

A produção de etanol utiliza bactérias recombinantes: Resíduos agrícolas como o 

bagaço da cana-de-açúcar e as palhas de arroz, soja e milho, que geralmente sobram nas 

plantações e vão para o lixo, agora têm um destino mais nobre. Já é possível transformá-los 

em etanol (álcool combustível) a partir de uma nova bactéria desenvolvida pela engenharia 

genética. Usando o bagaço, matéria- prima abundante no Brasil, para a produção de 

combustível, as usinas podem aumentar a produtividade em até 15%. Pesquisadores 

conseguiram, em laboratório, o que faltava para concretizar a experiência: um microrganismo 

que pudesse agir sobre outros açúcares diferentes da sacarose (xilose, arabiose, galactose, 

lactose) os quais a levedura (usada no método tradicional) não transforma em etanol. A 

pesquisa sobre produção de etanol a partir de hidrolisado de bagaço da cana-de-açúcar 

empregado Escherichia coli recombinante, começou há 10 anos, mas só agora chega ao ponto 

crucial: vai ser testada em grande escala. A Escherichia coli depois de modificada, ou 

recombinada, demonstrou sua eficiência: com 120 gramas de glicose ou lactose por litro e 

meio de cultura, foram obtidos cerca de 56 gramas de álcool (Alterthum e Cruz 1987). 
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As bactérias geneticamente modificadas Escherichia coli, Klebsiella oxytocae 

Zymomonas mobilis são capazes de produzir etanol a partir de polissacarídeos, com 

altaprodutividade, sendo tolerantes à concentração de etanol no ambiente. Além disso, elas 

são resistentes às substâncias inibidoras presentes na biomassa, suportando acidez e alta 

temperatura. Dessa forma, produz-se etanol e celulose a custos muito baixos, o que coloca em 

evidência, um dos mais fulgarantes segmentos do agronegócio brasileiro, que é a cadeia do 

açúcar e do álcool. O projeto para desenvolver a nova bactéria tornou-se um dos trabalhos de 

pós-doutorado do professor Flávio Alterthum, realizado em 1987 e 1989, para o tão sonhado 

“casamento genético”, que aconteceria algum tempo depois, foram escolhidos dois 

microrganismos muito diferentes entre si: a bactéria Zymomonas mobilis, capaz de produzir 

álcool com muita eficiência, mas utilizando poucos tipos de açucares, e a Escherichia coli, 

que não produz o etanol, mas é capaz de utilizar diversos açúcares. A primeira é encontrada 

no mel e a segunda no intestino humano (FAPESP 1998). 

É necessário investir em técnicas biotecnológicas para aumentar a produtividade da 

cana e seu teor de sacarose, maximizar a eficiência do processo fermentativo, obtendo 

bactérias que produzam álcool a partir do bagaço e da palha de cana, bem como de qualquer 

outro material celulósico. O mundo produz anualmente 1,5 quatrilhão de toneladas de 

celulose. De cada tonelada de celulose pura é possível extrair 630 litros de etanol. 

Considerando que 1,5 bilhão de álcool equivale (em poder calórico) ao consumo mundial de 

gasolina, estimado em 1 milhão de toneladas, conclui-se que, com apenas 0,0001% da 

celulose produzida todos os anos, é possível substituir a gasolina consumida no mundo. Para 

obter um processo competitivo e sustentável, técnicas de engenharia genética estão sendo 

utilizadas (Alterthum; Cruz 1987). 

 

6 Grupo rizóbio 

 

Estes microrganismos são bactérias Gram negativas, aeróbicas não esporulantes, 

pertencentes ao filo alpha-Proteobacteria, os quais são genericamente identificados como 

rizóbio (Zakhia e Laujudie 2001). A lista de espécies de rizóbio cresce a cada dia e muitas 

espécies poderão vir a serem descritas, na medida em que aumenta o conhecimento sobre as 

leguminosas tropicais e dos respectivos rizóbios (Weir 2006). 
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Uma das técnicas mais utilizadas para estudos de diversidade de rizóbios destacam-se a 

caracterização fenotípica, baseada em características culturais ou a genotípica, baseada em 

técnicas moleculares. Na caracterização fenotípica destaca-se a avaliação da mudança de pH 

do meio de cultivo, velocidade de crescimento e cor das colônias, podendo haver interesse em 

tolerância a antibióticos, salinidade ou outras características culturais (Odee et al. 1997;  

Mohamed et al. 2000; Melloni et al. 2006). Quanto à caracterização genética, existe uma 

grande variabilidade de técnicas, sendo que a maioria envolve o uso da reação em cadeia da 

polimerase (PCR) (Odee et al. 1997; Chem et al. 2003). 
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8 Capítulo 1: Produção de sólidos solúveis pela degradação microbiana de 

orelha de macaco (Enterolobium schomburgkii BENTH.), coco (Cocos 

nucifera L.) e babaçu (Orbignya phalerata MART.) 

9 Resumo 

 

 
A busca por tecnologias que levem a produção de etanol de 2º geração vem crescendo, o uso 

de novas fontes de material lignocelulósico traz uma nova perspectiva para o setor de 

produção de etanol na área da biotecnologia para a descoberta de microrganismos capazes de 

converter esse material. Neste intuito este trabalho busca com o auxílio de ondas 

eletromagnéticas e o uso de microrganismos potencializarem a produção de sólidos solúveis 

para posterior uso na produção de etanol. Para tanto, foramaplicadas ondas eletromagnéticas 

de ultrassom e micro-ondas sobre o pó do coco, farinha de babaçu e serragem de orelha de 

macaco, por tempos de exposição diferente, depois acrescentamos a cada material vegetal 

uma mistura com as cinco para verificar a produção de sólidos solúveis. No total foram 36 

tratamentos com três repetições. As melhores respostas ocorreram com o coco, nos 

tratamentos com ondas de sonificador 4 minutos, sonificador 4 minutos e Micro-ondas 30 

segundos, Sonificador 8 minutos e Micro-ondas 30 segundos, Micro-ondas 30 segundos. 

Nesses casos, o tratamento que deu a maior contribuição efetiva para o aumento significativo 

da produção de sólidos solúveis foi o com micro-ondas por 30 segundos. Embora as bactérias 

com o auxílio das ondas sobre o material vegetal tenham produzido uma baixa quantidade de 

sólidos solúveis, ensaios futuros com alguns ajustes podem ser realizados a partir deste 

conhecimento prévio, tendo em vista a importância da descoberta de mais uma alternativa 

para a produção de etanol. 

 
Palavras chave: biocombustíveis, sólidos solúveis, microrganismos. 
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Chapter 1: Production of soluble solids by microbial degradation ear monkey (Enterolobium 

schomburgkii Benth.), Coconut (Cocos nucifera L.) and babassu (Orbignya phalerata MART.) 

                                                                                                           9. 1 Abstract 

 

 
The quest for technologies that lead to the production of ethanol from 2nd generation is 

growing, the use of new sources of lignocellulosic material brings a new perspective to the 

industry to produce ethanol and a real battle in the area of biotechnology for the discovery of 

microorganisms capable of convert this material. To this end this work provides through the 

aid of electromagnetic waves and the use of microorganisms potentiating the production of 

soluble solids for subsequent use in the production of ethanol. Therefore the work  was 

divided into two stages, the first were applied electromagnetic waves ultrasound and 

microwave on powder, coconut and babassu ear monkey, for different exposure time, then use 

a mixture with five bacteria were added to the testing to production of soluble solids. In total 

there were 36 treatments with three replications. The best outcomes occurred with coconut, in 

treatments with wavessonicator 2 minutos, sonicator 4 minutos, 4 sonicatorminutos and 

Microwave 30 seconds, sonicator 8 minutos and Microwave 30 seconds, Microwave 30 

seconds. Although bacteria with the aid of waves on the plant material have led to the 

production of a low soluble solids, future trials with some adjustments can be made from this 

prior knowledge, taking into account the importance of finding an alternative for the 

production of ethanol. 

Key words: Biofuels, soluble solids, microorganisms. 



41 
 

 

 

 

10 INTRODUÇÃO 

 

A produção de etanol lignocelulósico chamado de segunda geração, produzido a 

partir de matéria prima renovável, é uma alternativa promissora, pois pode gerar 

biocombustíveis sem ampliar a área desmatada ou reduzir a área destinada à produção de 

alimentos, uma constante preocupação quando se fala em etanol. Nesse sentido, a Amazônia 

se sobressai, pois possui um estoque elevado e inexplorado de espécies madeireiras e não 

madeireiras que poderiam ser convertidos em biocombustíveis, como o etanol, além da 

própria biomassa vegetal, que pode ser utilizada direta ou indiretamente como combustível na 

produção de energia. O babaçu é uma espécie não madeireira que ocorre em abundância em 

uma parte da região amazônica, seu fruto possui uma grande quantidade de amido que pode 

vir a ser convertida em etanol, podendo ser utilizado em áreasonde normalmente a cana não 

vai bem por motivos de aptidão agrícola e ou entraves ambientais, podendo transformar-se em 

fonte de renda para a população e matéria-prima para a produção de álcool em pequenas 

comunidades. 

Poucos ambientes na Terra fornecem grande variedade de microrganismos como o 

solo, catalisando transformações únicas e indispensáveis no ciclo global do carbono e 

nitrogênio. A microbiota existente nos solos consiste da vida mais abundante e diversificada 

da Terra. Segundo (Torvisk e Ovreas 2002), um grama de solo pode conter mais de 10.000 

genomas de microrganismos diferentes. A biomassa microbiana desempenha um papel de 

destaque para a sustentabilidade ambiental; é considerada a parte viva da matéria orgânica do 

solo, contendo, em média de 2 a 5% de carbono orgânico e de 1 a 5% do nitrogênio total do 

solo, incluindo bactérias, fungos, protozoários, algas e microfauna (Smith e Paul 1990). A 

composição da comunidade microbiana afeta a produção de enzimas, pelas quais conseguem 

se alimentar e reciclar nutrientes nos ambientes em que vivem. Dessa forma, mudanças na 

composição microbiana podem influenciar na produção enzimática, uma vez que diferentes 

grupos microbianos necessitam de distintas e baixas concentrações de nutrientes para formar a 

biomassa, ou ter enzimas que diferem na afinidade por nutrientes (Allison et al. 2007). A 

matéria orgânica de origem vegetal é rica em celulose, hemicelulose e lignina, e nos solos há 

microrganismos capazes de “quebrar” esses componentes, convertendo-os em  compostos 

mais simples. O uso de microrganismos para a produção de etanol combustível é conhecido 

há centenas de anos e no momento atual, podem ser selecionados para aumentar a eficiência 

da produção de biocombustível, utilizando os resíduos vegetais (Maiet 2004). A Amazônia é 

pródiga da presença desses microrganismos, que convertem a liteira das florestas em húmus, 

liberando os nutrientes necessários para a reciclagem e manutenção da vegetação exuberante. 
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11 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

11. 1 Microrganismos 

 

 
Os microrganismos utilizados foram previamente identificados como bactérias 6III, 

3AIII, 4III, 10AB e 7AI. Estes foram selecionados por apresentarem maior produção de 

sólidos solúveis em trabalhos anteriores realizados no laboratório de Genômica de 

Microrganismo do Solo usando o Assacu (HuraCrepitans) como fonte de carbono (Braga 

2009). 

 

11. 2 Coleta e preparo do material vegetal 

 

Foram usadas como fonte de carbono, as serragens da orelha de macaco(Enterolobium 

schomburgkii BENTH.), coletado na serraria do INPA/Sede no Aleixo, aserragem do 

mesocarpo do coco (Cocos nucifera L.) que foi adquirido no Ramal do Brasileirinho na 

cidade de Manaus, e obabaçu (Orbignya phalerata MART.) coletado na Fazenda Jiquitaia no 

Município de Rio Preto da Eva, deste foi utilizada o mesocarpo do fruto (parte fibrosa). Todo 

o material vegetal foi secado na estufa e processado no triturador do Laboratório Temático de 

Solos e Plantas do INPA. 

 

11. 3 Pré tratamento do material vegetal 

 

Consistiu na avaliação do efeito de ondas eletromagnéticas (ultrassom e forno de 

micro-ondas) sobre a serragem de orelha de macaco, fibras de coco e de farinha de babaçu, 

para facilitar a decomposição posterior pelo mix de microrganismos. Cada material vegetal 

(tratamento) foi testado em triplicata, sendo que cada um teve seis sub tratamentos (tempos de 

exposição às ondas), contando com a testemunha que foi apenas autoclavada por 30 minutos. 

Este procedimento tem como finalidade, quantificar o tempo em que o material apresentará 

maior desagregação da estrutura lignocelulósica quando submetido a ondas eletromagnéticas. 

 

11. 4 Métodos de avaliação das atividades microbianas 

 

 
Na segunda etapa do trabalho foram utilizados 5mL da mistura dos microrganismos 

(107 UFC/mL), acrescentando-se como fonte de carbono, 0,5g de serragem de orelha-de- 

macaco, serragem de 0,5g de coco e 0,5g de farinha de babaçu após os pré-tratamentos 
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relatados anteriormente e 50mL de uma solução com nutrientes ver Tabela 1, visando acelerar 

o processo de decomposição desse material vegetal e maior produção de sólidos solúveis, 

acondicionados em vidros de 125mL. Para cada material vegetal foram feitas triplicatas. Uma 

quarta repetição dos tratamentos foi utilizada como testemunha, sem a adição dos 

microrganismos. Essa solução foi adicionada aos vidros sempre que necessário, durante o 

período de execução do experimento. O monitoramento da produção de sólidos solúveis 

ocorreu de três em três dias usando um refratômetro por um período de 18 dias. 

 
Tabela 1. Solução de Nutrientes modificada de Atlas (1995). 

 

Fosfato de Potássio - K2HPO4 .................... 1,0 g 

Fosfato de Potássio - KH2PO4 .................... 1,0 g 

Sulfato de Amônia (NH4)2SO4.................... 3,3 g 

Sulfato de Magnésio - MgSO4...................... 0,2 g 

Cloreto de Ferro – FeCl3.......................................... 0,05 g 

Cloreto de Cálcio – CaCL3........................... 0,01 g 

Sulfato de Zinco – ZnSO4............................ 0,01 g 

Sulfato de Cobre – CuSO4 ........................... 0,01 g 

Água (H2O) ................................................. 1000 mL 

 

 
Para cada espécie vegetal foi realizado um experimento, em delineamento inteiramente 

casualizado com fatorial 3x 2x 6, o que corresponde a três materiais vegetais diferentes, dois 

tipos de inoculação (com e sem microrganismos), e seis tempos de exposição diferentes 

(contando com a testemunha), totalizando 36 tratamentos com 108 unidades amostrais. Os 

dados obtidos foram analisados com o auxílio do Programa Assistat versão 7.6 beta, sendo 

submetidos à análise de variância pelo teste F, e as médias comparadas pelo teste de Tukey, 

ao nível de 5% de probabilidade quando for necessário. 
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12 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

12. 1 Mesocarpo do coco (Cocos nucifera L.) 

 

Os resultados do experimento que usou o mesocarpo do coco como fonte de carbono Tabela 2 

mostra que a degradação do material vegetal foi aumentando de forma crescente com o passar do tempo 

(dias), resultando em um aumento da produção de sólidos solúveis que se estabilizou aos 15 dias de 

incubação. 

Os tratamentos que resultaram em maiores produções de sólidos solúveis foram os que passaram 

pelo forno de micro-ondas e sonificador, atingindo valores máximos de 2,0 °Brix a partir do 12º dia de 

incubação. Esses valores são baixos, provavelmente devido ao fato dos microrganismos  que não 

estavam convertendo o mesocarpo em produtos solúveis ou então, que estava consumindo parte dos 

subprodutos resultantes da degradação da casca do coco. Braga (2009) observou diferenças na produção 

de sólidos solúveis usando assacu (Hura crepitans) como fonte de carbono, tendo obtido resultados que 

ultrapassaram 5,0° Brix no 10º dia de incubação com bactérias e 10° Brix com fungos. Essa diferença 

de resultados pode ser proveniente da fonte de carbono (coco e assacu), bem como dos microrganismos 

usados em ambas às pesquisas. 

 
Tabela 2. Produção de sólidos solúveis pelas bactérias, usando serragem de coco como fonte 

de carbono. 

 

Tratamentos 

Dias de Incubação  

Médias 3º 6º 9º 12º 15º 18º 

ºBrix 

Testemunha 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0cA 

Sonificador 2 minutos 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3cA 

Sonificador 4 minutos 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,1bA 

Sonificador 4 min. + Micro-ondas 
30 seg. 

 
0,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
1,0 

 
2,0 

 
2,0 

 
1,1bA 

Sonificador 8 min. + Micro-ondas 
30 seg. 

 

0,0 
 

1,0 
 

1,0 
 

2,0 
 

2,0 
 

2,0 
 

1,3aA 

Micro-ondas 30 seg. 0,0 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 1,4aA 

 

Médias dias 
 

0,0d 
0,8d 1,0c 1,3b 1,7a 1,7a  
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A produção de sólidos solúveis, Tabela 2, nos diferentes tempos de exposição às ondas 

eletromagnéticas nos aparelhos de sonificador e forno micro-ondas mostrou diferença 

significativa entre si. O tratamento com sonificador por 2 minutos mostrou acúmulo de 

sólidos solúveis somente a partir do 15º dia, o tratamento com sonificador por 4 minutos e 

com sonificador 4 minutos+micro-ondas não tiveram diferença entre si. Nota-se que o maior 

tempo de exposição do material as ondas favoreceu a produção de sólidos solúveis. Os 

melhores resultados foram obtidos quando se usou o forno de micro-ondas por 30 segundos. 

Diversos estudos corroboram que há influência utltrassônica em tratamentos 

testestados sob material lignocelulósico e produção de sólidos solúveis. O tratamento 

ultrassônico afeta menos o volume específico aparente para uma mesma melhoria na 

propriedade (Laine et al. 1977; Laine; Goring 1977; Won; Lee 1996). Tal fato sugere que o 

ultrassom atua, principalmente, ativando a superfície das fibras, através do desfibrilamento 

externo. 

Segundo Lorimer (1990) o aumento da intensidade ultrassônica aumenta o grau de 

despolimerização. Isso explica o fato de os melhores resultados terem sido nos tratamentos 

que sofreram uma intensidade maior de ondas ultrassônicas, mostrando que houve uma 

quebra do material lignocelulósico. 

 

12. 2 Mesocarpo do babaçu (Orbignya phalerata MART.) 

 

 
Os resultados do experimento que usou o mesocarpo do babaçu como fonte de  

carbono, Tabela 3, mostram que não houve presença de sólidos solúveis no 3º dia em nenhum 

dos tratamentos. Este fato também foi observado com a fonte de carbono coco, Braga (2009) 

sugere que nessas condições a microbiota não estava convertendo a serragem em produtos 

solúveis ou então, que estava consumindo esses elementos solúveis na mesma taxa que a 

produzia. Ainda conforme a  autora, destaca-se que a ação microbiana do solo ou mesmo em 

materiais que são fonte de carbono depende, entre outros fatores, da temperatura, do 

arejamento e das condições de umidade do meio ambiente, além das reações e do teor dos 

elementos nutritivos e da competição e antagonismo que se estabelecem entre os próprios 

grupos de microrganismos.  

 Apenas a partir do 6º dia houve a conversão do material vegetal em sólidos solúveis, 

mas os resultados foram inferiores para todos os tratamentos. No 9º dia de contagem a 

produção teve um pequeno aumento que assim como ocorreu com o mesocarpo do coco 

também foi aumentando de forma crescente com o passar do tempo, porém não chegou a 

alcançar valores altos de grau ºBrix. 
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Outro fato em comum com o material vegetal anteriormente comentado é que com o 

mesocarpo do babaçu os tratamentos que resultaram em maiores produções de sólidos 

solúveis foram os que passaram pelo forno de micro-ondas e sonificador, a partir do 12º dia  

de incubação com grau ºBrix de 2,0 e 1,5, respectivamente, evidenciando que houve 

degradação do material vegetal e produção de sólidos solúveis pelos microrganismos. 

Segundo Silva (2002)  a farinha de babaçu possui uma composição de 60-70 (g/100g) 

de amido por este motivo era previsto que a combinação da ação das ondas eletromagnéticas 

aplicadas sobre este material, desestabilizando a estrutura das fibras do mesocarpo juntamente 

com a ação do mix de bactérias e a solução nutritiva e desta forma acelerasse e aumentasse o 

grau ºBrix do material. Em decorrência disso, semelhante ao que foi citado, o presente estudo 

mostra que  houve a absorção das ondas pelo material vegetal, pois isto pode ser comprovado 

pelo aquecimento do material vegetal que quando submetido a tal tratamento tornou-se 

aquecido, indicando que houve absorção das ondas. 

Laine e Goring (1977) demonstram a possibilidade de utilização de ondas 

ultrassônicas como agentes de auxílio na impregnação e penetração dos licores no cavaco e no 

processo de polpação de madeiras. Ainda segundo esses autores, há um aumento na 

impregnação e difusão dos agentes químicos devido à ação das ondas e uma lixiviação da 

lignina mais intensa devido a um aumento no diâmetro das pontuações da fibra em que tais 

resultados reforçam os resultados alcançados neste estudo. 

 

Tabela 3. Produção de sólidos solúveis pelas bactérias usando farinha de babaçu como fonte 

de carbono. 

 

Tratamentos 

Dias de Incubação Médias 

3º 6º 9º 12º 15º 18º  

ºBrix  

Testemunha 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3cA 

Sonificador 2 minutos 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,7bA 

Sonificador 4 minutos 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8bA 

Sonificador 4 min + Micro-ondas 
30 seg 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8bA 

Sonificador 8 min + Micro-ondas 
30 seg. 

0,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,0aA 

Micro-ondas 30 seg. 0,0 0,0 1,0 1,5 1,5 1,5 0,9aA 

Médias 0,0c 0,6c 1,0b 1,2a 1,2a 1,2a  
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12. 3 Serragem de orelha de macaco (Enterolobium schomburgkii BENTH.) 

 

 
Na serragem de orelha de macaco, Tabela 4, observou-se um pequeno acúmulo do 

material vegetal em sólidos solúveis a partir do 6º dia de contagem, no entanto com o passar 

do tempo não houve uma mudança no aumento dessa concentração, ao contrário do que 

ocorreu com as outras fontes de carbono, mostrando que estatisticamente não houve diferença 

significativa em relação à produção ocorrida do 6º dia ao 18º dia, pois os valores do grau 

ºBrix mantiveram-se constantes. Foi observada uma diferença apenas em relação à 

testemunha. 

 
Tabela 4. Produção de sólidos solúveis pelas bactérias usando serragem de orelha de macaco 

como fonte de carbono. 

 

Tratamentos 

Dias de Incubação  

Médias 3º 6º 9º 12º 15º 18º 

Grau ºBrix 

Testemunha 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,3bB 

Sonificador 2 minutos 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8aA 

Sonificador 4 minutos 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8aA 

Sonificador 4 min + Micro-ondas 30 seg 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8aA 

Sonificador 8 min + Micro-ondas 30 seg. 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8aA 

Micro-ondas 30 seg. 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,8aA 

Médias 0,0b 0,8a 0,8ª 0,8a 0,8a 0,8a  

 
A Tabela 4 mostra que o acúmulo de sólidos solúveis com exceção da testemunha foi 

igual em todos os tempos de exposição das ondas. Não houve diferença na produção de 

sólidos solúveis em relação aos tratamentos com ondas. Sugere-se que essa diferença de 

comportamento do mix de bactérias tenha ocorrido devido à composição química dos 

diferentes materiais vegetais usados neste trabalho serem distintos quanto à porcentagem de 

hemicelulose, celulose e lignina na sua estrutura, e/ou então que à medida que as bactérias vão 

transformando os polissacarídeos, eles estejam consumindo esse material, mascarando desta 

forma o resultado, pois o material lignocelulósico teve sua estrutura alterada facilitando a  

ação dos microrganismos sobre o material vegetal. 
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No trabalho de Braga (2009) os acúmulos de sólidos solúveis ocorreram a partir do 9º 

dia de incubação, mantendo-se relativamente constantes até o final do experimento. Todos os 

tratamentos em que foram usadas bactérias proporcionaram acúmulos de sólidos solúveis de 

forma significativa usando serragem de assacu como fonte de carbono. Ao serem comparados 

os resultados com o tratamento controle, os resultados foram considerados relevantes, sendo 

portando, os sólidos solúveis consumidos pelas bactérias. Embora o valor de sólidos sóluveis 

tenham sido baixos neste trabalho, os resultados obtidos concordam com os de Braga (2009) e 

reforçam que a partir de um dado período os acúmulos mantem-se constante até o término do 

experimento.  

Laine (1977) mostra a possibilidade da utilização das ondas ultrassônicas no 

branqueamento da celulose. O tratamento ultrassônico usado durante o branqueamento com 

4% de cloro ativo a um pH 2,2 e 2,4 provocou um aumento no consumo do reagente, embora 

um maior teor de lignina tenha sido extraído, além da ocorrência de um aumento de alvura de 

2% após a cloração. 
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13 CONCLUSÕES 

 

O Material vegetal que apresentou melhor desempenho para futuros testes de 

fermentação, e que pode ser utilizado futuramente para a produção de etanol foi coco. 

O mix das bactérias 6III, 3AIII, 4III, 10AB e 7AI disponíveis na coleção do 

laboratório de Genômica de microrganismos do INPA mostraram-se eficientes quanto à 

produção de sólidos solúveis para o coco, babaçu e orelha de macaco. 

Os melhores tratamentos para todos os materiais vegetais foram os sonificador 4 

minutos e micro-ondas 30 segundos, sonificador 8 minutos e micro-ondas 30 segundos e 

micro-ondas 30 segundos (exceto para o babaçu), o aumento da produção de sólidos solúveis 

ocorreu no 12º dia, 15º dia e 18º dia respectivamente. 
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15 Capítulo 2:  Seleção de Rizóbios isolados de  solos da Amazônia 

produtores de amilase 

 

15. 1 Resumo 

 

 
As amilases vêm sendo muito utilizadas na biotecnologia para aprimorar a produção de 

etanol, as produzida por plantas como o milho e a beterraba, por exemplo, oferecem novas 

oportunidades para pequenos agricultores em vários países e abre possibilidades para novas 

pesquisas com outras fontes de carbono e rizóbios. Esse trabalho apresenta um processo de 

seleção de rizóbios produtores de amilases. De um total de 100 isolados de rizóbios 44 foram 

selecionados para o teste de produção de sólidos solúveis e crescimento em placa de petri. 

Desses 17 rizóbios apresentaram notas de crescimento entre 3,5- 4,0, indicando bom 

crescimento em placa. Os índices enzimáticos foram avaliados pela relação entre o diâmetro 

do halo ao redor da colônia e o diâmetro da colônia, após este teste apenas cinco rizóbios 

apresentaram formação de halo e destes apenas um isolado apresentou IS > 2 podendo ser 

indicado como o que teve melhor atividade amilolítica. Os cinco rizóbios que apresentaram 

atividade amilolítica foram submetidos a testes para fins de determinação do pH ótimo, os 

melhores pH ficaram entre 4,5 e 7,5. 

 
Palavras-chave: Amilase, rizóbios, planta, Amazônia. 
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Chapter 2: Selection of rhizobia producing amylase isolated from Amazonian soils 

15. 2 Abstract 

 

 

Amylases have been widely used in biotechnology to enhance ethanol production, mainly 

produced by plants like corn and beets, for example, offer new opportunities for small farmers 

in several countries and opens new possibilities for research on other carbon sources and 

rhizobia. This paper presents a selection process of rhizobia producing amylases. From a total 

of 100 strains of rhizobia 44 were selected for the trial production of soluble solids and 

growth on petri dishes. These 17 notes rhizobia showed growth between 3,5 to 4,0, indicating 

good growth plate. The enzymatic indices were evaluated by the ratio between the diameter of 

the halo around the colony and the diameter of the colony, after this test only 5 rhizobia 

showed halo formation and of these only 1 isolate showed IS > 2 can be given as to what had 

better amylolytic activity The 5 rhizobia showed that amylase activity were tested for 

purposes of determining the optimal pH, the best pH remained between 4,5 and 7,5. 

 

 

Key words: amylase, Rhizobium, plant, Amazon. 
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16 INTRODUÇÃO 

 
 

Desde a antiguidade o homem vem utilizando enzimas para acelerar algumas reações, 

isso pode ser comprovado com a produção de vinho, pão e queijo nos tempos bíblicos. Spier 

et al. (2004) também  relatam vários exemplos da utilização das enzimas amilolíticas com o 

objetivo de modificar matérias-primas amiláceas e/ou obter produtos específicos, destacando- 

se os usos na indústria de alimentos (modificação de farinhas utilizadas em panificação, na 

modificação enzimática de materiais amiláceos para a obtenção de açúcares, na fabricação de 

bebidas fermentadas), na etapa de degomagem na indústria têxtil, na indústria de papel, na 

indústria química e farmacêutica além de seu emprego na indústria de ração animal. Após a 

descoberta de que certos microrganismos produzem enzimas, foram desenvolvidos processos 

para a produção de enzimas microbianas em escala industrial. 

As α-amilases estão entre as primeiras enzimas conhecidas. As amilases promovem a 

hidrólise do amido a açúcares redutores, sendo detectadas há mais de um século em grande 

variedade de materiais biológicos. Essas enzimas são designadas amilolíticas porque 

promovem a degradação do amido, foram descritas em 1811 nos extratos de trigo; em 1831 na 

saliva; em 1833 no malte; em 1846 no sangue; e em 1881 produzidas pelo fungo Aspergillus 

oryzae (Harger 1982). 

Um dos fatores que influenciam na produção de amilases é a composição do meio, as 

fontes de carbono, nitrogênio e minerais são constituintes essenciais ao crescimento e síntese 

de enzimas pelos microrganismos. Algumas alterações nas concentrações desses variáveis 

nutricionais afetam em grande extensão a produção de amilases (Saxena et al. 2007). 

A utilização de uma fonte de biomassa renovável pode vim a gerar mais uma 

alternativa de renda para os agricultores nas diversas regiões brasileiras por onde passam os 

babaçuais, pois o babaçu possui um mesocarpo rico em amido, que é considerado uma das 

fontes mais abundantes de carboidratos da natureza, com a vantagem é que o babaçu ocorre 

em abundância em áreas aonde normalmente a cana não vai bem. 

O objetivo deste trabalho é encontrar enzimas amilolíticas provenientes de rizóbios 

isolados da região amazônica, que se destacaram quanto ao seu crescimento e produção 

enzimática para que possa quebrar o amido disponível na fonte de carbono (farinha de 

babaçu) com eficiência, podendo ser indicados para futuros trabalhos que busquem a 

produção de etanol propriamente dito, gerando assim mais uma opção de energia renovável 
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para a população, podendo ser empregada em pequenas comunidades, dessa forma o resíduo 

do babaçu seria utilizado para um fim nobre sem danos ao meio ambiente. 

 

 

17 MATERIAL E MÉTODOS 

 

17. 1 Coleta e preparo do material vegetal 

 

 
O (babaçu) Orbignya phalerataMART, foi coletado na Fazenda Jiquitaia no 

Município de Rio Preto da Eva em Manaus. O mesocarpo do babaçu foi processado no 

triturador do Laboratório Temático de Solos e Plantas do INPA para ficar sob forma de 

farinha, Figura 3. 

 

 
 

            Figura 3. Farinha de babaçu. 

 
 

17. 2 Rizóbios 

 

Os nódulos utilizados foram provenientes da coleção do Laboratório de Genômica de 

Microrganismos do INPA, coleta e fonte ver Tabela 5. 
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Tabela 5. Local e fonte de coleta dos 50 isolados de rizóbios. 

Rizóbios Local Planta 

INPA-R546, INPA-R553, INPA-R5464, INPA-R5464 Ramal do 
Caldeirão Km 3 

 
Puerária 

INPA-R562,   INPA-R564/M,   INPA-R565, INPA-R568, 
INPA-R571, INPA-R572, INPA-R573, INPA-R574, 

 
Ramal do 

 
Puerária 

INPA-R577, INPA-R5628 Caldeirão Km 3  

 
INPA-R591, INPA-R603, INPA-R606 INPA-R607, INPA-
R611, INPA-R612, INPA-R613, INPA-R614, INPA-R615, 
INPA-R616, INPA-R618, INPA-R619 

 

Estrada de terra para 

Jandira; Beira do 

Rio Solimões 

 

Ingá 

INPA-R626, INPA-R629, 

INPA-R632, INPA-R633, 

INPA-R636 

INPA-R630, 

INPA-R634, 

INPA-R631, 

INPA-R635, 

Jandira, 

propriedade 

João 

 

São 

Feijão Caupi 

INPA-R655, INPA-R656, 

INPA-R659, INPA-R660, 
INPA-R663, INPA-R664 

INPA-R657, 

INPA-R661, 

INPA-R658, 

INPA-R662, 

Ramal 

Caldeirão 

do  

Puerária 

INPA-R665, INPA-R666 INPA, campus 
V8. 

Arabá 

INPA-R667, INPA-R668, INPA-R669, INPA-R670 Viveiro de Urucu Cedrorana 

 

17. 3 Produção de sólidos solúveis 

 

Para a avaliação da produção de sólidos solúveis foram utilizados 5mL de  cada 

isolado (107 UFC/mL), acrescentando-se como fonte de carbono, 0,5g de farinha de babaçu, 

acondicionados em vidros de 125mL visando acelerar o processo de decomposição desse 

material vegetal e maior produção de sólidos solúveis. Para cada material vegetal foram feitas 

triplicatas. Uma quarta repetição dos tratamentos foi utilizado como testemunha, sem a adição 

dos microrganismos. Numa solução nutritiva composta de: 1,0g de KH2PO4, 1,0g de K2HPO4, 

1,65g de (NH4)2SO4, 0,2g de MgSO4, 0,05g de FeCl3, 0,02g de CaCl2, 0,5g da serragem teste 

e 1000 mL de água destilada modificado do Atlas (1995). Essa solução será adicionada aos 

vidros sempre que necessário, durante o período de execução do experimento. O 

monitoramento da produção de sólidos solúveis ocorreu de três em três dias usando um 

refratômetro por um período de dois meses. 

O experimento será realizado usando delineamento inteiramente casualizado com 

fatorial 44x2x5, o que corresponde ao material vegetal, dois tipos de inoculação (com e sem 

microrganismos), cinco períodos diferentes, um tratamento foi usado como controle. Os dados 

obtidos serão analisados com o auxílio do Programa Assistat 7.6 Beta, sendo submetidos à 

análise de variância pelo teste F, e as médias comparadas pelo teste de Tukey, ao nível de 5% 

de probabilidade quando foi necessário. 



56 
 

 
 

17. 4 Avaliação do crescimento dos isolados 

 
 

Para a avaliação do crescimento usamos o meio YMA (yeast  manitol 

agar)modificado, onde o manitol foi substituído na mesma concentração por farinha de babaçu, o 

método de riscagem utilizado foi o de (Oliveira e Magalhães 1999). 

As avaliações foram feitas com 44 isolados no laboratório de Genômica de 

Microrganismos a uma temperatura de 28 oC durante um período de 15 dias, as contagens eram 

realizadas de três em três dias. 

De acordo com o crescimento celular nas respectivas zonas (Figura 4), foram dados 

valores de crescimento para cada estirpe variando de um (sem visível após riscagem) a quatro 

(máximo crescimento), podendo ter valores intermediários entre esses extremos. Este método 

permite ainda selecionar estirpes a partir da escala determinada na Figura 5 e classificá-las de 

acordo com o grau de tolerância, Tabela 6. 

 

Zona 1. Uma linha, riscando-se 

várias vezes em ambas direções 

conforme indica a seta. 

Zona 2. Quatros linhas riscadas em 

apenas uma direção, indicado pela 

seta. 

Zona 3 e 4. Da mesma forma que a 

zona 2. 

 

Figura 4. Ilustração do método de riscagem (apenas uma repetição). 

Fonte: Oliveira e Magalhães  (1999). 
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Figura 5. Valores de Crescimento. 

                                                        Fonte: Oliveira e Magalhães (1999). 

 
 

Tabela 6. Escala de valores para a avaliação do crescimento de rizóbios no meio YMA 

modificado. 

Crescimento Pontuação 

Pouco 1,00 - 2,00 

Moderado 2,05 - 3,00 

Elevado 3,05 - 4,00 

 
 

17. 5 Teste da atividade amilolítica dos rizóbios em meio sólido 

 
Para este teste foram utilizados apenas os isolados que apresentaram notas de 

crescimento entre 3,5- 4,00, comprovando um crescimento elevado, os isolados foram avaliados 

quanto à capacidade das estirpes em solubilizarem amido. Para testar a habilidade dos rizóbios em 

produzir amilase em meio sólido, colônias puras de 13 isolados foram repicadas para o centro de 

placas de Petri contendo meio YMA (yeast manitol agar) modificado, no qual o manitol foi 

substituído na mesma concentração por farinha de babaçu, que foi a fonte de carbono. Após quatro 

dias de incubação das bactérias nesse meio, adicionou-se, em cada placa, iodo e uma zona 

amarelada ao redor da colônia, em contraste com o meio azulado de acordo com a Figura 6, 

indicou atividade amilolítica. A atividade amilolítica dos isolados foi estimada mediante um  

índice enzimático (IE) que expressa à relação do diâmetro médio do halo de hidrólise e o diâmetro 

médio da colônia, através da fórmula: IS =  Halo (mm)/  Colônia (mm) Berraqueroet al. (1976). 

Baseado nos índices de solubilização as bactérias serão classificadas como estirpes com baixa (IS 

< 2), média (2  IS < 4) e alta solubilização (IS > 4), segundo (Hankin e Anagnostakis, 1975). O 

delineamento experimental consistiu de 13 tratamentos e três repetições.

http://www.scielo.br/img/revistas/cta/v27n1/10f1.jpg
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Figura 6. Rizóbios com halo. 

 

 

 
17. 6 Preparação do sobrenadante enzimático dos isolados selecionados 

 

 

Em frascos de Erlenmeyer contendo 30mL do meio supracitado (esterilizado a 121 °C 

por 20 minutos), inoculou-se 1mL de suspensão bacteriana (INPA-R591, INPA-R5627, INPA- 

R667, INPA-R657 e INPA-R664) a uma concentração de 1,0x107 UFC. Após a inoculação, os 

frascos foram incubados em um agitador rotatório (100 rpm) a 28 °C para crescimento por dois 

dias. Ao final dessa etapa, foram colhidos 12mL do meio e colocados em tubos e postos para a 

centrifugação a 10000 rpm por 10 minutos, a 28 °C. O sobrenadante obtido foi usado para avaliar 

a atividade enzimática, curva padrão e pH. 

 

17. 7 Reta Padrão do Amido 

 

A equação da reta padrão foi aplicada para determinar a atividade da amilase nas 

diferentes concentrações de pH. Foram usados os sobrenadantes dos isolados INPA-R591, INPA- 

R5627, INPA-R667, INPA-R657 e INPA-R664 que apresentaram a formação de halo no teste de 

decomposição do amido. A atividade amilolítica foi determinada, utilizando solução de amido 

0,5% como substrato, baseia-se na variação da intensidade da cor do complexo iodo amido 

residual Fuwa (1954). 

Dosagem de Amido: 100uL da enzima, 20uL de ácido acético 1,0M, 20uL de solução 

iodo-Fuwa em 20uL de tampão acetato de sódio 0,5M pH 6,0. O branco foi preparado com 20uL 

de ácido acético, 20uL de solução iodo-Fuwa em 20uL de tampão acetato de sódio 0,5M pH 6,0. 

A absorbância foi determinada a 660nm, em espectrofotômetro. Foram cinco tratamentos com três 

repetições e uma testemunha para cada. 
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17. 8 Determinação do pH ótimo 

 
Para este teste foi usado uma solução tampão de acetato de sódio pH 6,5 a 50Mm. Os 

testes ocorreram nas faixas de pH 4,5, 6,5 e 7,5 na temperatura de 90ºC, foram utilizados dois 

zeros (indica a concentração inicial de amido na reação) por isolado; um branco para zerar o 

especfotômetro, para cada tratamento foram usadas um tratamento controle (Figura 7), os 

eppendorfs foram colocados no termomix por 10 minutos de acordo com a Tabela 7. Neste teste 

foram usadas três repetições por isolado. 

 

 

Figura 7- Esquema do ensaio enzimático. B= branco, Z= zero, C= 

controle e T= teste. 

 

Tabela 7- Ensaio enzimático- pH. 
 Branco Zero Controle Teste 

Solução de 
amido 1% 

 10µL  10 µL 

Tampão 20 µL 10 µL 14 µL 4 µL 

Enzima    6 µL 

Incubação por 10 minutos na temperatura 90ºC 

Ácido acético 20 µL 20 µL 20 µL 20 µL 

Enzima   6 µL  

Fuwa 20 µL 20 µL 20 µL 20 µL 

H2O 940 µL 940 µL 940 µL 940 µL 
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18 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A seguir são apresentados os resultados obtidos para avaliação dos rizóbios que 

poderão ser usados para a produção de etanol de acordo com seu grau ºBrix, decomposição do 

amido e pH adequado. 

 

18. 1 Sólidos solúveis 

 

 
Ao serem analisadas as amostras durante o período de incubação em temperatura 

ambiente, foi possível observar que houve diferença significativa entre os tratamentos, sendo 

que no 3º dia a produção de sólidos solúveis ocorreu de forma discreta, porém com o passar 

dos dias a produção foi acontecendo nos demais tratamentos. O destaque foi no tratamento 

INPA-R573/M que no 3º dia apresentou produção de sólidos solúveis de 0,6 ºBrix e a partir 

do 6º dia aumento esse número para 1,3 ºBrix, mantendo-se constante nos dias posteriores. 

Até o 12° dia todos os tratamentos alcaçaram média igual a 1,0 ºBrix ocorrendo diferença 

estatística apenas do tratamento controle. No 15° dia foi possivel observar o mesmo 

compertamento dos tratamentos em relação ao periodo anterior e ocorrendo menor média para 

a testemunha, sendo que esta não apresentou produção de sólidos solúveis totais. 

A avaliação do °Brix ao final do experimento trouxe informações importantes sobre a 

ação do rizóbios na farinha de babaçu bem como do seu possível potencial para produção de 

etanol segunda geração. O aumento do teor de sólidos solúveis com o passar do tempo era um 

resultado já esperado, embora a partir de um dado período este tenha permanecido constante. 

Braga (2009) avaliou a produção de sólidos sóluveis pelas microbiotas do solos 

usando solução nutritiva e material moído como fonte de carbono. O trabalho mostrou que 

quando foi adicionado o assacu como fonte de caborno os teores de sólidos solúveis tiveram 

valores máximos de 4,3 graus Brix e para o bagaço de cana a média máxima foi de 5 graus 

Brix aos 75 dias. A produção de sólidos solúveis neste trabalho foram bem abaixo em 

comparação ao trabalho de Braga (2009), no entanto vale considerar que diferentes matérias-

primas requerem diferentes processos de produção e apresentam eficiências distintas. 

Conforme descrito por Moraes (2006), a leitura em percentagem de ºBrix deve ser 

semelhante com a concentração real de açúcar existente nas soluções analisadas, o índice de 

refração é uma propriedade física importante de sólidos, líquidos e gases. A medida de índice 

de refração pode ser usada para determinar a concentração de uma solução, pois o índice de 

refração dela varia com a concentração. Desse modo, o teor médio de SST para os isolados de 

rizóbios presentes neste estudo se sobressaíram em relação à testemunha, Tabela 8. 
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Tabela 8. Produção de sólidos solúveis por rizóbios usando farinha de babaçu como fonte de 

carbono. 

 

Rizóbios 

Dias de incubação 

3° 6° 9° 12° 15° 

ºBrix 

INPA-R552 0,0 bB 0,0 dB 1,0 aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R548 0,0 bB 1,0 abA 1,0 aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R5460 0,0 bB 0,0 dB 0,0 bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R5464 0,0 bB 0,0 dB 0,0 bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R564M 0,0 bB 0,0 dB 0,0 bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R566 0,0 bB 0,0 dB 0,0 bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R568 0,0 bB 0,0 dB 0,0 bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R569 0,0 bB 0,0 dB 0,0 bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R573 0,0 bB 0,0 dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R574 0,0 bB 0,0 dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R577 0,0 bB 0,0 dB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R591 0,0 bB 0,0dB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R618 0,0 bB 0,0 dB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R634 0,0 bB 1,0 abA 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R656 0,0 bB 0,0 dB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R657 0,0 bB 0,0 dB 0,3bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R647 0,0bB 0,0 dB 0,3bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R664 0,0bB 0,0 dB 0,3bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R666 0,3 abB 1,0 abA 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R667 0,3abB 1,0abA 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R553 0,3abB 0,7bcAB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R5464 0,3abB 1,0abA 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R546/M 0,3abB 1,0abA 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R573/M 0,6aB 1,3aA 1,3aA 1,3aA 1,3aA 

INPA-R565 0,0bB 1,0abA 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R564/M 0,0bB 0,3cdB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R571 0,0bB 0,3cdB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 
INPA-R562/M 0,0bB 0,0dB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R603 0,0bB 0,0dB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 

INPA-R606 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R607 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R611 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R629 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R631 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 
INPA-R634 0,0bB 0,0dB 1,0aA 1,0aA 1,0aA 
INPA-R626 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R647 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

L5N17 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R663 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R661 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R640 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

INPA-R6675 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

L8N5/M 0,0bB 0,0dB 0,0bB 1,0aA 1,0aA 

Controle 0,0bA 0,0dA 0,0bA 0,0bA 0,0bA 
*
Médias seguidas de mesma letra, minúsculas (rizóbios) nas colunas e maiúsculas (dias) nas 

linhas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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18. 2 Crescimento dos rizóbios em meio contendo farinha de babaçu e manitol como 

fontes de carbono 

 
 

A Tabela 9 mostra que dos isolados analisados a grande maioria apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos. Apenas os isolados INPA-R591 e INPA-R667 não apresentaram 

diferença entre si, atingindo a nota máxima de 4,0 ambos em meio YMA. O isolado INPA- R6675 

ao contrário dos demais teve maior nota no meio YMA. As melhores notas foram no meio 

modificado com a farinha de babaçu YMB,  os isolados INPA-R5464 INPA-R564M, INPA-R577, 

INPA-R591, INPA-R618, INPA-R657, INPA-R664, INPA-R666, INPA-R667, INPA-R564/M 

INPA-R629 também obtiveram nota máxima equivalente a  4,0 não diferendo estatisticamente entre 

si.  

O meio modificado com a farinha de babaçu mostrou melhores resultados em todos os seu 

tratamentos em comparação com o meio YMA que foi usado como testemunha, apenas o rizóbio  

INPA-R6675 apresentou nota inferior. Costa et al. (2016) em estudo com rizobactérias em meio de 

cultura usando o mesocarpo do babaçu como fonte de carbono para fins tecnológicos obteve 

resultados em que 23 das 40 rizobactérias avaliadas atingiram notas acima de 3,0 indicando que 

usam eficientemente a farinha do babaçu para seus crescimentos. De modo semelhantes, os dados 

concordam com os obtidos neste trabalho em que o crescimento de isolados de rizóbios foi mais 

predominante no meio onde havia farinha de babaçu como fonte de carbono. Também como base 

nos resultados do trabalhos infere-se que as  amostras de rizóbios possuem alta capacidade de 

degradar a farinha do babaçu para seus crescimentos e com notas obtidas até 4,0 nesse meio  é 

provável serem as melhores para futuros testes visando a obtenção de produtos biotecnológicos de 

valores econômicos, usando a farinha do babaçu como fonte de crescimento. 

Os resultados, também, mostram que houve degradação do amido presente na farinha de 

babaçu, às placas foram riscadas pelo Método de (Oliveira e Magalhães 1999). Entre outras fontes 

de carbono testadas de acordo com Oliveira (2007), a maltose foi a melhor para as produções de 

proteína e amilase, para a produção de biomassa pelos isolados de rizóbios o melhor desempenho 

na presença de farinha de aveia, o isolado INPA R-926 mostrou-se um bom produtor de amilase nos 

meios com maltose (1,94 U) e amido de milho.significativos na presença de maltose (1,66 U) e 

amido de milho (1,59 U). 
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Tabela 9. Crescimento de isolados de rizóbios em meios de cultura contendo manitol (YMA) ou 

farinha de babaçu como fonte de carbono (YMB). 

Rizóbios Meios 

 YMA YMB 

INPA-R552 1,7Ib 2,0fA 

INPA-R5464 2,8dB 4,0aA 

INPA-R564M 2,7eB 4,0bA 

INPA-R568 2,0hB 2,4eA 

INPA-R573 2,0iB 2,5dA 

INPA-R574 2,0iB 3,0cA 
INPA-R577 2,0eB 4,0bA 
INPA-R591 4,0aA 4,0bA 
INPA-R618 2,4fB 4,0bA 
INPA-R656 2,3gB 3,1cA 
INPA-R657 3,4bB 4,0aA 
INPA-R664 3,2bB 4,0aA 
INPA-R666 3,1cB 4,0bA 
INPA-R667 4,0aA 4,0aA 
INPA-R553 2,1gA 2,4eA 

INPA-R5464 1,4jB 2,3eA 
INPA-R546/M 2,0hB 3,0dA 
INPA-R573/M 2,0iB 2,3eA 

INPA-R565 2,0hA 2,1fA 
INPA-R564/M 3,0eB 4,0aA 

INPA-R571 2,0hB 2,5dA 
INPA-R562/M 1,1lB 2,0fA 

INPA-R603 1,0B 1,3gA 
INPA-R606 1,2lB 2,3eA 
INPA-R607 1,6iB 1,9fA 
INPA-R611 1,9iA 2,0fA 
INPA-R629 3,6aB 4,0aA 
INPA-R631 2,6eB 3,1cA 
INPA-R626 2,1gB 2,5dA 
INPA-R647 1,2lB 1,8fA 
INPA-R663 1,0B 1,1hA 
INPA-R661 2,0hB 3,0dA 
INPA-R640 0,9A 1,0hA 

INPA-R6675 1,7iA 1,4gB 
INPA-R643 2,8dB 3,3cA 

Médias 76,8B 98,3A 
*
Médias seguidas de mesma letra, minúsculas (rizóbios) nas colunas e maiúsculas (meio) nas 

linhas, não diferem entre si, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 



64 
 

 

18. 3 Degradação do amido 

 

 
A habilidade de rizóbios em degradar amido tem sido discutida em alguns trabalhos 

(Lealem; Gashe 1994; Stamford et al. 1998, Oliveira 2006, Oliveira 2013). Outros estudos 

como os de Berthelot e Delmotte (1999), Singh e Singh (1985) e Van Spronsen et al. (1994) 

sugerem uma possível participação de algumas glicosidases, como as amilases, no 

estabelecimento intracelular da simbiose leguminosa versus rizóbia.  

Dos isolados submetidos à avaliação com iodo em meio YMA modificado, apenas três 

apresentaram atividade amilolítica, são eles os rizóbios INPA-R667 com IE equivalente a 2,0 

proveniente da Cedrorana (Cedrelinga catenaeformis), INPA-R5628 e INPA-R664, isolados 

da Puerária (Pueraria phaseoloides), ambos os isolados apresentarm IE igual a 1,8 não 

diferendo entre si. Estes isolados apresentaram formação de halo ao redor da colônia, porém 

somente o isolado INPA-R667 alcançou IE ≥ 2,0 Tabela 10. 

Em trabalhos realizados por Oliveira et al. (2007), verificou-se a produção de amilase, 

proteína extracelular e a taxa de crescimento dos isolados INPA R-926, R-950, R-957 e R-991 

em meio YM modificado, contendo farinha de pupunha como substrato. 

Lealem e Gashe (1994) trabalharam nessa mesma proposta e constataram que a razão 

entre o diâmetro do halo de hidrólise e o diâmetro da colônia (expresso como índice 

enzimático – IE) ≥ 2,0 indica boa produção de enzimas extracelulares, pôde-se verificar que 

os rizóbios testados apresentaram resultados parecidos e que o isolado INPA-R667 apresentou 

valor igual a 2,0, evidenciando atividades enzimáticas elevadas. Resultados semelhantes 

também foram obtidos por Oliveira (2013) e foi verificado que o rizóbio INPA R001 mostrou 

o maior valor, com índice de 2,8, seguido dos Rizóbios INPA R020 com 2,4. 

Outros trabalhos como de Stamford et al. (1998), Oliveira et al. (2006) também 

recomendam um índice enzimático ≥ 2,0 para considerar um microrganismo como produtor 

potencial de enzimas em meio sólido, no entanto foi observado que isolados como os INPA 

922 e R-231, que exibiram índices amilolíticos inferiores a 2,0, podem ser considerados, 

dependendo do pH bons produtores de amilases. É importante ressaltar, diante dos resultados, 

que a atividade amilolítica das bactérias pode estar positivamente associada com a produção 

de biomassa (Oliveira et al. 2007). 
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Tabela 10. Índices enzimáticos das amilases produzidas pelos isolados de rizóbios. 

 IE 

INPA-R618 0,0d 

INPA-R546 0,0d 

INPA-R667 2,0a 

INPA-R591 1,2 c 

INPA-R666 0,0d 

INPA-R656 0,0d 

INPA-R657 1,5bc 

INPA-R5464 0,0d 

INPA-R572 0,0d 

INPA-R577 0,0d 

INPA-R552 0,0d 

INPA-R573 0,0d 

INPA-R576 0,0d 

INPA-R5628 1,8 ab 

INPA-R574 0,0d 

INPA-R664 1,8 ab 

 

 

18. 4 Determinação do pH ótimo 

 

 
A Figura 8 mostra o comportamento da atividade da enzima amilolítica nos diferentes 

pHs. As amilases dos isolados INPA-R591, INPA-R657, INPA-R5628 e INPA-R664 

apresentaram melhor atividade enzimática com pH 4,5. Dentre estes, a amilase do isolado 

INPA-R667 não mostrou ser influenciada pelo pH do meio de cultura, porém, em pH 6,5 e 7,5 

as amilases do isolado R657 apresentaram melhores resultados com atividade aminolitica 

acima de 4,0 U/mL.  

A habilidade de rizóbios em degradar amido tem sido discutida em alguns trabalhos 

(Oliveira et al. 2007, 2010). Trabalhando com rizóbios, Oliveira  et al. (2006)  concluíram que 

a atividade amilolítica de alguns isolados estão  sujeitas às variações de pH do meio sólido, 

com as maiores  atividades ocorrendo em pH 6,5. Esses resultados diferem dos obtidos neste 

trabalho que apresenta maiores atividade ocorrendo em pH 4,5, porém é possível que os 

diferentes isolados e tipos de meio em que foram incubados possam ter interferindo nesses 

resultados. Ainda conforme o mesmo trabalho, os autores detectaram que de acordo com os 

desdobramentos para as médias de pH dentro de isolados, as bactérias INPA R-110, R-822 e 

R-222  exibiram as maiores atividades amilolíticas em pH 5,0, nessas condições os resultados 

foram bem semelhantes ao presente trabalho que obteve maiores atividade em pH 4,5, 

portanto os  resultados desse estudo se enquadram nesses resultados, embora aquele tenha 

sido obtido de experimentos em meio sólido. 
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 Oliveira et al. (2007) observaram que os isolados INPA R-957 e R-975 foram os que 

mais reduziram o pH, os autores ainda reforçam que a alteração do pH do meio de 

crescimento é um importante parâmetro fisiológico numa classificação preliminar dos 

rizóbios. 

Segundo Matos et al. (2000) para a mandioquinha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft.) 

o pH ótimo para a atividade amilásica gira em torno de 6,0. Em amilases de cereais os valores 

de pH de máxima atividade encontram-se entre 5,0 e 6,0 para a-amilase e entre 4 e seis para b- 

amilase (Thoma et al. 1959). 

As enzimas α-amilase (EC 3,3,1,1; α-1,4 glicano, 4-glicanohidroxilase) e β-amilase 

(EC 3,2,1,1, α-1,4, glicanomaltohidrolase) são obtidas geralmente por microrganismos ou por 

malte de cevada (embora qualquer cereal germinado as contenha), suas temperaturas e seus 

pH ótimos variam entre 75 e 55 °C e 4,8 e 6,5; respectivamente, embora estas faixas 

dependam da origem destas enzimas (Santana 2003; Biazus et al. 2006). 

Apesar da importância do pH ótimo para atividade enzimática, dados sobre o efeito 

dessa variável na atividade  enzimática de rizóbios são raros na literatura. Portanto, há ainda a 

necessidade de aprofundamentos nos estudos quanto à caracterização desses isolados e das 

enzimas produzidas em experimentos nas condições amazônicas. Os resultados positivos das 

atividades enzimáticas demonstraram que os rizóbios estudados são promissores na obtenção 

das respectivas enzimas com potencial para serem usadas na produção de etanol. 

 

             Figura 8. pH ótimo para atividade enzimática.
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19 CONCLUSÕES 

 

 
Os teores de sólidos solúveis nos tratamentos aumentaram de forma gradual com o 

passar dos dias, 

O isolado INPA-R573/M produziu a maior quantidade de sólidos solúveis, alcançando 

1,3 °Brix em meio com farinha de babaçu. 

A maioria dos isolados mostrou maior crescimento no meio com farinha de babaçu do 

que no meio com manitol. 

Os isolados INPA-R667, INPA-R591, INPA-R657 e INPA-R5628 formaram halo, 

confirmando a presença de amilase; 

O maior Índice Enzimático foi alcançado  pela  amilase do  isolado  INPA-R667 (IE  

= 2,0). 

As amilases do isolado  INPA-R591 e INPA-R5628 mostraram atividades  maiores no 

pH 4,5 quando comparadas às em pHs 6,5 e 7,5. 

A amilase do isolado INPA-R657 mostrou-se com atividades semelhantes nos três pHs 

testado.
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