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EFEITO DA ADIÇÃO DE FARELO DE SOJA E FARELO DE TRIGO
NA FERMENTAÇÃO SEMI-SÓLIDA EM BAGAÇO DE CANA-DE-
AÇÚCAR PARA PRODUÇÃO DE CELULASF;S P<;>RAspergillus niger
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A celulose é o recurso natural renovável mais abundante do planeta e a produção de
energia baseada na matriz lignocelulósica é uma importante rota alternativa que vem sendo
mundialmente-estudada e debatida. A utilização darota enzimática na etapa de hidrólise da
celulose para a produção do etanol celulósico, apesar de ser uma alternativa de menor
impacto ambiental, ainda requer o desenvolvimento de tecnologias que possam reduzir os
custos de produção das enzimas. Entre as tecnologias utilizadas com este propósito, a
fermentação semi-sólida (FSS), apresenta vantagens como elevada produtividade
enzimática, baixo impacto ambiental e a possibilidade da utilização de vários resíduos
gerados na agroindústria. Neste trabalho foi estudado o efeito da adição' de farelo de soja
(FS) e farelo de trigo (FT) na fermentação semi-sólida de bagaço de cana (BC) em
diferentes proporções (10 a 90%) e diferentes umidades (60%, 90% e 120%) visando à
produção de celulases. Com este .propÓSito, os substratos foram inoculados com o
microrganismo Aspergillus niger (10 esporos/g) e submetidos à fermentação por 72 horas
em frascos (erlenrneyers 500 ml) com temperatura controlada (32°C). Os extratos
enzimáticos produzidos foram quantificados em relação às atividades enzimáticas
CMCase, xi1anase e FPAse. A condição que forneceu a melhor produtividade de CMCase
(6,19 UIIg) foi 120% de umidade e uma proporção de FT 40% + BC 60%, e tanto para
xilanase quanto para FPAse (29,3UIIg e 1,4UIIg, respectivamente), a melhor condição foi
60% de umidade e uma proporção de FT 60% + BC 40~. N()&_çxperimentos utilizando o
farelo de soja como substrato atividades enzimáticas de 12,25 UIIg e 27,57 UIIg em
CMCase e xilanase foram atingidas com 120% de umidade, 10% de FS e 90% de BC.
Concomitantemente, alcançaram se produtividades de 0,99 UIIg em FPAse com 60% de
umidade e proporções de 60% de FS e 40% de BC. Tanto o FS e FT são substratos
utilizados na FSS por fungos filamentosos devido à elevada 'presença de nutrientes e
proteínas, textura adequada para retenção de umidade e ampla .área superficial. Assim os
resultados do uso em diferentes razões destes substratos com BC representam incrementos
significativos na produção enzimática de até 35% quando comparado com o uso apenas de
BC.
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