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RESUMO 

 

A planta Solanum lycocarpum, conhecida popularmente como lobeira, é um 

arbusto ou árvore de até 5 m frequente em todo o Cerrado brasileiro, e 

responsável pela produção do fruto do lobo. O objetivo deste trabalho é a 

utilização do amido extraído do fruto da S. lycocarpum como uma nova fonte 

para a produção de etanol por processo fermentativo. O amido do fruto da 

lobeira foi extraído por trituração do mesocarpo em ácido cítrico 0.8% (p/v) 

posterior decantação. Posteriormente o amido foi hidrolisado utilizando-se a α-

amilise e a glicoamilase imobilizadas em polianilina-glutaraldeído, com uma 

taxa média de produção de glicose de aproximadamente 80%, após 60 h. 

Soluções de glicose nas concentrações 1%, 5% e 9% (p/v) foram fermentadas 

pela levedura Saccharomyces bayanus INCQS 40235, fornecida pelo Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. A 

produção de etanol foi quantificada pelos seguintes métodos: pela redução do 

peso devido ao desprendimento de CO2, sendo o máximo rendimento obtido 

após 48 h de fermentação, atingindo uma produção de 6,1704 g em 48 horas 

de fermentação; pela 75,63% da concentração de açúcares totais no caldo 

fermentativo chegando a 48,395 mg.mL-1 após 48 horas. O processo 

fermentativo também foi avaliado pelo crescimento do número de células da 

levedura que atingiu 1,407 x 108 células em 48 horas de fermentação. Os 

resulados deste trabalho permitem concluir que o amido extraído do fruto da 

lobeira é uma promissora fonte para a produção de etanol. 

 

 

 

Palabras-chave: Solanum lycocarpum, amido, Saccharomyces bayanus 

INCQS 40235 e fermentação.  
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ABSTRACT 

	  

The Solanum lycocarpum plant, commonly known as wolf gray, is a shrub or 

tree up to 5 m frequent throughout the Brazilian Cerrado, responsible for 

production wolf fruit. The objective of this work is the use of starch extracted 

from the fruit of S. lycocarpum as a new source for the production of ethanol by 

fermentation. The starch in the fruit was extracted by grinding lobeira mesocarp 

citric acid 0.8% (w / v) subsequent decantation. Thereafter the starch was 

hydrolyzed using the α-amilise and immobilized glucoamylase-glutaraldehyde 

polyaniline, with an average rate of glucose production of approximately 80% 

after 60 h. Glucose solutions at concentrations of 1%, 5% and 9% (w / v) were 

fermented by the yeast Saccharomyces bayanus INCQS 40235, provided by 

the National Institute of Quality Control in Health Oswaldo Cruz Foundation. 

Ethanol production was quantified by the following methods: by reducing the 

weight due to release of CO2 and the maximum yield obtained after 48 h of 

fermentation, reaching a production of 6.1704 g in 48 hours of fermentation; by 

75.63% of the total sugar content in the fermentation broth reaching 48.395 

mg.mL-1 after 48 hours. The fermentation process was also evaluated by the 

growth of yeast cells that reached 1,407 x 108 cells in 48 hours of fermentation. 

The resulados this work has shown that the starch extracted from the fruit of 

lobeira is a promising source for the production of ethanol. 



	  
	  

	  
	  

11	  

1.  INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, as indústrias de açúcar e de etanol estiveram sempre 

intimamente ligadas, desde o tempo do descobrimento. A primeira destilaria de 

etanol anidro foi instalada e o Governo Federal, em 1931, estabeleceu a 

obrigatoriedade da mistura de 5% de etanol à gasolina (Decreto 19.717 de 20 

de fevereiro de 1931). Durante a guerra de 1939 a 1945, faltou gasolina e fez-

se necessário substituí-la por gasogênio ou etanol. A crise internacional do 

petróleo que se deflagrou em 1974, fez com que se iniciasse, no Brasil, uma 

nova fase de produção de etanol. Na busca de alternativas de combustível 

líquido, o etanol adquiriu uma grande importância (1). 

O destaque destas duas crises indica que a economia de nações 

poderosíssimas está intimamente ligada ao petróleo como fonte de energia. 

Sendo o petróleo um recurso natural não renovável, muitos países investem na 

exploração de outras fontes de energia que possam sustentar o quadro 

econômico futuro (2).  

A Agência Internacional de Energia, o Conselho Econômico e Social da 

Organização das Nações Unidas e o governo brasileiro organizaram em 2005 

um seminário internacional sobre as opções de biocombustíveis. Esse 

seminário marca a necessidade de investimentos na obtenção de 

biocombustíveis, ou, pelo menos, assinala uma nova situação mundial. Um 

número bastante grande de geólogos acredita que o pico da produção mundial 

de petróleo vai acontecer entre 2010 e 2030. Isso não significa que o petróleo 

vai desaparecer, mas que em breve, aparentemente, as novas reservas não 

compensarão a extração, de modo que se vive num período de esgotamento 

das reservas de petróleo que podem durar um século. Isso assinala que se 

viverá uma fase duradoura de preços altos provocados por uma oferta que vai 

diminuir e uma demanda que continua a aumentar (3).  

Neste cenário, a busca por fontes alternativas de combustíveis 

renováveis se torna estratégico para a manutenção das economias mundiais e 
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de nossa sociedade e o modo de vida tal qual se vive agora. Dentre as 

alternativas, o etanol que já foi utilizado em outros momentos de crise, aparece 

como uma fonte importante e economicamente atraente para substituição do 

petróleo. 

No Brasil, o etanol tem sido historicamente produzido pela extração 

seguida de fermentação do caldo da cana-de-açúcar. O termo fermentação 

vem da palavra latina fervere, que significa ferver. Foi usado por Pasteur para 

citar ações microbiológicas em substratos de açúcar liberando grande 

quantidade de gás, dando a impressão de ebulição. A fermentação alcoólica 

consiste na transformação de hidratos de carbono em etanol e gás carbônico 

através do metabolismo anaeróbio, no entanto, outras substâncias, como o 

glicerol e ácido acético são produzidos em quantidades menores (4). Os 

agentes responsáveis pela fermentação e produção de etanol são leveduras do 

gênero Saccharomyces (5;7), sendo que a indústria biotecnológica tem 

trabalhado para produzir cepas mais resistentes a altas concentrações de 

etanol e, portanto, mais adaptadas a este processo fermentativo. 

Além da cana-de-açúcar, fontes de açúcares simples, como os amidos 

também tem sido estudados como material de partida para produção de etanol. 

O amido é a principal substância de reserva nas plantas superiores e fornece 

de 70 a 80% das calorias consumidas pelo homem (6). A fonte comercial de 

amido mais importante é o milho, seguido por grãos de cereais, de 

leguminosas e as raízes tuberosas.  Diversas fontes de amido têm sido 

pesquisadas em busca de novos produtos para a indústria alimentícia, de 

rações animais, farmacêuticas, papeleira, têxteis e na de produção de bio-

combustíveis.  

 A lobeira (Solanum lycocarpum), um vegetal pertencente à família 

Solanaceae, cresce e se desenvolve em condições ambientais desfavoráveis 

tais como terras ácidas e pobres em nutrientes. É capaz de suportar clima árido 

e períodos de seca prolongados, resistindo ainda a ciclos anuais de queimadas 

feitas pelo homem. É encontrado nas vegetações do tipo campo sujo, cerrado e 

cerradão (7). Em um estudo prévio, o amido de lobeira foi extraído com 
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rendimento de 51% em base seca, e em seguida caracterizado como sendo um 

amido do tipo polimórfico B, de alto teor de amilose (34,7%) e alto grau de 

cristalinidade (28%) (8). Este amido também apresentou alto grau de 

digestibilidade enzimática, podendo então representar uma fonte interessante 

para processos fermentativos visando a produção de etanol (9).   

 Neste contexto, este projeto visa utilizar amido extraído do fruto de 

lobeira para a produção de um hidrolisado que será fermentado, utilizando-se a 

levedura Saccharomyces bayanus (INCQS 40235), com o objetivo de produzir 

etanol.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Biocombustíveis 

 A mudança climática está no topo da agenda política e as negociações 

estão em curso, a fim de definir um quadro político internacional em uma era 

pós-Kyoto, onde se espera que os países em desenvolvimento desempenhem 

um papel cada vez maior na mitigação da mudança climática global. Os 

biocombustíveis oferecem grande potencial para substituir combustíveis 

derivados do petróleo nos transportes e algumas aplicações estacionárias, com 

a promessa de reduzir gases do efeito estufa (9.1).  

 Devido ao excesso de consumo e exploração dos recursos energéticos 

não renováveis, todas as reservas de petróleo estarão completamente 

esgotadas rapidamente; portanto, os pesquisadores estão se atentando para o 

uso de fontes de energias renováveis. Os combustíveis renováveis como o 

biodiesel e bioetanol, derivado da cana-de-açúcar, milho podem ser usados 

como fontes de combustíveis (9.2). 

 O bioetanol é uma alternativa a gasolina, enquanto o biodiesel é uma 

alternativa ao diesel para reduzir a emissão de gases de efeito estufa quando 

misturado como aditivo. Cerca de 60% do bioetanol é proveniente da cana e 

40% de outras culturas, enquanto o biodiesel é obtido a partir de óleo vegetal 

comestível, óleos usados e gorduras, e estima-se que em 2007 cerca de 60 

bilhões de litros de biocombustíveis são produzidos a nível mundial (9.3). 

 O etanol pode ser utilizado diretamente como um combustível, mas o 

mais comum é que seja misturado com gasolina para produzir 

gasolina/álcool.	  O Programa de Biocombustível Nacional Brasileiro, iniciado em 

1975, estimulou a substituição da gasolina pelo etanol de cana para o uso em 

automóveis, e intensificou o uso de uma mistura de etanol e gasolina como 

combustível para carros comuns.	  O etanol anidro é adicionado à gasolina numa 

proporção de 20-26% em volume.	  Hoje, cerca de 3 milhões de automóveis 
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funcionam com 100% de álcool, e cerca de 70% de todos os veículos novos 

produzidos no Brasil são "flex", ou seja, eles podem funcionar com qualquer 

mistura de álcool / gasolina, bem como em 100% de álcool (9.4).  

 Os biocombustíveis podem ser caracterizados como de primeira 

geração os obtidos a partir de amido e açúcares, e de segunda geração a partir 

de materiais lignocelulósicos. Uma taxa de crescimento anual é esperada para 

os biocombustíveis líquidos de 6,3% entre 2005 e 2030 e o etanol terá maior 

participação entre eles (10). A aplicação da tecnologia de produção de etanol 

depende da matéria-prima que entra no processo de produção. A matéria-

prima vem a partir do amido de trigo ou de milho (moagem por via úmida ou 

seca), a partir de açúcares de beterraba e de açúcar de cana-de-açúcar; 

enquanto que os produtos da segunda geração vêm de material lignocelulósico 

de madeira, palha e resíduos urbanos. Em 2003, cerca de 61% de bioetanol do 

mundo foi obtido a partir de culturas açucareiras: cana-de-açúcar (Brasil), 

beterraba (França) e melaço. OS 39% restantes foram produzidos a partir de 

grãos, principalmente milho (EUA) . A indústria de etanol no Brasil é 

caracterizada por grandes usinas (11). Sendo importante a pesquisa de novas 

fontes de amido para aumentar a produção de etanol produzido. 

 

2.2. Solanum lycocarpum 

 O Brasil devido a sua grande extensão territorial e diversidade climática 

produz diversas culturas, muitas delas com características propícias para a 

produção de etanol. Entre elas, a fruta-de-lobo ou lobeira (Solanum 

lycocarpum), que tem se apresentado como uma alternativa interessante para 

a produção de etanol (12). 

 A espécie vegetal Solanum lycocarpum, da família Solanaceae, 

conhecida como lobeira, cresce e se desenvolve em condições ambientais 

desfavoráveis, frutificando o ano todo, produzindo de 40 a 100 frutos pesando 

entre 400 a 900g. Segundo alguns autores, o fruto pode apresentar teor de 

amido variando de 1,8 a 20% dependo do estágio de maturação e estação de 
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coleta (13). Os frutos são bagas lisas, verdes e globulares, com 8-13 cm de 

diâmetro, contendo polpa carnuda com várias sementes. Quando eles são 

maduros sua casca torna-se amarela e polpa tem também uma coloração 

amarela, sendo suave, adocicado e extremamente aromático (7). 

  Estudos revelaram ainda que 29 a 38% do amido deste fruto é 

constituído de amilose, cuja hidrólise mais fácil resulta em alta produção de 

glicose (14 e 15).  

 De acordo com os estudos de Rocha (16), o teor total de amido no 

polvilho da fruta-de-lobo é de 86,12%. A maior parte do polvilho da fruta de 

lobeira é constituída por carboidratos, sendo o amido o constituinte principal. 

Analisando o polvilho da lobeira na região de Viçosa - MG, encontraram teor de 

94,31% de amido total. Em estudo conduzido recentemente com frutos de 

lobeira provenientes de Goiânia- GO, Pascoal e colaboradores (2013) 

encontraram valores de 51% de amido; tendo este 34,66% de amilose, 38% de 

cristalinidade (8 e 9). 

	   Frutas do lobo são comestíveis, mas são frequentemente consumidos 

apenas por animais e, portanto, não há mercado para este fruto. A polpa é 

nauseante, com um cheiro muito ativo e penetrante devido a alcalóides de 

composição desconhecida (17). Porque estes frutos são encontrados no 

cerrado brasileiro, não há preocupações sobre seu plantio e comercialização, e 

poucos estudos têm sido realizados. Oliveira Junior e 

colaboradores (7) estudaram as modificações físico-químicas e enzimáticas em 

frutos colhidos de plantas nativas na fase inicial de amadurecimento e 

armazenados durante 18 dias à temperatura ambiente (17,1-26,9°C). Neste 

estudo, embora o pH e acidez total não tenham apresentado variações 

estatísticas durante o processo de amadurecimento, a atividade da amilase e o 

teor de amido diminuíram gradualmente, o açúcar total solúvel e açúcar não 

redutor aumentaram, enquanto que o teor de açúcares redutores mantiveram-

se constantes. Atividades de poligalacturonase e polimetilgalacturonase não 

foram detectadas no fruto. Observou-se que o escurecimento da polpa do fruto 

ocorreu devido à atividade de polifenóis, peroxidase e polifenoloxidase (7). 
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 Torraldo e colaboradores (2014) (18) concluíram que pectina extraída 

do fruto de lobeira possui rendimento de 33,6%. Tendo ainda ausência de 

fatores anti-nutricionais e grande grau de metoxilação. 

 Nas figuras 01 (A), observa-se um exemplar de lobeira. As figuras 01 

(B, C e D) são, respectivamente, folha, flor e fruta de lobeira. A figura 02, 

mostra um corte transversal da fruta de lobeira. 

	  

Figura 01: A- árvore de lobeira (Solanum lycocarpum). B e C– Flor. D – Fruta. 2013. 
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Figura 02: Fruto de Lobeira (Fotografia: Ricardo Rezende de Morais - 2013). 

 

 2.3. Amido 

 O amido é produzido por plantas, nas quais é armazenado na forma de 

grânulos discretos e semicristalinos, e é constituído por dois componentes 

principais: a amilose e amilopectina (19). 

 A amilose é uma cadeia linear na maior parte, é tipicamente composta 

por  subunidades-glucopiranosilo interligados principalmente por ligações 

glicosídicas α-(1 → 4), com a presença de moléculas ligeiramente 

ramificadas. A amilopectina é um polímero grande ramificado formado por α-(1 

→ 4)-glucopiranose unidades com α-(1 → 6)-ligações nos pontos de 

ramificação ( 8, 20 e 21). 

 O amido é um dos principais componentes energéticos na dieta do 

homem. Como resultado de muitos processos térmicos aplicados durante a 

produção e preparação de alimentos, em produtos alimentares de amido ocorre 

principalmente sob a forma de pasta (22). 

 Um emprego não menos importante do amido é na indústria de 

biocombustíveis para a produção de etanol. A preocupação pública sobre as 

emissões de gases de efeito estufa e picos de preços do petróleo resultou em 
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um aumento da atenção sobre fontes renováveis de combustível (8 e 

23). Neste cenário, o bioetanol obtido por hidrólise do amido seguida de 

fermentação justificam o estudo de novas fontes de amidos com estrutura 

química que proporciona alto rendimento em escala industrial. 

  

 2.4. α- amilase 

 As enzimas estão entre as biomoléculas mais notáveis devido a sua 

extraordinária especificidade e poder catalítico. Praticamente todas as reações 

envolvidas no metabolismo celular são catalisadas por enzimas (24 e 25). 

 A denominação das enzimas geralmente é dada de acordo com o 

substrato em que atuam. Assim, o termo amilase indica a ação enzimática 

sobre o amido (26). 

 A α-amilase (11,4-α-D-glicanohidrolase, E.C. 3.2.1 .l) é uma 

endoenzima que catalisa a hidrólise de ligações glicosídicas α-1,4 e é capaz de 

quebrar ligações α-1,6 próximas, produzindo cadeias poli e oligossarídeos de 

variados tamanhos. Normalmente são metaloenzimas contendo de 1 a 10 íons 

cálcio que têm a função de estabilizar ou ativar a enzima (27). 

 A ação da α- amilase sobre as ligações glicosídicas do tipo α – 1,4 de 

forma aleatória, dando origem a uma mistura de glicose, maltose e dextrinas 

(28).  

 É uma enzima que pode ser encontrada em animais, plantas, fungos e 

bactérias. Nos animais esta enzima atua sobre as ligações α – 1,4 das 

moléculas de glicogênio, forma de armazenamento do amido nos animais (26 e 

28).  

 Dentre as aplicações das enzimas amilolíticas destacam-se a indústria 

de panificação; as indústrias de fermentação para fabricação de etanol e 

bebidas alcoólicas; indústrias de papel e tecidos; dentre outras (29). 
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 2.5. Glicoamilase  

 Glicoamilases (1,4-α- d –glico-hidrolase, EC 3.2.1.3; GA) são exo-

amilases que hidrolisam ligações glicosídicas α-(1 → 4) e, em menor 

proporção, α-(1 → 6) do amido; e oligossacarídeos. Elas são capazes de 

remover unidades de glicose apenas a partir da extremidade não-redutora dos 

seus substratos (30). 

 A produção de glicose a partir de amido é um processo de múltiplos 

estágios, envolvendo diferentes enzimas microbianas em sucessivas etapas 

enzimáticas. Duas enzimas chaves são uma amilase termoestável e uma 

glicoamilase. Na primeira etapa de liquefação, o amido é gelatinizado e 

liquefeito pela amilase termoestável. Subsequentemente, no passo de 

sacarificação, a maltodextrina liquefeita é ainda convertida em glicose pela 

glicoamilase (31). 

 

 2.6. Imobilização Enzimática 

 Enzimas imobilizadas podem ser definidas como “enzimas que estão 

fisicamente confinadas, ou localizadas em uma região do espaço, com 

retenção de suas atividades catalíticas, e que podem ser usadas repetidamente 

e continuamente” (32). 

 O principal interesse em imobilizar uma enzima é obter um 

biocatalizador com atividade e estabilidade que não sejam afetadas durante a 

reação (33). Na literatura estão descritos inúmeros métodos de imobilização. 

Em comum estes métodos visam contornar os possíveis problemas de 

instabilidade enzimática e otimizar as várias aplicações para as enzimas 

imobilizadas (33 e 34). No entanto, para cada enzima e suporte, bem como 

para cada aplicação, deve-se estudar o método mais apropriado, de modo que 

não há um método geral para todas as enzimas/suporte e aplicações. 

 Na figura 3 são apresentados alguns métodos de imobilização, 

classificados com base na interação da enzima com o suporte: 
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Figura 03 – Métodos de imobilização enzimática. 

 A experiência acumulada no Laboratório de Química de Proteínas em 

hidrólise de amido e construção de reatores (35, 36 e 37), utilizando enzimas 

imobilizadas nos permite ver no amido de lobeira uma fonte interessante de 

estudo, com possibilidades de aplicações variadas, na forma natural ou 

hidrolisada (oligossacarídeos, dextrinas, na forma de xarope), ou ainda como 

fonte de açúcares fermentáveis, para a produção de álcool etílico. 

  

 2.7. Hidrólise Ácida 

 A hidrólise ácida é um método simples e sobre ele algumas questões 

precisam ser abordadas, como a corrosão de equipamentos, grande uso de 

água e geração de uma grande quantidade de resíduos. Recentemente, muitos 

estudos têm sido focados na otimização de parâmetros de hidrólise para evitar 

a corrosão e a redução do descarte de resíduos. Nestes estudos, a substituição 

de ácidos fortes líquidos por ácidos sólidos tem sido investigada por razões 

ambientais e sustentáveis (37.1). A hidrólise ácida de vários tipos de materiais 

amiláceos e lignocelulósicos tem sido largamente descrita na literatura e é 
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usado na indústria como um método de pré-tratamento para a obtenção de 

glicose e xilose (37.2). O tratamento ácido tem a seu desfavor o maior tempo 

gasto para a hidrólise, porém pode eficazmente hidrolisar amiláceos e 

hemicelulose em açúcares monoméricos (arabinose, galactose, glicose, 

manose, xilose, etc) e em oligoméricos solúveis. Tendo como vantagem a 

menor custo econômico a hidrólise enzimática (37.3).  

 

 2.8. Fermentação 

 Um interesse mundial na utilização de etanol como fonte de energia 

tem estimulado estudos sobre o custo e eficiência dos processos industriais 

para a produção de etanol.	  Intensas pesquisas foram realizadas para a 

obtenção de organismos com considerável eficiência fermentativa, substratos 

de baixo custo e condições ideais para a fermentação.	  Mesmo que o processo 

fermentativo para a produção de etanol é bem conhecido, os custos de 

produção são ainda o impedimento chave para a ampla utilização desse 

combustível.	  Portanto, o desenvolvimento de processos fermentativos 

econômicos é importante para a produção de etanol em escala comercial (9.4). 

 Na obtenção do etanol por via fermentativa, distinguem-se três fases: o 

preparo do substrato, a fermentação e a destilação. A fermentação é um 

processo comum a todos os substratos açucarados ou mosto, cujo princípio é a 

transformação dos açúcares em etanol e dióxido de carbono. A levedura 

Saccharomyces cerevisiae, muito utilizada no Brasil na fermentação, quando 

sujeita a metabolismo anaeróbico converte açúcar principalmente em etanol e 

dióxido de carbono, constituindo esta via a mais importante de produção de 

etanol no país (1).   

Um aspecto importante durante a fermentação é o modelo de processo 

fermentativo utilizado. A escolha do processo mais adequado dependerá das 

propriedades cinéticas dos micro-organismos e tipo de material a ser 

fermentado, além dos aspectos econômicos (38). 
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 O principal micro-organismo utilizado na produção de etanol é o 

Saccharomyces spp. Este gênero  contém atualmente oito espécies, muitas 

das quais têm um papel importante na produção de alimentos ou bebidas 

fermentadas. Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces bayanus e 

Saccharomyces pastorianus estão associados com ambientes antrópicos, 

enquanto Saccharomyces paradoxus, Saccharomyces kudriavzevii,  

Saccharomyces cariocanus, Saccharomyces mikatae e o recentemente 

descrito  Saccharomyces arboricolus são na sua maioria isoladas de ambientes 

naturais (39). 

 Leveduras do tipo Saccharomyces produzidas industrialmente são 

incomuns por serem na maioria híbridas interespecíficas. É geralmente aceito 

que a natureza híbrida de seus genomas seja uma vantagem, uma vez que 

reúne cada uma das características parentais. As suas características como 

híbridos, incluindo as espécies que dão origem a estes e a complexidade dos 

seus genomas, variam de acordo com a especialização e ambiente 

industrial. Todos foram gerados com S.  cerevisiae como o pai 

fermentativo. Saccharomyces híbridos interespecíficos foram descritas em 

duas revisões recentes (40 e 41). 

 Os híbridos mais complexos são os únicos que foram classificados 

como espécie, S.  pastorianus (Saccharomyces carlsbergensis). Essas cepas 

são responsáveis pela baixa fermentação na produção de cerveja. Sua 

natureza híbrida foi descoberta há muitos anos (42 e 43), mas só recentemente 

foi mostrado, por métodos moleculares, que a emergência destas cepas 

originou-se de duas principais cepas contribuintes, o 

S.cerevisiae e S. bayanus var. bayanus (44 e 45). Tem sido mesmo sugerido 

que alguns  estirpes S.pastorianus  podem ser híbridos triplos entre estas duas 

espécies e outras espécies, ainda não identificadas (45).   

 A levedura S. bayanus, sinônimo da S. uvarum, é extremamente 

utilizada na produção de bebidas pela indústria alimentícia. Podendo ser 

também utilizada na produção de biocombustível, devido sua boa capacidade 

de fermentação de açúcares. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 – Objetivo geral 

 Produzir etanol por processo fermentativo usando como substrato amido 

de Solanum lycocarpum.  

 3.2 – Objetivos específicos 

ü Extrair amido de Solanum lycocarpum. 

ü Hidrolisar amido de Solanum lycocarpum, utilizando para isso α 

– amilase e glicoamilase imobilizadas e comparar com o produto da 

hidrólise ácida.  

ü Estudar o produto da hidrólise do amido de Solanum 

lycocarpum. 

ü Estudar as condições ideais de fermentação do amido de 

Solanum lycocarpum. 

ü Avaliar a capacidade de fermentação do amido de Solanum 

lycocarpum pela Saccharomyces bayanus. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
	  

4.1  Enzimas 

 A α-amilase utilizada nos experimentos foi a Termamyl 2X (lote 

AYVD0050) produzida pela empresa Novozyme®. Já a glicoamilase foi a AMG 

300L (lote AMVE0034) também produzida pela Novozyme®. 

 

4.2  Reagentes 

 Todos os demais reagentes utilizados foram de grau analítico, 

adquiridos comercialmente. 

 

4.3  Extração do Amido	  

 A extração do amido foi conduzida de acordo com Pascoal e 

colaboradores (2014) (8). As frutas de Solanum lycocarpum foram colhidas no 

Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás em Goiânia, Goiás. 

Descascaram-nas em água corrente, retirando-se a semente e cortando a 

polpa em pedaços pequenos. Colocou - os em água com ácido cítrico (0,8%) e 

os macerou em aparelho de liquidificador. Pegou-se o macerado e o deixou em 

decantação por vinte e quatro horas. Colocou o decantado em tubos do tipo 

Falcon e centrifugar por 5 min. Retirou o sobrenadante. Retirou a parte escura 

do corpo de fundo. Adicionou-se álcool 92% e centrifugou novamente. Fez isto 

até não ter parte escura no corpo de chão. Colocou o para secar em placa de 

Petri. 

 

4.4  Síntese de Polianilina (PANI) 

 A síntese de polianilina foi realizada segundo metodologia descrita por 

Pron e colaboradores (46), adicionando-se, volume a volume, uma solução 

0,033 molL-1 do agente oxidante persulfato de amônio (NH4S4O8), à uma 
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solução 0,44 molL-1 de anilina (C6H5NH2), ambas preparadas em HCl 2,0 molL-

1, de forma a manter uma razão entre o agente oxidante e anilina (Z) igual a 

0,9, calculada segundo a equação: 

Z= 2,5 ƞa/ Nox ƞe 

 Onde: 

ü Nox= número de mol de persulfato de amônio; 

ü Ƞa= número de mol de anilina; 

ü Ƞe= número de elétrons necessários para reduzir uma molécula de 

agente oxidante = 2. 

 A reação de polimerização se processou pela adição gota-a-gota da 

solução de persulfato de amônio sobre a solução de anilina, com agitação 

lenta, por um período mínimo de 2 h, mantendo-se as soluções numa faixa de 

temperatura que variava entre 0 e 5°C. Após a adição da solução do agente 

oxidante a mistura obtida permanecia sob agitação por 30 min e posteriormente 

era deixada em repouso por 2 h para finalização da reação. 

 O precipitado obtido foi separado da mistura por filtração à vácuo em 

funil de Buchner e então lavado exaustivamente com HCl 2,0 molL-1. 

Finalmente, o polímero obtido (PANI), foi seco em dessecador sob vácuo 

contínuo, à temperatura ambiente, até alcançar massa constante. O polímero 

foi passado em tamis (abertura de 0,42 mm) para homogeneizar o tamanho 

das partículas. 

 

4.5  Ativação de Polianilina 

 A ativação da polianilina foi feita através da reação com glutaraldeído 

2,5% (v/v) na proporção de 1,0 mL/10 mg (40). A mistura foi deixada reagir por 

2 h em banho fervente, sob agitação. Em seguida, o polímero ativado foi lavado 

exaustivamente com tampão fosfato 0,1 mol/L, pH 6,0, para que todo 

glutaraldeído não ligado fosse retirado. 
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 O polímero ativado (PANIG) foi seco em dessecador, sob vácuo 

contínuo, até que alcançasse massa constante, após foi guardado em 

recipiente hermeticamente fechado, à temperatura ambiente, até sua utilização. 

 

4.6  Imobilização da Alfa-amilase e Glicoamilase 

 A imobilização da α-amilase foi por ligação covalente no suporte, a 

polianilina, conforme descrito por Pascoal e colaboradores (35). A imobilização 

da glicoamilase também ocorreu por ligação covalente ao suporte, a polianilina, 

conforme descrito por Silva e colaboradores (36). As enzimas alfa-amilase 

foram imobilizadas, colocando-se para reagir 5,0 mg de PANIG, 400 µL de uma 

solução de amilase contendo em média 1,85 UE, preparada em tampão 

acetato de sódio 0,1 molL-1, pH 5,0 e 600 µL de tampão acetato de sódio 0,1 

molL-1, pH 5,0. Esta mistura foi submetida a agitação orbital, por 30 min, à 

temperatura ambiente. Em seguida, o material resultante foi centrifugado por 3 

min em centrífuga de eppendorff, para separação da enzima imobilizada 

(PANIG-AMI). A PANIG-AMI foi lavada para remoção da enzima fracamente 

ligada, na seguinte ordem: 600 µL tampão acetato de sódio 0,1 molL-1, pH 5,0; 

600 µL de solução de cloreto de sódio 1,0 mol/L; 600 µL de solução de glicina 

0,1 molL-1 e por fim 600 µL de tampão acetato de sódio 0,1 molL-1, pH 5,0. O 

material lavado foi submetido a ensaios de atividade aminolítica. 

  Para a imobilização de glicoamilase, utilizou-se 400 µL de uma solução 

de glicoamilase contendo em média 0,35 UE, preparada em tampão acetato de 

sódio 0,1 molL-1, pH 5,0 e 600 µL de tampão acetato de sódio 0,1 molL-1, pH 

5,0. Esta mistura foi submetida a agitação orbital, por 30 min, à temperatura 

ambiente. Em seguida, o material resultante foi centrifugado por 3 min em 

centrífuga de eppendorff, para separação da enzima imobilizada (PANIG-AMI). 

A PANIG-AMI foi lavada para remoção da enzima fracamente ligada, na 

seguinte ordem: 600 µL tampão acetato de sódio 0,1 molL-1, pH 5,0; 600 µL de 

solução de cloreto de sódio 1,0 molL-1; 600 µL de solução de glicina 0,1 molL-1  

e por fim 600 µL de tampão acetato de sódio 0,1 mol/L, pH 5,0. O material 

lavado foi submetido a ensaios de atividade aminolítica. 
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4.7  Ensaio de Atividade da alfa-amilase Imobilizada – Dosagem de 
Açúcar Redutor 

 O ensaio para determinação da atividade da alfa-amilase livre foi feito 

adicionando 20 µL de uma solução contendo 1,85 UE a 80 µL de tampão 

acetato de sódio 0,1 molL-1, pH 4,0 e 100 µL de solução de amido 0,5% (p/v) 

preparada em tampão acetato de sódio 0,1 molL-1, pH 4,0. Esta mistura foi 

colocada em banho a 40°C, por 15 min. Em seguida, 100 µL desta solução 

foram adicionados a 1,0 mL de ADNS e a solução obtida foi mantida em banho 

a 100°C, por 5 min. Após resfriamento à temperatura ambiente, a quantidade 

de produto formado foi medida em espectrofotômetro a absorbância de 550 

nm. Uma unidade de enzima (UE) foi definida como a quantidade de enzima 

capaz de produzir 1 µmol de açúcar redutor, por mL de solução, por min de 

reação. 

 Nos ensaios de alfa-amilase imobilizadas o procedimento se deu com a 

substituição da solução de enzima livre por 5 mg de alfa-amilase imobilizada 

(PANIG-Ami). 

 

4.8  Ensaio de Glicoamilase Imobilizada – dosagem de glicose 

 Para determinação do teor de glicose produzido foi utilizado o ensaio 

de Glicose-oxidase (kit AnalisaR). Nestes ensaios 100 µL da solução de amido 

0,5%, 20 µL de uma solução contendo 0,35 UE de glicoamilase a 80 µL de 

tampão acetato de sódio 0,1 molL-1, pH 4. Esta mistura foi colocada em banho 

a 40°C, por 15 min. 10 µL desta mistura foram adicionados a 1,0 mL do reativo 

contendo as enzimas glicose-oxidase, peroxidase e os reagentes fenol e 

aminoantipirina. As soluções foram deixadas para reagir em banho a 37°C por 

10 min. Após a reação a leitura foi feita em 505 nm. 

 Os ensaios com a glicoamilase imobilizada foram conduzidos da 

apenas substituindo a enzima livre por 5 mg de PANIG-Glic. 
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4.9  Utilizações repetidas dos sistemas PANIG-Ami e PANIG-Gli 

 As enzimas α-amilase e glicoamilase imobilizadas em PANIG foram 

utilizadas por sete ciclos seguidos de hidrólise do amido de Solanum 

Lycocarpum. Cada ciclo consistia primeiramente na hidrólise utilizando PANIG-

Ami de acordo com o item 4.7, e o produto desta reação era colocado em 

presença da PANIG-Glic conforme o item 4.8. Para determinação do teor de 

glicose produzido após cada ciclo foi utilizado o ensaio de Glicose-oxidase (kit 

AnalisaR).   

 

4.10  Hidrólise ácida do amido de Solanum lycocarpum 

 A hidrólise ácida foi realizada adicionando a soluções de amido 10 e 

20% (v/v) q.s.p. de ácido clorídrico para concentração final de 2 molL-1. Foram 

retiradas alíquotas do material hidrolisado após 2, 4, 6, 8 e 30 horas. O ensaio 

foi realizado a temperatura de 40° e sob agitação constante.  

 Para determinação do teor de glicose produzido foi utilizado o ensaio 

de Glicose-oxidase (kit AnalisaR). Nestes ensaios 10 µL da solução de amido 

hidrolisado foram adicionados a 1,0 mL do reativo contendo tampão e as 

enzimas glicose-oxidase, peroxidase e os reagentes fenol e aminoantipirina. As 

soluções foram deixadas para reagir em banho a 37°C por 10 min. Após a 

reação a leitura foi feita em 505 nm, como descrito no item 4.9. 

 

4.11. Cromatografia em Camada Delgada 

  
            A fim de caracterizar os produtos de hidrólise da enzima imobilizada e 

compará-los com os da enzima livre, foram realizadas cromatografias de 

camada delgada em sílica gel. 
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 Para realização desta cromatografia utilizou-se como fase móvel uma 

mistura contendo n-butanol-metanol-água na proporção de 4:2:1 (47), a qual foi 

colocada na cuba receptora 60 min antes do início da corrida.  

  

 4.11.1 Cromatografia em Camada Delgada dos Produtos da 
Hidrólise Enzimática 

 O padrão utilizado foi uma solução composta por: glicose a 1% (p/v), 

maltose a 1% (p/v), ribose a 1% (p/v) e maltotriose a 1% (p/v). As amostras 

utilizadas foram as obtidas após 05, 10, 15 e 30 min de reação de hidrólise com 

ambas enzimas imobilizadas, e usando suspensão de amido de 10% (p/v). 

 Após a aplicação das amostras e do padrão, a placa de sílica gel foi 

então colocada dentro da cuba na posição horizontal, de forma que o solvente 

alcançasse 1 cm de altura da placa. 

 Após a corrida, a placa foi deixada secar à temperatura ambiente, 

borrifada com uma solução contendo 7,5 mL de ácido fosfórico (85%), 1 mL de 

anilina, 1,0 g de difenilamina e 50 mL de acetona e em seguida, colocada em 

estufa a 100°C até o aparecimento das bandas. Este procedimento segue o 

método de Chung e colaboradores (47). 

  

 4.11.2 Cromatografia em Camada Delgada dos Produtos da 
Hidrólise Ácida 

 O padrão utilizado foi uma solução composta por: glicose a 1% (p/v), 

maltose a 1% (p/v), Ribose a 1% (p/v) e maltotriose a 1% (p/v). As amostras 

utilizadas foram as obtidas após 2, 24, 48 e 72 horas de reação de hidrólise 

ácida utilizando ácido clorídrico 2 molL-1, e usando suspensão de amido de 

10% (p/v). 
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 Após a aplicação das amostras e do padrão, a placa de sílica gel foi 

então colocada dentro da cuba na posição horizontal, de forma que o solvente 

alcançasse 1 cm de altura da placa. 

 Após a corrida, a placa foi deixada secar à temperatura ambiente, 

borrifada com uma solução contendo 7,5 mL de ácido fosfórico (85%), 1 mL de 

anilina, 1,0 g de difenilamina e 50 mL de acetona e em seguida, colocada em 

estufa a 100°C até o aparecimento das bandas. Este procedimento segue o 

método de Chung e colaboradores (47). 

 

4.12. Micro-organismo utilizado 

 A levedura Saccharomyces bayanus utilizada foi fornecida pelo Instituto 

Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. A 

qual apresentava os seguintes dados nominais: 

ü Número de acesso: 40235; 

ü Nome científico: Saccharomyces bayanus; 

ü Lote: 040540235; 

ü Linhagem: Saccharomyces bayanus INCQS 40235 (CBS 679). 

 A levedura apresentava-se em estado liofilizado e foi repicada em meio 

YMA (Glicose 1%, extrato de levedura 0,3%, peptona 0,5%, extrato de malte 

0,3%, ágar 2%, água deionizada q.s.). Os ciclos de repiques duraram 24 horas 

cada. Para a preparação do inóculo, foi utilizado meio Yeast Malt Algar (YMA - 

Glicose 1%, extrato de levedura 0,3%, peptona 0,5%, extrato de malte 0,3%, 

ágar 2%, água deionizada q.s.). A Saccharomyces bayanus INCQS 40235 foi 

repicada duas vezes consecutivas em meio YMA, durante período de 24 horas 

cada uma e a temperatura de 25°C. Retirando-se 5 mL de inócuo para ser 

adicionado em cada meio YPD para a fermentação.  
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4.13 Fermentação 

 
 A fermentação foi realizada utilizando amido hidrolisado proveniente da 

sacarificação do amido extraído de fruta de Solanum lycocarpum em 

concentrações de 1%, 5% e 9% de glicose medida pelo método de glicose 

oxidase.  

 Os testes descritos adiante foram feitos nos tempos de 24, 48 e 72 

horas, além do momento da inoculação. A temperatura de fermentação foi de 

25°C e o meio permaneceu sob agitação vertical leve durante todo o processo 

em Erlenmeyer tampados. 

 O meio utilizado para a fermentação foi segundo Santos e 

colaboradores (48):  

• Glicose proveniente da hidrólise enzimática de amido de S. 

lycocarpum;  

• 0,1 g de (NH4)2SO4;  

• 0,05 g de K2HPO4; 

• 0,025 g de MgSO4.7H2O; 

• 0,2g de Extrato de Levedura; 

• 0,1g de Peptona; 

• q.s. 100 mL. 

 As fermentações foram feitas em triplicata, ou seja, três fermentações 

com 100 mL de meio em cada Erlenmeyer de 250 mL para cada tempo 

supracitado.  

 Foi realizada uma fermentação nas mesmas condições de temperatura 

e agitação substituindo o amido hidrolisado da fruta de S. lycocarpum por 

glicose anidra (Vetec) na concentração de 5% e os testes abaixo citados foram 

feitos no tempo de 48 horas. 
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 4.13.1. Determinação do crescimento do número de células da 
Saccharomyces bayanus INCQS 40235 

 O crescimento celular da Saccharomyces bayanus INCQS 40235 

durante a fermentação foi acompanhada por contagem celular utilizando-se a 

Câmara de Neubauer. Alíquotas dos meios de crescimento foram retiradas nos 

tempos de 24, 48 e 72 horas, além do tempo inicial (momento da incubação).  

 

 4.13.2. Determinação da concentração de sólidos solúveis por 
Índice de Refração Brix 

  A escala de índice de refração Brix foi utilizada para verificação da 

concentração de sólidos solúveis nos tempos de 24, 48 e 72 horas, além do 

tempo inicial (momento da incubação).  

 O aparelho para esta finalidade foi o Refratômetro Manual da marca 

Atago®. Coletava-se 50 µL dos ensaios nos supracitados tempos para os 

testes, aplicando esse volume no Refratômetro. 

4.13.3. Determinação da concentração de açúcares totais  
 

 A concentração de açúcares totais durante a fermentação foi verificada 

através do método de Dubois e colaboradores (50). Os testes seguiram os 

tempos de 24, 48 e 72 horas.  

 O teste consistia em retirar 5 mL da solução fermentada e centrifugá-la. 

Após retirou-se o sobrenadante, adicionou-se 5 mL de ácido tricloroacético 

(5%) para a precipitação das proteínas. Deixou-se em repouso por 30 min. 

Realizou-se a centrifugação por 10 min. Retirou-se 400 µL do sobrenadante, 

adicionou-se a esta alíquota 400 µL de Fenol 5%, 2 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. Realizou-se a leitura em espectrofotômetro após 15 min em 

absorbância 485 nm.   
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 4.13.4. Determinação da concentração de etanol 

  A verificação da quantidade de etanol produzido foi feita indiretamente 

pela taxa de gás dióxido de carbono (CO2) desprendido durante a fermentação. 

Realizou-se a pesagem dos recipientes inicialmente e após agitação vigorosa 

para realizar o desprendimento de CO2 gasoso nos tempos de 24, 48 e 72 

horas de fermentação seguindo a metodologia utilizada por Santos e 

colaboradores (48). Esta metodologia segue a equação estequiométrica da 

utilização de glicose por Saccharomyces. Logo para cada 180 gL-1 de glicose 

utilizada pela levedura, 88 gL-1 é convertido em CO2 e 92 gL-1 em etanol.  

 

 4.13.5. Fermentação de Glicose (Vetec Química Fina®) 

 Verificou-se também a atividade fermentativa da levedura em meio de 

cultura segundo Santos e colaboradores (48) e contendo glicose pura (Vetec 

Química Fina) para isso, foram utilizados os níveis correspondentes ao ponto 

central utilizado no planejamento experimental, isto é 5% de hidrolisado e 48 

horas de fermentação. E os resultados foram comparados com os da 

fermentação de glicose hidrolisada de S. lycocarpum. 

 

 4.13.6. Determinação da cinética de crescimento da levedura 
Saccharomyces bayanus INCQS 40235 

 Foi realizada a fermentação da glicose proveniente da hidrólise 

enzimática do amido de S. lycocarpum em um fermentador de modelo Tec-Bio-

1,5, marca Tecnal®; localizado no Laboratório de Multiusuário do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás.  

 Foi utilizado o meio de fermentação segundo (48), porém em 

quantidade suficiente para 750 mL de solução. O processo foi mantido a 
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temperatura ambiente (30°) e sob agitação radial de 60 rpm. A automatização 

era feita pelo software TecBioSoft.  

 A fermentação foi realizada por 48 horas com os testes que constam 

em 4.12.1, 4.12.2 e 4.12.3 sendo realizados a cada 6 horas de processo 

bioquímico. 

 Após as 48 horas, foi determinada a concentração de etanol produzido 

pela evaporação dele pelo Evaporador modelo TE-211 e marca Tecnal®. 

 

Figura 04: Fermentador modelo Tec-Bio-1,5, marca Tecnal®; localizado no Laboratório 
de Multiusuário do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade 

Federal de Goiás. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 A ativação da polianilina inseriu na superfície do material, grupos 

aldeídos que reagiram posteriormente  com a α-amilase e com a glicoamilase.  

 Segundo Bryjak (51) e Pascoal (35), o glutaraldeído (vide figura 04) é 

um agente bifuncional que tem a particularidade de formar dímeros, trímeros e, 

ocasionalmente, poliglutaraldeídos. Essa característica faz com que o braço 

espaçador formado pelo glutaraldeído distancie a enzima da superfície do 

suporte, conferindo adicionalmente grande mobilidade à enzima, o que é uma 

característica importante quando a enzima imobilizada atua em substratos 

volumosos, como o amido. 

 

O=CH-CH2-CH2-CH2-CH=O 

Figura 05 – Glutaraldeído, reagente bifuncional utilizado  na funcionalização do suporte 
polianilina. 

 

 O rendimento obtido na imobilização da α-amilase e da glicoamilase, 

são apresentadas na tabela 01. A imobilização da α-amilase resultou em uma 

atividade específica de 0,777 U/mg PANIG enquanto a imobilização da 

glicoamilase resultou em uma atividade específica de 0,21 U/mg PANIG (vide 

tabela 01).  

 Estes resultados estão próximos aos valores descritos por Pascoal e 

colaboradores (35) para imobilização de α-amilase e aos valores obtidos por 

Silva e colaboradores (36) para a imobilização de glicoamilase, ambos 

utilizando como suporte a polianilina funcionalizada com glutaraldeído. 
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Tabela 01: Rendimento e Eficiência da Imobilização das enzimas α-amilase e 

Glicoamilase. 

 

Enzima U mg-1 PANIG Rendimento (%) 

α-amilase 0,777 42 

Glicoamilase 0,21 60 

 

 5.1. Hidrólise Enzimática 
 
 A fim de se determinar a máxima concentração de amido que poderia 

ser hidrolisada utilizando-se os sistemas contendo as enzimas imobilizadas 

(PANIG-Ami e PANIG-Glic) foram testes utilizando-se concentrações de amido 

10 e 20%. Estas concentrações foram utilizadas por que estão próximas aos 

valores de concentração empregados na área industrial. Os resultados estão 

apresentados na figura 05.  

   



	  
	  

	  
	  

39	  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 15 30 45 60

Tempo de hidrólise (min)

Am
id

o 
hi

dr
ol

is
ad

o 
(%

)

Amido 10%

Amido 20%

 

Figura 06 - Eficiência da hidrólise enzimática utilizando-se as enzimas α-amilase e 

glicoamilase imobilizadas em PANIG com até 60 min de hidrólise de soluções de amido a 

10% e 20%.  

  

 Como pode ser observada na figura 06, a cinética de hidrólise 

apresenta um perfil similar, independente da concentração de amido utilizada. 

As curvas de hidrólise em função do tempo são caracterizadas por uma fase 

inicial em que há uma relação linear entre o tempo de reação e a concentração 

de amido hidrolisado até aproximadamente 30 min da reação. A partir deste 

ponto, as curvas apresentam um platô caracterizado por pequenos acréscimos 

na concentração do amido hidrolisado, indicando ter-se chegado ao estágio de 

equilíbrio da reação ou ainda ao esgotamento do substrato. 

 É importante salientar que não houve diferença significativa na 

atividade observada para a PANIG-Ami na taxa de produção de 
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oligossacarídeos para a concentrações iniciais de 10 e 20% de amido, que 

foram 39,5 mg/mL e 38,9 mg/mL, respectivamente. 

 Em termos percentuais, a taxa de hidrólise de amido pelos sistemas 

PANIG-Gli foi alta, independente da concentração de amido utilizada, 

alcançando valores de 91,63% e 86,26% para soluções de 10% e 20%, 

respectivamente, após 60 minutos de reação.  

 Um fator adicional a ser considerado é que foi possível utilizar os 

sistemas PANIG-Ami e PANIG-Gli por sete ciclos consecutivos, com boa 

manutenção da capacidade hidrolítica, como pode ser visto na tabela 02.  

 
Tabela 02 – Uso repetido de PANIG-Ami e PANIG-Glic para a hidrólise do amido em 

soluções a 10%  com tempo de 15 min de reação em cada reator. 

 

Ciclo 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 

Porcentagem 

de hidrólise 

(%) 

91,63 86,65 83,45 78,45 77,09 72,76 71,32 

 

 

 5.2. Cromatografia de Camada Delgada dos Produtos da Hidrólise 
Enzimática 
  
 Com o intuito de caracterizar os produtos de hidrólise obtidos pelas 

enzimas imobilizadas, foram feitas cromatografias de camada delgada (Thyn 

Layer Chromatography – TLC), usando-se como marcadores de corrida 

glicose, maltose e maltotriose (figuras 7 e 8). A análise das TLCs revelou que 

os sistemas PANIG-Ami e PANIG-Glic foram eficientes na hidrólise do amido 

de S. lycocarpum (figura 06 e figura 07).  É interessante notar que 15 min de 

reação são suficientes para se obter a completa hidrólise do substrato, tanto 

para PANIG-Ami quanto para PANIG-Glic. Na figura 06, observou-se que 

houve liberação maior liberação de maltose com a atividade do sistema 

PANIG-Ami.  
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           1       H1          H2  H3    H4  B 

Figura 07 - Cromatografia de Camada Delgada dos produtos de hidrólise de PANIG-Ami. 
Linha 1 - Marcadores: glicose, maltose e maltotriose; linha H1 – 5 min de reação de α-
amilase; linha H2 - 10 min de reação de α-amilase; linha H3 - 15 min de reação de α-
amilase; linha H4 – 30 min de reação de α-amilase; e linha B – branco. 

 

 Resultados similares foram obtidos por Pascoal e colaboradores (35), 

na análise dos produtos de hidrólise de amido de batata obtidos pelo uso de 

PANIG-Ami.  

 Já a figura 08 mostra que o sistema PANIG-Glic foi efetivo na produção 

de glicose a partir do produto de hidrólise obtido no sistema PANIG-Ami. 

Resultados similares foram obtidos por Silva e colaboradores (36) usando 

amido de batata hidrolisado como substrato. 
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            1 H5     H6     H7  H8             B 

Figura	  08	   -‐	   Cromatografia	  de	  Camada	  Delgada	  dos	  Produtos	  de	  Hidrólise	  de	  PANIG-Glic.	   Linha	  1	   -‐	  
Marcadore:	  glicose,	  maltose	  e	  maltotriose;	  linha	  H5	  –	  05	  min	  de	  reação	  de	  glicoamilase;	  linha	  H6	  -‐	  10	  
min	   de	   reação	   de	   glicoamilase;	   linha	  H7	   -‐	   15	  min	   de	   reação	   de	   glicoamilase;	   linha	  H8	   –	   30	  min	   de	  
reação	  de	  glicoamilase.;	  e	  linha	  B	  –	  branco.	  

 

 5.3. Hidrólise Ácida 

 A hidrólise ácida apresenta a vantagem de ser mais barata, porém tem 

as desvantagens de corrosão dos equipamentos, a necessidade de 

neutralização do produto e do uso de resinas dessalificadoras (52). Apesar das 

restrições que o processo apresenta em termos ambientais, a hidrólise ácida 

ainda é o método comumente empregado pelas indústrias de hidrólise de 

amido. O processo envolve o uso de ácidos fortes, temperaturas elevadas, 

pressão e tempos de reação mais longos, comparados à hidrólise enzimática.  



	  
	  

	  
	  

43	  

 A fim de se comparar a eficiência dos métodos enzimáticos contendo 

enzimas imobilizadas, com o método industrial classicamente utilizado, 

suspensões contendo 10 e 20% de amido foram submetidas a hidrólise na 

presença de ácido clorídrico.  

 A figura 09 sugere que a hidrólise ácida produziu uma concentração de 

glicose elevada, porém inferior a obtida pela hidrólise enzimática. Na 

concentração de 10%, houve maior hidrólise após 8 horas de reação. Já na 

concentração de 20%, a hidrólise se acentuou após 6 horas de reação. Estes 

resultados foram obtidos em menor tempo que os de Utrilla-Coelho e 

colaboradores (53) que obtiveram 63% de hidrólise de amido de milho após 96 

horas; e os de Aparício-Sanguilán e colaboradores (54) que conseguiram 70% 

de hidrólise de amido de banana após 72h. Embora sejam inferiores aos 

valores obtidos na hidrólise enzimática, a hidrólise ácida de 52,7% de uma 

solução de amido de Solanum lycocarpum por um tempo de 30 horas de 

hidrólise é relevante e indica que este amido é uma boa matéria prima para 

obtenção de hidrolisados. 
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Figura 09 - Eficiência da hidrólise ácida do amido de S. lycocarpum em soluções de 10% 

e 20% por um tempo de até 30 horas de reação a temperatura de 40°C e agitação 

constante. 

 

 5.4. Cromatografia de Camada Delgada dos Produtos da Hidrólise 
Ácida 
 Já após 2 horas de hidrólise ácida observa-se uma considerável 

hidrólise do amido proveniente da fruta de Solanum lycocarpum (vide figura 

10). A quantidade de glicose produzida após 24, 48 e 72 horas praticamente 

não mais se altera da produzida após as duas primeiras horas de hidrólise 

ácida. Em comparação a hidrólise enzimática, a quantidade de glicose 

produzida é inferior no processo ácido (comparando-se os dados expostos na 

figura 10 com os da figura 9).  
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 1              H1               H2  H3          H4  B 

Figura 10 - Cromatografia de Camada Delgada dos produtos de hidrólise ácida. 
Linha 1 - Marcadores: glicose, maltose e maltotriose; linha H1 – 2 horas de hidrólise; 
linha H2 – 24 horas de hidrólise; linha H3 – 48 horas de reação de hidrólise; linha H4 – 72 
horas de reação de hidrólise; e linha B – branco. 

 

 5.5. Fermentação alcoólica dos hidrolisados de amido de S. 
lycocarpum  

 Tendo em vista que o rendimento obtido na hidrólise enzimática de 

amido de S. lycocarpum foi superior ao obtido por hidrólise ácida, apenas os 

produtos da hidrólise enzimática foram utilizados nos processos fermentativos. 
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 As fermentações foram feitas com hidrolisados obtidos com 

concentrações iniciais de amido de 10 e 20%. Estes hidrolisados foram diluídos 

para concentrações finais de 1, 5 e 9% (v/v). A eficiência dos processos 

fermentativos foi avaliada pelos parâmetros: crescimento de microrganismos, 

concentração de açúcares totais e de sólidos solúveis, e perda de peso 

decorrente da produção de CO2. Todos estes parâmetros são indicadores 

indiretos da produção de etanol. 

 

 5.6. Determinação do crescimento do número de células da 
Saccharomyces bayanus INCQS 40235 

 O primeiro indicativo da capacidade do microrganismo S.bayanus 

utilizar os hidrolisados enzimáticos de amido de S.lycocapum como fonte de 

carbono em processo fermentativo foi obtido pelo aumento de biomassa no 

decorrer da curva de crescimento, como mostrado na figura 11. 

 Como pode ser observado na figura 10, nas concentrações de 

hidrolisados de 5 e 9% a cultura apresentou alta taxa de crescimento celular 

até 48 horas. A partir deste ponto, a curva apresenta um decréscimo, 

provavelmente devido ao envelhecimento da cultura e a consequente morte 

celular, após o possível esgotamento do substrato e ao acúmulo de etanol no 

meio. A cultura que utilizou 1% de hidrolisado apresentou maior crescimento 

celular até 24 horas de fermentação. Após este tempo, continuou o 

crescimento, porém em menor taxa. 

 O maior teor de biomassa foi obtido na fermentação conduzida com 5% 

de hidrolisado, correspondendo a 1,407 x 108 células nas primeiras 48 horas. O 

menor teor de biomassa foi observado na fermentação contendo 1% de 

hidrolisado que apresentou 0,623 x 108 células nas primeiras 24 horas.  
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	   Figura 11 - Crescimento do número de células da levedura verificado pela 
Câmara de Neubauer até 72 h de fermentação de 1, 5 e 9% de glicose proveniente da 

hidrólise enzimática de amido de lobeira.  

  

	   A superfície de resposta representada na figura 12 reafirma os dados 

apresentados pela figura 11, enfatizando o maior crescimento do número de 

células de levedura após 48 horas de fermentação para as taxas de 5 e 9%  de 

glicose; e após 24 horas de fermentação para a taxa de 1% de glicose 

proveniente da hidrólise enzimática do amido de Solanum lycocarpum. 
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3D Surface Plot (Spreadsheet2 3v*12c)

Contagem (10e7 cel/mL) = -2,3389+0,4128*x+1,5095*y-0,004*x*x+0,0025*x*y-0,1264*y
*y
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Figura 12 – Superfície de resposta do crescimento do número de células da levedura 

verificado pela Câmara de Neubauer até 72 h de fermentação de 1, 5 e 9% de glicose 
proveniente da hidrólise enzimática de amido de lobeira.  

 

 5.7. Determinação da concentração de carboidratos totais e 
sólidos solúveis durante a fermentação 

 A redução da concentração de açúcares totais durante a fermentação 

foi verificada pelos dois métodos utilizados (índice de Refração e método de 

Dubois). Na figura 13, observou-se uma redução maior no teor de açúcares 

totais nas primeiras 48 horas para a concentração inicial de hidrolisado de 9% 

(p/v), já para as concentrações de 1% e 5%, a redução foi maior nas primeiras 

24 horas de fermentação.  



	  
	  

	  
	  

49	  

Açúcares	  Totais

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 24 48 72

Tempo	  (h)

Co
nc
en
tr
aç
ão
	  d
e	  
aç
úc
ar
es
	  (m

g/
m
L)

1%	  Gl ic

5%	  Gl ic

9%	  Gl ic

 

Figura 13 - Concentração de açúcares totais verificado pelo Método de Dubois até 72 h 
de fermentação de 1, 5 e 9% de glicose proveniente da hidrólise enzimática de amido de 

lobeira.  

 

 O consumo de amido hidrolisado foi comprovado no Índice de 

Refração. Na concentração de 1%, houve a redução de aproximadamente 1 

Brix nas primeiras 24 horas de fermentação. Neste período consumiu-se 4 Brix 

da solução de 5%. Já para a solução de 9%, o consumo maior se deu até 48 

horas de fermentação, aproximadamente 10 Brix (vide figura 14). 

 O maior consumo de glicose após 24 horas também foi encontrado na 

fermentação de glicose hidrolisada de batata-doce nos experimentos de 

Masiero e colaboradores (55). 
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Figura 14 – Concentração de sólidos solúveis observado pelo Índice de Refração Brix até 

72 h de fermentação de 1, 5 e 9% de glicose proveniente da hidrólise enzimática de 

amido de lobeira. 

  

 A superfície de resposta observada na figura 15 comprova que houve 

redução da quantidade de sólidos solúveis durante toda a fermentação para a 

solução de 9% de glicose, já para as concentrações de 1 e 5% a redução 

ocorreu em maior proporção nas primeiras 24 horas de fermentação. 
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3D Surface Plot (3x3 3v*9c)

Consumo de carboidratos (g) (g) = -1,504+0,0724*x+0,5206*y-0,0009*x*x+0,0059*x*y
-0,0333*y*y
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Figura 15 – Superfície de resposta da concentração de sólidos solúveis observado pelo 
Índice de Refração Brix após até 72 h de fermentação de 1, 5 e 9% de glicose proveniente 

da hidrólise enzimática de amido de lobeira 

 

 Portanto houve o consumo de glicose proveniente da hidrólise do 

amido de lobeira pela levedura Saccharomyces bayanus durante o processo 

fermentativo, o que comprova a capacidade deste microrganismo de consumir 

eficientemente este tipo de substrato. 

  

 5.8. Determinação da concentração de etanol 

 Na figura 16, observa-se que o desprendimento de CO2 ocorreu em 

maior intensidade até 48 horas (maior perda de peso). Logo a produção de 

álcool também se deu em maior quantidade até 48 horas.  

 Nas concentrações de 5% e 9% ainda ocorreu pequeno aumento da 

liberação de CO2 após as 48 horas de fermentação.  
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 Observou-se que a maior liberação de CO2 ocorreu durante também o 

maior consumo de glicose, ou seja, até 48 horas de fermentação	   	  
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Figura 16 - Perda de peso por desprendimento de CO2 após até 72 h de fermentação de 

1, 5 e 9% de glicose proveniente da hidrólise enzimática de amido de lobeira. 

  

 A perda de peso devido, provavelmente, pelo desprendimento de CO2 é 

verificada também na superfície de resposta (figura 17); nela após 48 horas de 

fermentação houve maior produção de etanol, principalmente na solução de 

9% de glicose. 
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3D Surface Plot (3x3 3v*9c)

Peso (g) = -0,07+0,1829*x-0,5069*y-0,0021*x*x+0,0098*x*y+0,032*y*y
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Figura 17 – Superfície de resposta da perda de peso por desprendimento de CO2 após 

até 72 h de fermentação de 1, 5 e 9% de glicose proveniente da hidrólise enzimática de 
amido de lobeira. 

  

 Na figura 18, observa-se a quantidade direta de produção de etanol 

produzido. Estes dados estão de acordo com os resultados expostos pela 

figura 16.  
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Figura 18 – Produção de etanol (g) após até 72 h de fermentação de 1, 5 e 9% de glicose 

proveniente da hidrólise enzimática de amido de lobeira.  

 

5.9. Fermentação de Glicose (Vetec Química Fina®)  

 Comparou-se também a atividade fermentativa da levedura em meio de 

cultura contendo glicose pura (Vetec Química Fina) para isso, foram utilizados 

os níveis correspondentes ao ponto central utilizado no planejamento 

experimental, isto é 5% de hidrolisado e 48 horas de fermentação.  
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 Figura 19 - Diferença da atividade da levedura tendo como fonte de carboidrato 

a glicose pura (Vetec®) e a glicose da hidrólise de amido de Lobeira. As soluções de 

glicose utilizadas foram a 5% e o tempo de reação foi de 48 h. 

 

 Esses resultados mostram o potencial de aplicação do amido de lobeira 

para a produção de etanol. Os dados obtidos serão processados para a 

construção de superfícies de resposta que permitem avaliar as condições 

ótimas de fermentação, assim como para definir a influência dos fatores 

estudados na produção de etanol e da interação dos mesmos. 

 

 5.10. Determinação da cinética de crescimento da levedura 
Saccharomyces bayanus INCQS 40235 

 A determinação da cinética de crescimento da levedura pela simulação 

das condições de fermentação em grande escala (situações ocorridas nas 

grandes usinas de fermentação). 

 O consumo de glicose pela levedura no processo fermentativo ocorreu 

nas primeiras 24 horas de reação. Após as 24 primeiras horas, observa-se que 

a concentração de carboidratos se tornou constante (vide figuras 20 e 21). 



	  
	  

	  
	  

56	  

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60

Tempo	  (h)

Ca
rb
oi
dr
at
os
	  T
ot
ai
s	  (
m
g/
m
L)

	  

Figura 20 - Concentração de açúcares totais verificado pelo Método de Dubois até 48 h 

de fermentação de 9% de glicose proveniente da hidrólise enzimática de amido de 

lobeira. Os testes foram realizados a cada 6 horas de reação.  
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Figura 21 – Concentração de sólidos solúveis observado pelo Índice de Refração Brix 

após 72 h de fermentação até 48 h de fermentação de 9% de glicose proveniente da 

hidrólise enzimática de amido de lobeira. Os testes foram realizados a cada 6 horas de 

reação.  

 Na figura 22, observa-se um maior crescimento do número de células 

da levedura durante todo o processo fermentativo (48 horas), mas 

principalmente entre 10 e 30 horas. 

 Relacionando as figuras 20, 21 e 22, tem-se que nas primeiras 24 

horas a levedura armazena glicose; esta glicose é catalisada fornecendo 

energia para o crescimento celular principalmente entre 10 e 30 horas. 
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Figura 22 - Crescimento do número de células da levedura verificado pela Câmara de 

Neubauer até 48 h de fermentação de 9% de glicose proveniente da hidrólise enzimática 

de amido de lobeira. Os testes foram realizados a cada 6 horas de reação.   

 A produção de etanol ocorre durante todo o processo fermentativo (48 
horas), e em maior quantidade entre 24 e 48 horas (vide figura 23). Logo 
a produção de etanol também é maior entre este tempo, estando de acordo 
com o período de maior catálise de glicose e, consequentemente, maior 
crescimento celular observado nas figuras 19, 20 e 21.   

 Após as 48 horas de fermentação, realizou-se a evaporação da solução 
fermentada, constatando uma taxa de 10,50% de etanol produzido. 
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Figura 23 - Perda de peso por desprendimento de CO2 até 48 h de fermentação de 9% de 

glicose proveniente da hidrólise enzimática de amido de lobeira. Os testes foram 

realizados a cada 6 horas de reação. 
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CONCLUSÃO 

 

 O amido da Solanum lycocarpum foi extraído e hidrolisado por método 

ácido e pelo enzimático, sendo este de maior eficiência (até 91%) nas 

condições realizadas. A análise do processo fermentativo mostrou que ocorreu: 

ü aumento da biomassa; 

ü  redução no teor de açúcares totais;  

ü redução no teor de sólidos suspensos (Brix); 

ü desprendimento de CO2;  

ü produção de etanol.  

  Portanto é possível afirmar que o amido extraído do fruto de lobeira 

apresenta potencial como fonte amilácea para produção de etanol por 

fermentação, obtendo uma taxa de 10,50% de produção de etanol após 48 

horas de fermentação de uma solução com 9% de glicose hidrolisado de amido 

da fruta de Solanum lycocarpum. 
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